
 

MERCABILBAOK WEBGUNEA BERRITU ETA POLTSA BERRERABILGARRI 

BERRIA AURKEZTU DU 

 

• Webgunearen berrantolaketak bilakatzearen aldeko apustuari eta 

merkataritzaren erronketara eta teknologia berrietara 

egokitzeko premiari erantzun die 

• Poltsa berrerabilgarri berriaz, Mercabilbaok bat egin du 

erabilera bakarreko plastikozko poltsen erabilera 

murriztearen aldeko borrokarekin 

 

Bilbon, 2009ko abenduak 23.- Mercabilbaok webgunea eraberritu du, 

erabiltzailearentzat irisgarriagoa eta erakargarria goa den euskarri 

berri batez. Gainera, irailean “Wholesale Market Aw ards”etako 

2009ko iraunkortasun saria irabaztea erraztu zion o ntzi 

itzulgarriaz frogatutako ingurumenarekiko konpromis oaren haritik, 

banaketa-zentroak poltsa erabilgarri berri bat aurk eztu du. 

Webguneak eskaintzen dituen aplikazio berrien artea n, hizkuntza 

eskaintza handiagoa eta Iberiar Penintsularen iparr aldean elikagai 

galkorrak banatzeko dagoen zentro handienetako hone n instalazioei 

eta bertan gauzatzen diren jarduerei bisita birtual a egiteko 

aukera nabarmen daitezke. 

Webgunearen berrantolaketa honen bidez, Mercabilbao k bilakatzearen 

alde eta merkaritzaren erronketara eta teknologia b errietara 

egokitzearen alde egin duen apustuari erantzun nahi  izan zaio, 

baina sorkuntzako helburuari eutsiz: kontsumitzaile ari zerbitzua 

ematea. Honela, informazio gehiago eta egitura egok iagoa duen 

euskarri eraberritua aurkeztu da. 

Berrikuntza bezala, erabiltzaileak webgunea hiru hi zkuntzetan 

kontsultatzeko aukera izango du: gaztelaniaz, euska raz eta 

frantsesez. Azken hizkuntza-aukera hau, banaketa-ze ntroak Irundik 

hurbilen dauden Frantzia aldeko hiriguneetako txiki zkako 



 

merkataritzara irekitzeko duen interesaren ondorioa  da. Gaur egun, 

teknologiak hedatzen ari diren honetan, webgunea sa rbide egokia 

izan daiteke erabiltzaile berriak erakartzeko, eta Mercabilbaok 

horrexen alde apustu egin du. 

Hornidura-guneko instalazioei eta bertan garatzen d iren eguneroko 

jarduerei bisita birtuala egiteko aukeraren bitarte z, 

erabiltzaileak bertatik bertara ikus dezake nolako mugimendua 

dagoen saltzaileek produktuak herriko saltokira era man aurretik.  

 

Zaporetsua, segurua eta osasungarria 

Kalitatearen eta ingurumenaren alde darabilen jokab idearen haritik, 

Mercabilbaok erabiltzaile, merkatari eta azken beze roen esku jarri 

du erabilera bakarreko plastikozko poltsen erabiler a murriztuko duen 

poltsa erabilgarri berri bat. “Zaporetsua, segurua eta osasungarria” 

lemari jarraiki, poltsa Mercabilbaok iraunkortasuna ren alde egindako 

apustuaren erakusgarritzat jo daiteke. 

Poltsa berri honen aurkezpena, azalera handietan na hiz saltoki 

txikietan egunez egun kontsumitzen den plastikozko poltsa-pila 

ezin handiagoak eta honen ondorioz ingurumenean egi ten den CO2 

isurketa handiak eragin dute. Ingurumen-inpaktu han diagoa 

ekiditeaz gain, poltsa hauen erabilerak munta handi ko aurrezki 

ekonomikoa ere ekarriko du. 

Berrikuntza hauek Mercabilbaok kalitatezko zerbitzu a eskaintzearen 

alde egiten duen eguneroko zereginaren barruan gauz atu dira, 

merkatuko eragileei berrikuntza-aukera berriak erra ztu eta eragin-

eremua handitzeko asmoz. 
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