
MEMORIA - 19. edizioa

Produktu ekologikoen, 
bioeraikuntzaren, energia 
berriztagarrien eta kontsumo 
arduratsuaren Euskadiko azoka 



INFORMAZIO
OROKORRA

DATU PRAKTIKOAK

Edizioa: 19
Data: 2022ko ekainak 3-4-5
Bisita kopurua: 9.495
Erakusketari kopurua: 116
Zabalera: 1.258 m2

Ordutegia: Ostirala eta larunbata:10:00-20:00 / Igandea: 10:00-18:00
Web orria: bioterra.ficoba.org

2022KO EDIZIOKO EZAUGARRIAK

Bioterra 2022 COVID-19aren pandemiak eragindako murrizketen amaieraren ondo-
ren egindako Euskadiko eko azoka-ren lehen edizioa da, bai 2020 eta 2021ekoak 
pandemiaren testuinguruan ospatu bait ziren. 

Orokorrean, azoka murrizketarik gabe antolatu da, , baina zuhurtziaz jokatuz ohi 
baino korridore zabalagoak eta beste elementu batzuk mantendu dira, bisitarien es-
perientzia kontutan izanda.

Aurtengo ediziorako haurrentzako tailerrak eta showcooking-etako dastaketak berres-
kuratu dira, eta Bioterraza handitu da, 5 foodtruck-ekin, azokaren bisitaldian jan ahal 
izateko edo aperitibo batez gozatzeko.

Sarrera doakoa izan da, publikoak aldez aurretik izena eman ondoren, bai online 
azokaren aurretik, bai insitu bidez.

116 erakusketari
9.495 bisita



Erakusketarien % 74-k azokaren emaitzekin pozik edo oso 
pozik daudela adierazi du. Nabarmentzekoa da erakuske-
tarien %90-ak azokara erakusketari gisa berriro bueltatzeko 
interesa izango zuela adierazi dutela. 

Edizio hau plastikorik gabeko laugarren edizioa izan da, gure 
helburua ekitaldi jasangarria izatea baita. 

Aurten permakultura izan dugu ardatz gidaritzat, hitzaldi eta 
jardueren saioetan bertan egon dena.

2022-ko edizio honetan, Bioterrak ERRONKA GARBIA zigilua 
lortu nahi du ere. Erronka nagusiak hondakinetan eta mugikor-
tasunean oinarritu dira batik bat.

erakusketarien

%74
pozik daude 

azokaren 
emaitzekin 

Zigilua lortuz gero, kredentzial hori lortzen duen ekitaldiaren bosgarren edizioa izan-
go litzateke, eta berretsi egingo da, bizimodu eta kontsumo jasangarriak sustatzeaz 
gain, azoka bera ingurumen-jasangarritasuneko irizpideei jarraituz kudeatzen dela.

Nabarmentzeko datu gisa, Bioterrako bisitarien %12a FICOBAra garraio publikoan 
iritsi dira, %25a oinez (edo bizikletaz) eta %48a partekatutako ibilgailuan.Badago 
hobetzerik azokara kotxez bakarrik etorri diren bisitarien artean
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Honekin jarraituz, aipatzekoa da Irri Sarri-rekin aurrera eraman den kolaborazioa. 
Helburua ekitaldian zehar erabilera bakarreko edalontzien erabilera murriztea.

Se ha incentivado el uso de estos vasos tanto en la sala de profesionales, como por 
parte de los visitantes en el evento. 



Bisitari profesionalak: Bioterran parte hartzen duten sektoreetako 218 profesional 
bertaratu dira azokara.

Aurten, profesionalentzako aretoa berreskuratu da. Areto hau enpresa erakusketarie-
tako langileek, hala nola bisitari profesionalek, bilerak egiteko, lan egiteko edo 
atseden hartzeko prestatzen da. Bai profesionalek bai erakusketariek oso positiboki 
baloratu dute.

Hitzaldi eta jarduera egitaraua: aurten 55 hitzaldi eta jarduera eskaini dira 
Bioterrak irauten dituen 3 egunetan zehar. 1.368 lagunek gozatu dute egitarau 
honetaz. Haurrentzako jarduerak berreskuratu direla nabarmentzekoa da. 

218 profesional akreditatu dira

Zozketak:
Aurten 12 zozketa egin dira guztira: azokan gastatzeko 100 euroko 6 erosketa-
txartel eta Ekolurra-Euskadiko 6 produktu-saskiren zozketa.



ENEEK - Ekolurra: Aurten Ekolurrako 4 erakusketarik hartu dute parte azokan, Ekota-
lo, Mucha Kombucha, Bio-K eta Berbelar Gaztak, Ekolurraren berri eman duen stand-
az gain. Gipuzkoako erakusketari hauek Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia 
Sustapen, Turismo eta Landa Inguruneko Departamentuaren dirulanguntza izan dute. 

Bioterran10 urtez: ostiraleko inaugurazio ekitaldian, erakusketarien leialtasuna 
saritzen duen garaikurra banatu zen. Aurten, honako hauek dira saria jaso duten 
enpresak: Arkmonia, Etxezar eta Goiener,  hamar urtez Bioterran parte hartu 
izanagatik.



ERAIKIZ GUNEA | Bioeraikuntza eta eraginkortasun energetikoari eskeinitako hit-
zaldi gunea da, 1. pabiloian kokatzen dena. 
Aurten, aurrekoetan bezala, COAVNgiko Iraunkortasun Batzordearen lankidetzarekin 
dinamizatu da gunea.

BIOBEAUTY & ZERO ZABOR GUNEA| Aurten, FICOBAko 2. pabiloian dagoen 
hitzaldi-guneak, kosmetika natural eta ekologikoari buruzko hitzaldiez gain, Bioterra-
ren 2022ko edizioko gai nagusietako bat ere izan du ardatz: Permakultura. 

Gainera, aurten ere, Emaus Gizarte Fundazioaren partehartzeari esker, Biobeauty & 
Zero Zabor Guneak ekonomia zirkularraren eredu bizia izan da, bertako dekorazioa 
beste elementu batzuetatik sortutako eta berrerabilitako altzariekin apaindu baita. 

EGITARAUA



SUKALDEAN |Zuzeneko sukaldaritzari eskainitako tarte hau da Bioterrako gune 
arrakastatsuetako bat da. 3. pabiloian jarritako sukaldeko set honetatik, proposamen 
osasungarriak igaro dira:  %100 kefir begetala eta barazkiak erraz jateko erreze-
tak, besteak beste. Aurten, CPAEN-NNPEK-k eskeinitako showcooking-a izan dugu 
ere,Nafarroako laborarien produktuekin egin dena: Ekollaondo, Erlan, Casa Paulina, 
Aceite Jesús Aranda, Afortunato cafés, Cestas eco a domicilio, Ecoprolive eta Pastas 
Martinelli.

BIOTERRAZA  | Edizio honetan, kanpoko gune gastronomikoan 5 proposamen 
egon dira: hanburgesak, sukaldaritza peruarra, janari makrobiotikoa, paellak eta 
beste proposamen begano batzuk. Bazkalorduan eta arratsaldean DJak izan ditugu 
gune honetan. 



1 ARETOA | Larunbatean eta igandean, hainbat hitzaldi egin dira bi gune honetan, 
eta, besteak beste, hizlari hauek izan ditugu: Estela Delga, Judit Soto, La Casa Inte-
gral, Sergi Caballero, Finca Tanquian, Arterra Bizimodu, María Otegui, Gisela Mir 
eta Mark Biffen, eta Anna Esteve.  

YOGA DAY | Igande goizean, Yoga saioa ospatu da Ficoba-ko kanpokaldean, María 
Aurell-en eskutik. 65 lagunek gozatu dute master class honetaz, irakasle ezagunare-
kin batera. 



HAURRENTZAKO TAILERRAK | Bioterraren 19. edizioaren berrikuntzetako bat 
haurrentzako tailerrak berreskuratu ahal izan direla izan da. Oraingoan ere Mattin 
izan dugu lagun tailer hauek antolatzeko, etxeko txikiek baratzezaintzari buruz 
ikasteko.

Tailer honetatik 200 haur pasa dira larunbat eta igandean.

HONDAKINEN KLASIFIKAZIOAREN INGURUKO TAILLERA | 

Bioterrak maiatzaren 28an Surfrider Foundation-ek Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 
lankidetzan, La Costa y Tú proiektuaren barruan, antolatutako itsas zabor bilketan 
parte hartu zuen, 

Ekainaren 4an, larunbata, Bioterran,haurrekin bilketan zehar aurkitutako hondakinen 
sailkapen tailerra egin da.

Bilketan 1.341 objektu edo item aurkitu ziren guztira. Hau da aurkitutako hondakinen 
top 10-a, sailkatu ondoren:

Berriro ere, top 10 honetan hondakin 
bakar bat ez da plastikozkoa, beirazko 
botilak. Plastikoa da, oraindik ere, gehien 
kezkatzen duen materialetako bat.

JASOTAKO HONDAKIKEN TOP 10-a
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BIOTERRA 2022 Ficobako talde profesionalak eta Batzorde Antolatzaile batek gau-
zatu ditu, azokako Araudiaren 2. artikuluan xedatutakoa betez.

Batzorde Antolatzaileko kideak:

EKOLURRA - Euskadiko Nekazaritzaeta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua

BLE - Biharko Lurraren Elkartea

Bio d’Aquitaine

Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia

Estudio de Arquitectura Arkmonia

COAVNGi – Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala 

Bilibin Circular 

ANTOLAKUNTZA



DATUAK

ERAKUSKETARI ETA BISITARIEN BILAKAERA URTEETAN ZEHAR

Edizioak

Edizioak

bi
si

ta
 k

op
ur

ua
er

ak
us

ke
ta

ri 
ko

pu
ru

a

| BISITARIAK

| ERAKUSKETARIAK

47
52

63

76

85

95
100

116

125

141

162
167

190

171 170

160

85

100

116

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6055 6000
5300

5700

7859
8251

9079 9341
9971

15502

10029

13289

11421

12830
12054

12562

8704

9621 9495

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



    JATORRI OROKORRA

GIPUZKOAKO BISITARIAK | JATORRIA ESKUALDEKA
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BISITARIEN JATORRIA

ARABA GIPUZKOA NAFARROA BIZKAIA IPARRALDE ESTATUKO BESTEAK

BISITARIAK
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BIDASOA OARSOALDEA DONOSTIALDEA TOLOSALDEA + GOIERRI DEBA GOIENA, DEBA BEHEA, UROLA KOSTA



BISITARIEI INKESTA

Azokaren hiru egunetan zehar, Bioterrara joan diren bisitariei inkesta egin zaie. 
Hauek dira 142 inkestatu lagin batekin lortutako datuak.

Nabarmentzekoa da galdetutakoen %92-ak Bioterra beste batzuetan bisitatu dutela, 
% 57 baino gehiago azokan e 2 ordu baino gehiago eman zituela, eta %80-a inguru 
pozik edo oso pozik geratu zirela ekitaldiarekin.%87-ak dio 2023an berriro bisita-
tuko dutela azoka.
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Sí No lo sé No

Bestetan etorri al zara Bioterra-a? Zenbat denbora egon zara azokan?

Azokarekin asebetetze maila orokorra Bioterra 2023-ra bueltatuko zara?

Bai Ez Ez dakit ordu 1 1-2 ordu 2 ordu 3 ordu 4 ordu

Oso pozik Pozik Ez dakit Pozik ez Bai Ez dakit Ez



ERAKUSKETARIEN 
ZERRENDA



PUBLIZITATEA
ETA PROMOZIOA

KALEKO PUBLIZITATEA

-1000 kartel jarri dira kalean, Donostia-n, Irun-en, Orereta-n, Hendaya-n...
-Euskotren: ticket salmentarako makinetako pantailetan publizitatea, Mupi-ak hainbat 
trenbidetan eta Bilbo-ko Casco Viejo/Zazpikale geltokian bideo promozionala
-MUPI-ak Irun-en
-Irun-eko faroletan Bioterra-ko banderolak
-Ficoba-ko hainbart gunetan lona promozionalak 
-Hondarribia eta Bilboko aireportuetan irudia
-Donostia-ko Dbus autobusen 3 autobus-en rotulazioa Bioterra-ko irudiarekin
-Promoziorako akzioak: Informazio puntua Caravantur azokan

POSTA BITARTEKO KANPAINAK ETA MAILING-a

-176 denda espezializatuetara egindako posta bitarteko kanpaina

-Mailing: 5 newsletter (bai bisitari orokorra, bai bisitari profesionala) 20.000 pertso-
na baino gehiagoko zerrendara bidali dira (hainbat hizkuntzatan: euskera-gaztelera 
/ gaztelera / euskera - frantsesa / frantsesa) 
-Azoka hasi baino 2 egun lehenago, sarrera lortzeko izena emandako pertsonei 
email-a bidali zaie ere. 
-Mailing orokorra azokan zehar (larunbata ekainak 4)



PRENTSA ORKORRA

MARTXOA ETA EKAINA ARTEKO TXERTATZEAK:

-BIDA BERRI
-DIARIO VASCO: SUPLEMENTO ESPECIAL 
-BERRIA: ANUNCIO + SUPLEMENTO GIPUZKOAKO HITZA

PRENTSA ESPEZIALIZATUA

MARTXOA ETA EKAINA ARTEKO TXERTATZEAK:

-BIOECO ACTUAL: 2 txertatze
-BUENO Y VEGANO: txertatze 1 
-TVBIO: txertatze 1 
-VIDA NATURAL: txertatze 1 
-ECOHABITAR: txertatze 1 

-DIARIO VASCO
-BERRIA
-ARGIA
-ERRAN
-BIOECOACTUAL
-ECOTICIAS
-TVBIO
-VIDA NATURAL
-TXIKIS DEL BIDASOA
-TTIPI TTAPA

ONLINE PRENTSA

-RADIO EUSKADI
-EUSKADI IRRATIA
-GAZTEA
-SER GIPUZKOA
-LOS 40
-XORROXIN IRRATIA (TOKIKOM)
-EUSKAL IRRATIAK (Gure Irratia, Antxeta Irratia, Xiberoko botza, Irulegiko Irratia, 
Amikuseko Irratia)

IRRATIA



Online publizitate-kanpaina bat egin da, sare sozialetan eta Google ingurunean 
egindako kanpaina barne. Hauek dira kanpaina horretan jarduteko parametroetako 
batzuk:

ONLINE PUBLIZITATE KANPAINA

ERABILTZAILE 
BAKARRAK

1.574.504

INPRESIOAK 2.510.755

CLICKS 8.197

CTR (%) 0,33%



Bere hemeretzigarren edizioan, Bioterrak 60 inpaktu izan ditu hedabideetan: 

ERAGINAK KOMUNIKABIDEETAN

EGUNKARIAK 22

IRRATIA 15

TELEBISTA ETA 
ONLINE BIDEOAK

1

WEB-ak/BLOG-ak 22



Hauek dira Bioterraren sare sozialei buruzko datu batzuk:

SARE SOZIALAK

Instagram

Azokaren ospakizunean zehar:  

-41 publikazio eta 185 stories argitaratu dira
-41.080 inpresio lortu dira
-Story-en batazbesteko irisemena 217 perfilekoa izan da

Erabiltzailearen profila hauxe da: 
-Emakumezkoa
-35 eta 44 urte bitartekoa 

Argitaratutako edukiaren aldetik, Judit Soto 
@dracookinghealthy--rekin batera egindako bideoaren 
arrakasta aipagarria da:  

-3.563 inpresio
-1.559 erreprodukzio

Batazbesteko irismena 588 profil izan dira
“Gustoko dut” aipamentak %329-an hazi dira

Azokaren ospakizunean zehar: 

-35 publikazioa argitaratu dira 

Erabiltzailearen profila hauxe da: 
-Emakumezkoa
-35 eta 44 urte bitartekoa 
-Jatorria: Donostia, Irun, Iruñea

Plataforma honetan publikazioek guztira jaso dituzten klik 
kopurua: 1.059 

Facebook 



BIOTERRA
IRUDITAN





ESKERRIK ASKO!


