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EROSKI Boulevard hipermerkatu berrituaren inauguraziora, 500 gonbidatu baino gehiago azaldu da, eta erakundeen ordezkaritza zabal izan 
du -Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Gasteizko Udala - , baita Arabako ehun sozialarena ere. 

Gasteizko EROSKI Boulevard 
hipermerkatuak, gaur, ireki ditu 
ateak “zurekin” eredura 
aldatuta, eta, hala, erosteko 
modu berria eskainiko du gaur 
egungo kontsumitzailearengan 
pentsatuta.  
 
Berrikuntza lanak martxoan hasi 
ziren, batez ere freskoen 
atalean. Gune hori goitik behera 
aldatu da, eta orain, beste 
tamaina bat ematen die sasoiko 
tokiko produktuei. Denda 
berrituak tokia emango die 
euskal produktuei; bereziki, 
haragiari, arrainari, frutari eta 
barazkiei; guztiak ere, sasoikoak 

eta bertako ekoizleenak. 
“Kontsumitzaileak gero eta 
gehiago estimatzen ditu tokiko 
eta eskualdeko produktuak, eta 
horretan oinarritu gara ‘Zurekin’ 
denda eredu berrian; hemen, 
lehen baino toki handiagoa eta 
behar den  euskarria  izango   
dituzte,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eta    nabarmenduta    egongo 
dira produktuen ezaugarri 
gastronomikoak eta kulturalak”, 
esan du             Raimundo Ruiz 
Eskuderok,  hipermerkatuko 
gerenteak. 
 
Berrikuntzen artean, 
nabarmentzekoa da atal 
guztietan arreta 
pertsonalizatuaren alde egin 
den apustu indartsua ere. 
“Berreskuratu egin dugu 
harategiko langilea, eta 
kontsumitzaileek zenbait mahai 
izango dituzte beren langileekin, 
beren beharrei erantzuteko”, 
zehaztu du Ruiz de Eskuderok. 

Nabarmentzekoa da 
atal guztietan arreta 
pertsonalizatuaren 
alde egin den apustu 
indartsua 

 
 

EROSKIk  
bere lidertza 
indartu du 
Araban  

 

EROSKIk Gasteizko Boulevard hipermerkatua moldatu du 
‘Zurekin’ eredura, eta, hala, indartu egin du freskoen eta 
tokiko produktuen espezializazioa 

Gasteiz, 2014ko ekaina 



Orain dela 33 urte, EROSKI Arabara iritsi zen, 
Astegietan denda bat jarri zuenean. Geroztik, 
handitu egin da, eta lurraldeko banatzaileetan 
lider jarri, elikagaietan 259 milioi euro salduta. 
Gaur egun, eraldaketa sakona egiten ari da 
kooperatiba bere dendetan, 2013-2016ko Plan 
Estrategikoan datorrena betetzeko. 

 
Hain zuzen, hamar milioi euro inbertituko          
ditu Araban hurrengo bi urteetan. Batetik, 
EROSKI Boulevard hipermerkatua aldatuko         
du eredu berrira, 1,5 milioi euro inbertituta; 
bestetik, zenbait supermerkatu ere                   
eraldatuko ditu; eta, azkenik, lau denda berri 
irekiko ditu: bi supermerkatu Gasteizen eta  
beste bi herrialdean. 
 

Gaur egun, 59 saltoki eta lau plataforma 
logistiko ditu EROSKIk Araban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014an, langile kopurua handituko du EROSKIk 
Araban, 80 lanpostu sortuta, eta, hala, 1.500 
lanpostu zuzen baino gehiago izango ditu. 
Gainera, gutxi gorabehera, zeharkako 600 
lanpostu sorrarazten ditu kooperatibak Araban. 
Eta, guztira, 2.000 lanpostu baino gehiago dira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langile kopurua handitu da, 
beste bost lanpostu sortu 
baitira. Hala, 330 langile ditu 
saltokiak, guztira. Taldeak 2.000 
prestakuntza ordu baino 
gehiago jaso ditu, bezeroei 
irtenbide hobeak eskaintzeko 
eta dendan lan egiten duten 
taldeen autogestioan 
sakontzeko.  
 
Atal berriak 
 
EROSKIk elikadura osasungarria 
 sustatzeko  lan   handia   egiten  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
du, eta horren erakusgarri da 
“Elikadura Ekologikoa eta 
Dietetikoa" atal berria, 1.000 
produktu baino gehiagorekin. 
Hala, EROSKI Boulevard 
hipermerkatua erreferentzia 
izango da Gasteizen horrelako 
elikadurarekin sentsibilizatuta 
dauden kontsumitzaileentzat  
eta berdin dieta zehatzak 
dituztenentzat, dela glutenik 
gabeak, azukre edo                         
gatz gutxikoak eta                     
abar. Lurrindegiaren eta, 
bereziki,              parafarmaziaren 
 

atala ere handitu egin dira. 
 
Horretaz gainera, “Bezeroaren 
gela” delakoa prestatu du. Areto 
bat da hipermerkatuaren 
barnean, kontsumitzaileei 
informazioa, errezetak eta 
aholkuak emateko elikadura 
osasungarriaz.  
 
Horretaz gainera, merkataritza 
elektronikoarekin bateratzeko 
ahalegina egin du EROSKI 
Boulevard berriak, 
ekipamendurako produktuen 
katalogo zabal bat 
merkaturatzeko (altzariak, 
etxeko tresnak, kontsumo 
teknologia eta abar). Produktu 
horiek eskaintzeko, arreta 
pertsonalizatua jarri du, eta 
salgaiak bezeroari iritsiko zaizkio 
zuzenean etxera, EROSKIren 
berme osoarekin.  
 
Hipermerkatu berrituak azken 
berrikuntza teknologikoak 
instalatu ditu, energia 
kontsumoa eta ingurumen 
eragina gutxitzeko.  
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Araban 33 urte eman ondoren, 
EROSKI da lurraldeko 

banatzaile liderra, elikagaietan 
urteko 259 milioi euro salduta 

EROSKIK 10 M€ INBERTITUKO DITU ARABAN ONDOKO BI URTEETAN 

Tokiko produktuei balioa ematen dion ataletako bat. 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

