
Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordetzak antolatutako “Elikagaigintzaren 
enpresa-ereduaren etorkizuneko gakoak” sinposioa hitzordu saihetsezina da, parte-hartzaileek 
aukera izango baitute Euskadirako 2020ko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren esparruan 
elikagai-katerako definitutako ikerketaren apustuen berri izateko eta errekurtsoak zeinek 
ekimen berri lortuko duten jakiteko. 

Halaber, ikusiko da zein diren elikagaien sektoreko enpresetan arrakasta lortzen ari diren 
berrikuntzako eta ikerketako aukera eta gai berriak. Horrez gain, elikagaien sektorearen 
etorkizuneko ezaugarriak definituko dira: nolakoa den bezero berria, eta nola ari den eboluzionatzen 
banaketaren sektorea eta etxetik kanpoko kontsumoa.

Norentzat: EAEko elikagaien balio-kateko enpresetako gerenteak, zuzendaritzako kideak eta 
teknikariak.
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EGITARAUA
 9:00-09:30 Akreditatzea

Inaugurazio-ekitaldia. 

09:30-10:00  Elikadura: Aukeren Lurraldea, Euskadiko 
RIS3 espezializazio-estrategia adimendu-
naren barruan. 
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasunerako saila

I. BLOKEA:  Berrikuntza, sektorearen erronka 
berriei erantzuteko

10:00-10:20    Osasuna elikagaien industriarako 
erronka bezala.

10:20-11:10     Berrikuntza lehia-gako bezala: baliozko 
sorkuntza eta bereizkuntza. 

11:10-11:30      Gastronomiaren munduan berrikuntza 
bidez balioa sortuz.

11:30-12:00   Kafe-ordua – Networkinga

12:00-12:30      Berrikuntza inpaktuduna: Euskadirako 
2020ko Zientzia eta Teknologia Plana-
ren esparruan, euskal elikagai-katerako 
definitu diren ikerketa-lehentasunak. 
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta 
Elikadura Politikako saila

II. BLOKEA: Elikagaien sektorearen aukerak 

13:00-14:00    “Ezagutu zure bezero berria” eztabaida. 
Zer joera nagusi izango ditu kontsumoak 
2025ean? Nor da nire kontsumitzaile berria, 
nolakoa da eta zer lehentasun ditu? Nola iritsi 
naiteke harengana, eta nola jar naiteke harekin 
harremanetan? Nola ikusten dituzte dute elika-
gai-markek? Zein dira kontsumo-eredu berriak? 
Zer da Big Data, eta nola erabil dezakegu?

14:00-15:00   Bazkaria

15:00-16:00    “Banaketaren joera berriak” eztabaida. 
Zer bide ari da hartzen banatzailearen marka?  
Zer joerak eragiten diote banaketari eta nola 
balia daitezke joerok sektorearen lehiakorta-
suna hobetzeko? 

16:00-17:00     “Etxetik kanpoko kontsumoaren bilakae-
ra” eztabaida. 
Zer joera dira nagusi etxetik kanpoko kont-
sumoan? Nola eragiten diote IKTek kontsu-
mitzaileekiko interakzioari? Zer bilakaera du 
sukaldaritzak, bai alor komertzialean, bai alor 
kolektiboari dagokionez? 

17:00           Itxiera-ekitaldia.
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