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1.EITB: 
Erreferentea 
eta 
kompromiso 
soziala

Hitzarmen/akordioen
egoera zabaltzea eta 
antolatzea
Hitzarmen/akordioen egoera 

zabaltzea eta antolatzea, 

gizartea eraldatzeko palanka 

gisa.

EITBren irudia 
bateratzea:

Batzen gaituzten emozioak

40. urterurrena (kanpoko eta barneko galak)/ 

Sariak lortzea (Ondas sarietan bi aitorpen -

Irratia eta podcasta-, Circom Sariak, Euskal 

Kazetarien Elkartearen Ibilbideari Saria…), 

EITB Maratoia.

EITBren irudi-ekintza 
estrategikoak

Euskararekiko 
konpromisoa

.
Bikain zilarrezko kategorian

ziurtagiria lortuta..

Ekitaldi bereziak: Euskaraldia, 

Durangoko Azoka, Korrika, 

Bertsolari Txapelketa.

Lankidetzak: Ikastolekin, Euskal 

Eskola Publikoarekin, 

Euskaltzaindiarekin, E. 

Ikaskuntzarekin

.

Jendeari arreta 
zerbitzua CRM

Jendeari arreta emateko

zerbitzu berria abian jartzea

CRM bat eta doako telefonoa

erabiliz.

Gardentasun ataria

.
Gardentasunaren ataria

martxan jartzeko azken

urratsak.

.
Audientzia neurtzeko 
sistema berria

.

Informazio eta neurketa sistema

berrian aurrerapena: 

audientziak, inkestak, ikerketa

espezializatuak



2. Etorkizuneko 
telebista Edukietako estrategia. 1.800 ordu: 

1.200 euskaraz - 600 gaztelaniaz, 

brandinga eta plataforma

Eduki garrantzitsuak 
eta zerbitzu publikoak

.

PRIMERAN 

garapena

“TV that Matters” estrategia – Zerbitzu 
Publikoaren edukiak: Necesito Ayuda, 
SOS Kantak Arriskuan, 
Abiapuntua……

“Abiapuntua” eta “Aquí y 

Ahora” saioek saria jaso

dute.

CIRCOM 

aitorpena
TB Ekitaldi estrategia

Fito zuzenean, Sanferminetako 
entzierroak, Hertzainaken 
kontzertua, Bertsolaritza 
Txapelketa Nagusia, Fair 
Saturday: Ura Bere Bidean

ETB BASQUE

EITB seinalearen banaketa 

herrialdeen araberako argazkia 

Latinoamerikan

.

Irudi berria

ETB1: 

ETB1en norabide-aldaketa eta 

modernizazioa: Piztu Telebista, Jateko

Modukoa, Biba Egunean Behin, Herri

Txiki Amerika Handi

Irudi berria eta Kontinuitatea by 

Urmeneta (ETB1 eta ETB2). 



3. Etorkizuneko 
irratia Euskadi Irratiak irrati digitalaren 

etorkizunari buruzko hausnarketa 

2023an aldaketei aurre egiteko

GAZTEA: 

Plan  Gaztea
13:00eko albistegia, iluntzeko 

albistegien aurrerapena (Ganbara), 

Distrito Euskadi..

Euskadi Irratiak: 

Irrati digitala eta etorkizuna 
“Gaztea unibertso”aren estrategia

berriaren definizioa.

Radio Euskadi: 

Produktu hobekuntza

Radio Vitoriaren norabide berria 

(albistegiak bultzatu, aurkezleen 

aldaketa, kirolak…)...

Radio Vitoria 

norabide berria

Ondas sariak

Boulevard-i Ondas Saria, eta 

Lokatza-ri Ondas Podcats Saria

DALET:  

Euskadi Irratia

Dalet sistemas Euskadi Irratian

dagoeneko martxan.

.

EITB Podcast
1000 podcastseko langa 

gaindituta, Spotifyrekin 

elkarrizketa erraza.



4. Zerbitzu eta 
eduki digitalak

Kontsumo digital 

arrakastatsua euskaraz

.

Korrika Youtuben (1.373.000 

view) eta Bertsolari Txapelketa

Nagusiaren Finala eitb.eus-en

(50.000 view finalaren zuzeneko

emanaldian)

Eduki CMS berria

Dagoeneko martxan dagoen

lehiaketa publikoaren diseinurako

Teknologia taldeekin lankidetza.

eitb.eus eskema berria

konfiguratzea

Transmedia/krosmedia 
produktuak:

Transmedia/crossmedia produktuak: 

El Conquis, Irabazi Arte……

DATA

Proiektu integral bat diseinatzeko

beharren identifikazioa.

.

Primeran proiektua garatzen ari da. 

Lehendik dauden leihoak integratzeko

eta egokitzeko lanean dabilean

taldearekin lankidetza.

.

PRIMERAN

garapena



5. Lidergoa 
informazioan Telebistan eta irratiko prime 

timean, albistegien lidergoa

Pantaila erraldoiak, egiteko modu 

berriekin

.. 

Albistegien lidergoa

Platoak

Europako Partzuergoa

“NewsLab

Europear Partzuergoa

Ararozik gabe egindako 

erredakzioaren bateratzea Bilbon

Erredakzio bateratzea
Bilbon

Menesianoen abusuak, Aita Mari, 

Kartzelak (Ondas Sariak), Suteak

Nafarroan eta Balmasedan, MA 

Blanco podcasta.

EITB Agenda

Albistegiak kalean eta bereziak: 

Gasteiz, Iruñea, Urdaibai, 

Donostia, Paris… 50 irrati-irteera

Albistegiak kalean eta 
bereziak

Ukraina, Prestige, Frantziako eta 

Andaluziako hauteskundeak

Operatibo 
bereziak



6. Erreferenteak 
Kiroletan

ESTROPADAK berrikuntza

Estropaden berrikuntza: datu gehiago 

pantailan (batimetria), droneen 

erabilera, kamerak itsasoan eta 

koordinazio handiagoa telebista eta 

irratiaren artean

Gaueko kirol irratsaio 

bateratua

Gaueko kirol irratsaio bateratua

Radio Euskadin eta Radio Vitorian, 

2 aurkezlerekin eta entzule

gehiagorekin

Emakumearen presentzia

Emakumea kameraren/mikroaren 

aurrean eta atzean egotea: 

Emakumeen itzulia osorik irratian 

eta telebistan; kazetari 

emakumeen presentzia 

handiagoa REn eta RVn.

PILOTAREN ETXEA

EITB, pilotaren etxea: Zesta-puntak

Winters serieen sorrera bizi du, 

urteetan espezialitatean izan den 

gertaerarik handiena; esku pilotako

hiru finalek arrakasta izan dute.

Fútbol eskubideak TB-n

Telebista Futboleko eskubideen itxiera 

eta kostuen murrizketa

.



7. Euskal ikus-
entzunezko 
ekosistemarekin 
aliantza

Ekosistemarekiko harreman-etapa 

berria: EIKEN-Gaiarekin lanean 

hasita EITBren inplikazio-eredu berri 

batera joateko.

.

Ekosistema: erlazio 

berria

Emisio digitala kudeatzeko euskal 

eremua ahalbidetzen duten 

aldaketak sartzeko ekarpenak

.

Espainiako Ikus-

entzunezko Legea

.

Euskadiko ikus-entzunezko 

sektorea

.

Europako zinema independenteari 

%6ko laguntza hitzarmena, VO edo 

euskarazko bertsioak bermatzea, 

EITBrentzat euskarazko eskubide 

digitalak, emakumezkoen zinemaren 

%40.

.



8. Kudeaketa 
teknologiko 
berria

Gartnerrekin lan egitea, 

teknologiaren kudeaketa berria, 

produktuen porfolioa aztertzea eta 

ingeniaritza berrantolatzea, 

proiektuen makro mailako 

kudeaketari begira

IT eredu 

berria

Edukien CMS berria

DALET EUSKADI 

IRRATIA-n

CMS berria (Albisteak, Kirolak, ETBren

Promozioa). Plegua, argitarattuta

Dalet Euskadi Irratian 

ezarrita

Aurretiko HD azterketa 

amaituak

Aurretiko HD azterketa amaituak. 

Agiriak, 2023ko otsailean argitaratzea 

aurreikusita.

1. faseko lehen aplikazio pilotuak 

entregatuta eta 

plataforma/funtzionalitate nagusiak 

testetan

PRIMERAN proiektua 

garatzen



9.Etorkizunean 
inbertitzea

Miramongo proiektu arkitektonikoaren

oinarrizko proiektua: esleituta, baita

beharren plana ere

Miramongo 27. platoaren birmoldaketa, 

eginda

Miramongo 22. platoko argiztapen osoa

LEDekin berriztatuta

Miramongo Energia Berriztagarrien

azterlanak: Geotermia, aurrerabidean; eta 

fotovoltaikoaren 1. fasea, proiektua

egiteko urratsak hasita

MIRAMON

BILBAO
Bilboko plato berria (proiektu 

exekutiboa)

EGOITZAK

INBERTSIO 

PLANA

Exekutatutako % igoera.

.

IRUÑEA
Iruñeko egoitza handitzeko obrak, eginda



10. 
Zeharlerroko 
ekintza 
komertziala eta 
baliabideen 
erakarpena

EITBren ikus-entzunezko produktuen 

baterako finantzazioa handitzea, 

koprodukzioen eta “Top Players” 

lizentzien bidez: Netflix, Disney; 

Amazon, AMC… 750.000 euro 

guztira

Koprodukzioen eta 

“Top Players” 

lizentzien bidez

EITB produktuak: merchandisinga, 

EITB frankiziak…    %200

EITB produktuak:

Estrategia komertzial 

berria

Zeharkako ekintza
komertziala

EITBren talde eta edukietan ekintza

komertziala zeharkakotu: Irabazi arte, 

Surf Eskola…

Egitura komertzialen errendimendua

optimizatu duen estrategia komertzial

berriak, diru-sarrerak 1 milioi euro 

handitzea ekarri du.

Programen sustapenaren

egituraketa berria.   %50 GRP 

ezarritako aldaketei esker

Programen promozioa



11.Enpresa 
egitea

119 plaza egonkortu dira. Beste 

240 identifikatu, sindikatuekin 

adostu eta argitaratu dira

Produktu eskema 

berria

.

Plantilla egonkortzea

EITBko produktuen eskema berria, 

definituta.

.

Ekoizpenaren eta eskubideen

alderdiak zein programa-

komisioaren ikuspegia ezarri. 

Eduki-kontratuen 
egiaztapen-zerrenda

Next funtsakt

Next funtsak: Iruzurraren aurkako 

plana (compliance) egina eta 

entregatua.

Planifikazioa

Aurrekontu 
estrategikoak

Aurrekontu estrategikoak: 

egituraren diseinuaren hasiera

Albisteak, Kirolak eta Miramon 

planifikatzeko modu berriak

.

Data & reporting 
erosketak:

Data & reporting erosketak: 

prozesuan dagoen proiektua.

Tortolika berria
(Intranet)

Martxan dagoeneko.



12. 
Gobernantza 
publikoa eta 
Aliantzen 
sorrera

Adm Kontseilua eta 
Legebiltzar 
Batzordearekin 
harremana
Administrazio Kontseiluarekin eta 

Legebiltzarreko Batzordearekin

erlazio erraztasuna.

EITB 2030 estrategia amaitzea, 

argitaratzea eta zabaltzea

Estrategia 2030

Gardentasunaren Ataria martxan 

jartzeko azken urratsak.

REDTAL akordioa

Gardentasun 
ataria

REDTAL-ekin hitzarmena: edukien 

plataformarako sarbidea eta 

Latinoamerikan EITBko edukien 

zabalkundea.

Hitzarmenak eta 

akordioak

Hitzarmen/akordioen egoeraren 

hedapena eta antolaketa gizarte-

eraldaketako eragile gisa palanka gisa

.

Erakundeen arteko harremana

Iruñeko Udalarekin, Nafarroako

Gobernuarekin eta Foru

Parlamentuarekin.

Harreman egituratuak 
Nafarroan


