
                                     
 
 

 

ATRAE SARIAK BUELTAN DIRA, SEKTOREARENTZAT ZALANTZAZ 

BETETA DAGOEN UNE HONETAN EUSKADIKO TURISMOAREN 

MERKATZARITZARAKO PROIEKTU ONENAK BALIOAN JARTZEKO 

HELBURUAREKIN  

 

 Turismoa Erakartzeko Euskadiko Agentzien Elkarteak (ATRAE), 

beste deialdi bat ireki du hurrengo azaroaren 15era arte, hirugarren 

edizioko saridunak aukeratzeko  

 Antolakuntzatik azpimarratu dutenez, “osasun eta ekonomia krisi 

garai honetan oso garrantzitsua da Euskadi kalitatezko turismo 

jomuga gisa bultzatzea helburu duten ekimen onenak eta 

interesgarrienak saritzea” 

 Aurreko edizioan bezala, deialdia jende guztiarentzat zabalik dago  

 

Bilbon, 2020ko urriaren 19an.- Ez dira garai errazak Euskadiko turismoaren 

sektorearentzat, baina, hain zuzen ere horregatik, orain arte antolatutakoen artean 

ATRAE sarien hirugarren edizioa garrantzitsuenetakoa izango da. Izan ere, Turismoa 

Erakartzeko Euskadiko Agentzien Elkarteak ekimen hau berriro martxan jartzea erabaki 

du, ziurgabetasun handiko baina, aldi berean, aukera handiko une honetan. 

Antolatzaileen arabera, “osasun eta ekonomia krisi garai honetan oso garrantzitsua da 

Euskadi kalitatezko turismo jomuga gisa bultzatzea helburu duten ekimen onenak eta 

interesgarrienak saritzea”. 

 

Horrela, sektorea osatzen duten eragile guztien aldetik urtetik urtera babes handiagoa 

duen Euskadiko Turismoa Merkaturatzera zuzendutako ATRAE Sarien III. ediziorako 

deialdia egiteko epea ireki da. Aintzatespenerako hautagai izango diren pertsona, 

erakunde eta enpresek azaroaren 15era arte aurkeztu ahal izango dituzte euren 

hautagaitzak. Aipatzekoa da, iaz bezala, deialdia aurten ere jende guztiarentzat zabalik 

egongo dela. 

 

Deialdiaren oinarriak eta hautagaitza aurkezteko eskari formularioa www.atrae.eu 

webgunean daude, baina info@atrae.eu edo gerente@atrae.eu helbide elektronikoen 

bitartez ere eskatu daitezke. Euskadiko Turismoaren Komertzializaziorako ATRAE 

Sariaren banaketa ekitaldia azaroaren amaieran izango da, hautagaitza guztiak aztertu 

eta ATRAEko kide diren agentziek eta bertako Zuzendaritza taldeak osatutako 
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epaimahaiak proiektu irabazleak aukeratu ondoren. Aurreko edizioetan bezala, Urteko 

Saria eta gehienez ere bi Aipamen Berezi emango dira.  

 

Sarien helburua da, oinarriek jasotzen dutenez, “edozein enpresa jarduera, ibilbide 

profesional edo/eta kanpaina edo ekimen espezifiko (ekitaldia, proiektua) jende aurrean 

aintzatestea, baldin eta haien ekarpena, oihartzuna, ospea eta inpaktua Euskadiko 

turismoaren garapenerako esanguratsua izan bada, eta, gainera, turismo eragileen eta 

euskal agentzia hartzaileen artean jardunbide egokitzat eta lankidetza eredutzat hartu 

badaiteke”. 

 

COVID-19ak eragindako krisiak markatutako edizioa 

 

Sarien epaimahaiak balioa emango die COVID-19ak Euskadiko turismoan eragindako 

osasun eta ekonomia krisiaren ondorio kaltegarriei aurre egin gura dieten proiektu edo 

ekimenei. Izan ere, asko dira egungo ziurgabetasun egoerara egokitu behar izan 

dutenak. Testuinguru horretan, beharrez betetako une honetan sortu diren ideia 

onenak saritu gura dira. Gainera, orain arte bezala, oso positibotzat joko dira lankidetza 

eta merkaturatzea sustatzen duten ekimenak, eta baita euskal agentzia hartzaileek 

egindako lanari balioa ematen laguntzen dutenak ere. 

 

Iazko edizioan, Villa Lucía Espacio Gastronómico-ri eman zitzaion saria. Horrela, 

Laguardian dagoen enpresa horrek Arabako Errioxaren garapenari eta posizionamendu 

turistikoari egindako ekarpen nabarmena aintzatetsi zen. Halaber, 2019ko Aipamen 

Berezia EITBko ‘¡Qué me estás contando!’ saioak eraman zuen, “Euskadiko turismoari, 

ondo egindako turismoari eta tokiko enpresei emandako laguntza bereziari esker”. 

 

 

 
Informazio gehiago: 

Peru Salaburu 

salaburu@biokcomunicacion.com  

639 902 771 
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