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Produktu ekologikoen, bioeraikuntza, ener-
gia berriztagarriak eta kontsumo ardurat-
suaren Euskadiko azoka



 

Bioterra 2023
 / Euskadiko azoka ekologikoak 20 urte ospatzen 
ditu, honen protagonista izan nahi duzu? 

Bioterrak 20 urte ospatzen dituen hain edizio berezi honetan zure 
partehartzearekin kontatu nahi dugu. 

Azken urteotan, Bioterrak bere aparteko osasuna baieztatu du. 2022ko 
azken edizioan 116 enpresa hartu zuten parte, eta 10.000 bisitari in-
guru jaso zituen.  

BIOTERRAREN HISTORIAK ZERBAIT DIO 

Bioterra-k fidela den publiko bat dauka. 2022ko azken edizioan
jasotako datuetatik, inkestatutako bisitarien %92ak Bioterrako aurreko 
edizioren batean bisitatu zuten, eta %87ak 2023ko edizioara bueltatuko 
direla esan zuten.  

Bisitarien inkesta honetan jasotako datuen arabera, 2022an, bisitarien 
batazbesteko gastu estimatua 68€-koa izan zela esan dezageku. Honen 
arabera, salmenta zuzena egin zuen stand bakoitzaren negozio bolumen 
estimatua 5.800€-koa izan zela esan dezakegu. 

LEHEN MAILAKO EGITARAUA 

Urte hauetan zehar, Vandana Shiva eta Masaru Emoto-ren mailako hizla-
riek bete dute Ficoba-ko Auditorium-a.  

Bioterrak bere publikoak interesgarri aurkitzen duenaren inguruko informa-
zioa eta hedapena zabaltzea du bokaziotzat. Hau lortu ahal izateko egiten 
den esfortzua beti oso haundia da.  

Bioterrako egitarauan, sukaldari eta nutrizionista ospetsuak ditugu show-
cooking-etan, baita kosmetika tailerrak sektoreko profesionalek eskutik, eta 
hitzaldiak bioeraikuntza eta energia berriztagarrien inguruan ere.

Erakusketarien* %86ak azokaren 
emaitzekin pozik edo oso pozik geratu dira
*azken 3 edizioetako batezbestekoa



 

Vandana Shiva, Bioterra 2009

Masaru Emoto, Bioterra 2008

Hauek dira Bioterrako hitzaldi egitarauaren parte izan diten 
pertsonetako batzuk: 

Xevi Verdaguer, Bioterra 2018Elisabeth Silvestre, Bioterra 2018

Particia Restrepo, Bioterra 2013

Montse Bradford, Bioterra 2007



Hauetako sektore batean lan egiten baduzu, Bioterra zuretzat da: 

Prezioak: 

9 m2  stand-a ~  898 €
12 m2  stand-a ~ 1.213 €
15 m2 stand-a ~ 1.527 € 
Beste neurriak: galdetu

STAND MODULARRA 

Stand-ak barne ditu: moketa, paretak, errotulua, 50w/m2-ko iluminazio-
rako nahiko den koadro elektrikoa, koadro honen kontsumo elektrikoa eta 
erantzukizun zibileko asegurua. Parking-a doakoa da.

Hoberen datorkizun stand modalitatearkin parte hartu dezakezu: 

      energia     osasuna      ehun   ekoturismoa         elikadura      kosmetika 
berriztagarriak           ekologikoak          osasuntsua    ekologikoa 

       habitat        ideia     nekazaritza        kontsumo     terapia  
  osasuntsua      berdeak     ekologikoa       arduratsua          naturalak 

LURZORUA BAKARRIK - diseinuzko standentzako

18 m2-tik aurrera  ~  75 €/m2

Bioterra den erakusleihoari zuk ahalik eta etekin gehien ateratzea nahi 
dugu, zure bezero potentzialetara iritsi zaitezen: eko denarekin eta ja-
sangarritasunarekin konzienziatuak daudenak, erosketa ahalmena dute-
nak eta zuk eskeintzen dizkiozun kontsumo aukerak bilatzen dituen beze-
ro horiekin. 

Jardueraz beteriko 3 pabiloi eta kanpoaldeko eremuarekin, Bioterra 
Euskadiko eko azoka nagusia izaten jarraitzen du eta bere 20. edizioa 
gogoz eta ilusioz ospatuko du, bere arrakasta zurekin partekatzeko as-
moz.
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   Bioterra-n gaituzu zain!

Harremanetarako: 
 tel: 943 66 77 88 (9h - 14h) 
 email-a: bioterra@ficoba.org

+ info: bioterra.ficoba.org 


