
GIROTZEKO EUSKARRIEN KATALOGOA



GIROTZE EUSKARRIAK

Katalogo honen helburua, Euskaraldiaren antolaketa lanetan jardungo duten tokiko eragile 
(herri batzorde), erakunde eta entitateen lana erraztu eta indartzeko Euskaltzaleen Topaguneak 
Koparia enpresarekin elkarlanean eskaintzen dituen euskarri osagarriak aurkeztea da.

Tokian tokiko lana erraztu eta indartzeko baliagarriak izan daitezkeen ordainpeko
euskarriak dira  aurkeztuko ditugunak, baina jakin ezazue koordinazio orokorretik herri 
batzordeentzako diseinu eta iruditeri orokorrak eskainiko direla inolako kosturik gabe ohiko 
informazio eta zabalkunde bideetatik (intranet-a).

Horiez gain, zuen auzo, herri edo eskualdean euskarriak bideratuta jaso nahi badituzue, hemen
aurkituko dituzue hainbat proposamen.
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LONA 
• Lona 229 x 73 zm (herriaren izena + logoa sartzeko aukera).
• Ekologikoa TNT. Ojalekin.
• 25€ + BEZ (%21) unitateko.
• Bidalketa epea: Bi aste.



BOROBILAK 
• Borobila 60-80 mm artekoa.
• Luma kartoia 5 mm-ko lodiera.
• 40€ + BEZ (%21).
• Bidalketa epea: Bi aste.

Logoa

Ahobizi Belarriprest

TOTEM 
• 3 kubo elkar lotuak.
• Kubo bakoitzaren neurria: 

30 x 30 zm.
• Mikrokanal kartoi zuria.
• 45€ + BEZ (%21).
• Bidalketa epea: Bi aste. 
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ROLL UP
• Neurrira egindako euskarria (herriaren izena + logoak sartzeko aukera)
• 85 zm x 200 zm. Estruktura eta garraiorako poltsa barne.
• 90€ + BEZ (%21) unitateko
• Bidalketa epea: Bi aste.

Urdina LaranjaTurkesa Arrosa



NOLA ESKURATU MATERIALA

Katalogo honetan aurkeztutako 
euskarriez gain, iaz soberan gelditu 
zen plastiko jarraia dugu eskaintza 
moduan

KOPARIA

627 986 085 / 948 638 155

Zalain Auzoa
Ubela Industrialdea 5
31780 Bera (Nafarroa)

info@koparia.net

• Garraio gastuak DOAKOAK 200€ko eskaeratik gora.

• Gainontzekoetan bidalketa gastua eskatutako produktuen 
ezaugarrien arabera (pisua eta azalera) kalkulatu eta jakinaraziko 
da eskaera konfirmatzeko.

PLASTIKO JARRAIA
• Euskarri orokorra. Ez dago neurrira egokitzeko aukerarik.
• 100 m-ko bobinatan.
• 50€ + BEZ (%21) unitateko/bobinako
• Eskaerak egiteko aukera agortu arte.

Oharra: Topagunetik kontsumo arduratsua egitera animatzen 
zaitugu. Horregatik eskertuko genizuke beharrezkoa den plastikozko 
materiala aurreikustea eta erabili ostean birziklapen prozesuak 
errespetatzea. Ingurugiroa zaintzea denon ardura da.


