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3. Zientziaren Komunikazioan: noregana zuzentzen gara

Elhuyar Fundazioa: nor gara

“Gauza onak, ongi eginak”
Elhuyar Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakundea da, eta 1972an jaio zen zientzia eta
euskara uztartzeko asmoz. Hainbat diru-iturriri esker dirau lanean: bazkideen ekarpenak, dirulaguntza publikoak eta Elhuyarrek ekoizten dituen produktuetatik lortutako mozkina.
Elhuyar Fundazioaren xedea zientzia eta teknologia gizarteratzea eta euskararen
garapena bultzatzea da, eta, horretarako, euskal gizartearekin bat eginez, balio erantsiko
zerbitzu, tresna eta baliabideak garatzea, berrikuntza ardatz izanik.

Gaur egungo Elhuyar Fundazioko lantalde osoa 75 pertsonaz osatuta dago.

Elhuyar Fundazioaren barne egitura: 2 sail nagusi

Zientziaren Komunikazio sailak zientzia eta
teknologiaren dibulgazioa du helburu. Gai
zientifiko eta teknikoekiko jakin-mina sustatzeko
baliabideak eta zerbitzuak eskaintzen ditu.

Hizkuntza Zerbitzuak sailak euskara garatu eta
normalizatzeko baliabideak, tresnak eta
zerbitzuak sortzea eta eskaintzea du helburu.

Zientziaren Komunikazioan: norengana zuzentzen gara
Publiko orokorra

Publiko espezializatua

Haur eta gazteak

Gizarte eragileak

Elhuyar Euskarriak eta audientzia
1. Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkaria
2. Teknopolis (ETB)
3. Norteko Ferrokarrilla (Euskadi Irratia)
4. Zientzia.net
5. BasqueResearch.com
6. “Publiko orokorra”: Hartzaileen perfila

Komunikazio euskarriak:
Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkaria
- Hilabetekaria, urtean 11 ale
- Eduki osoa euskaraz
- Paperezko edizioa eta edizio digitala
- 2200 aleko tirada, 1650 harpide
- Euskal Herriko 200 ikastetxetan banatzen da.
- Caf-Elhuyar Sarien irabazleen lanen gehigarria maiatzean

Aldizkariaren atalak:
- Erreportaje nagusia
- 3 artikulu/elkarrizketa
- Mundu digitala
- Mundu ikusgarria
- Analisiak
- Gogoetan
- Istorioak

Sariak:
- 2006ko Ricardo Arregi kazetaritza-sarietan epaimahaiaren sari
berezia Zientziaren Komunikazioa sailaren jardunari.
- 2005eko Rikardo Arregi kazetaritza-sarietan aipamen berezia.
- 1994ko Argia saria, prentsa-saria.
http://www.zientzia.net/elhuyar

Komunikazio euskarriak:
Teknopolis
- Elhuyar Fundazioak zuzendu eta ekoizten duen zientzia-dibulgazioko telebista
programa, gaur egun 13. denboraldian
- Astero 3 aldiz emititzen den programa, ETBko kate desberdinetan
- ETB Sat eta Canal Vasco, eta Euskal Herriko herri-telebistetan ere emititzen da
- 9 hilabeteko denboraldia, urritik ekainera
- Euskaraz eta gaztelaniaz
- Batazbeste 60.000 ikusle baino gehiago astero
Sariak:
- Euroscience Media Awards 2009 sariketan, Europa zientziadibulgazio telebista-programa onenaren saria.
- 2006ko Bizkaian Ekin sarietan lehen saria.
- 2006ko III Tecnalia kazetaritza-sarietan akzesita.
- 2001eko Robotiker kazetaritza-sarietan aipamen berezia.

Katea
ETB 3
ETB 2
ETB 1
http://teknopolis.elhuyar.org/

Emisio eguna
Asteazkena
Igandea
Igandea

Ordua
22:00
12:00
20:00

Programaren atalak:
- Erreportajeak
- Elkarrizketak
- Bi hitzetan
- Pilulak
- Monografikoak
- Flash

Rating
-0,7
0,9

Share
-6,2
2,6

*Iturria: NIELSEN. Pasa den denboraldiaren batazbesteko datuak.

Komunikazio euskarriak:
Norteko Ferrokarrilla
- Elhuyar Fundazioak zuzendu eta ekoizten duen ordubeteko
zientzia-dibulgazioko irrati programa, gaur egun 14.
denboraldian
- Astero 4 aldiz emititzen den programa Euskadi Irratian
- 10 hilabeteko denboraldia, irailetik ekainera
- Euskaraz
- Batazbeste 9.000 entzule baino gehiago astero

http://norteko.elhuyar.org/

Katea
Euskadi Irratia
Euskadi Irratia
Euskadi Irratia
Euskadi Irratia

Emisio eguna
Asteartea
Asteazkena
Larunbata
Igandea

Ordua
21:00
01:00
00:00
22:00

Programaren atalak:
- Elkarrizketak
- Makinistaren hitzak
- Mokoka
- Fikzio-orriak
- Zenbakitan
- Tekla guztien gainetik
- Euskal ikerketaren txokoa
- NF erreportajeak
- Burdinbidaiak (udaberrian)

*Iturria: EGM. Batazbesteko franja datuak.

Komunikazio euskarriak:
Zientzia.net
- Zientzia eta teknologiaren inguruko webgunea
- Eduki oso euskaraz
- Informazio eguneratua, eduki multimedia.
- 30.000 bisita hilero
- 800 harpidedun
- Astero email bidezko buletina harpidedunei

Sariak:
- 2001eko Sareko Argia saria
- 2006ko El Correo Digital saria

Webgunearen atalak:
- Artikuluak
- Agenda
- Elhuyar Zientzia eta
Teknologia aldizkaria
- Multimedia
- Argazkiak
- Sarean
- Hileko zerua
- Dosierrak

http://www.zientzia.net
*Datuen iturria: Google Analytics

Komunikazio euskarriak:
Basque Research
- Euskal ikerketaren, garapenaren eta berrikuntzaren
webgunea
- 115.000 bisitari urtean
- Euskal Herriko 280 berriemaile erregistratuta
-Bertako zein nazioarteko
kazetarientzako informazio iturri
- Astero email bidezko buletina

Webgunearen atalak:
- Berriak
- Berri laburrak
- Agenda
- Elkarrizketak
- I+G+B direktorioa
- Webgune interesgarriak
- Kontaktuen liburua

www.basqueresearch.com
*Datuen iturria: Google Analytics

“Publiko orokorra”: hartzailearen perfila

30-50 urte bitartean
Goi mailako ikasketak
Familian bizi dena
Euskalduna eta euskalzalea

Zientziarekiko interesa
Munduarekiko jakin-mina

Kalitatearen bila
Zientziazalea
Teknologia berrietan aditua
Leiala

Zientzia eta teknologian
profesionalak edo adituak

Elhuyar: publizitate eskaintza
1. Publizitate aukerak eta tarifak
2. Erreserbak eta originalen entrega-epeak

Publizitate aukerak eta tarifak

ELHUYAR Zientzia eta Teknologia aldizkaria
Kontrazala (zab. 21 x alt. 27 cm)
Azalaren atzealdea eta
kontrazalaren atzealdea

1.020 €
810 €

www.zientzia.net webgunea

www.basqueresearch.com webgunea

(zab. 21 x alt. 27 cm)

Barneko orrialdea

615 €

Webgunean bannerrak (380x55px):

Orri-erdia (zab. 21 x alt. 13,5 cm)

405 €

Alboko handia

350 €

Hilabetez
3 aste
2 aste
Astebete

(zab. 21 x alt. 27 cm)

(zab. 12x alt. 27 cm)

Orrialde-barren handia
(zab. 21x alt. 10,5 cm)

Alboko txikia
(zab. 7,8 x alt. 27 cm)

Orrialde-barren txikia
(zab. 21x alt. 5 cm)

Enkartea
Publierreportajeak
(orri 1 edo 2 orri)

600 €
510 €
360 €
200 €

310 €

Asteko laburpenean (buletinean):

250 €

Banner finkoa (152x48px)
Nabarmendutako ekitaldia

200 €
200 €

Webgunean bannerrak (380x55px):
Hilabetez
3 aste
2 aste
Astebete

500 €
425 €
300 €
165 €

Asteko laburpenean (buletinean):
Banner finkoa (152x48px)
200 €
Nabarmendutako ekitaldia 200 €

180 €
1.000 €
Kontsultatu

OHARRA: Bezeroak beste aukerarik nahiko balu publizitate eskaintza neurrira egiteko aukera dago. Prezio guztiak BEZ gabe daude.

Publizitate aukerak eta tarifak

TEKNOPOLIS telebista-saioa

NORTEKO FERROKARRILLA irratsaioa

Erreportajea

6.000 €

Elkarrizketa

300 €

Atal baten babesletza

Neurrira

Aipamen eta agerpen
bereziak

Neurrira

Aipamen eta agerpen
bereziak

Neurrira

Programa babesletza

Neurrira

teknopolis.elhuyar.org webgunea
Webgunean bannerrak (380x55px):
Hilabetez
3 aste
2 aste
Astebete

500 €
425 €
300 €
165 €

norteko.elhuyar.org webgunea
Webgunean bannerrak (380x55px):
Hilabetez
3 aste
2 aste
Astebete

500 €
425 €
300 €
165 €

OHARRA: Bezeroak beste aukerarik nahiko balu publizitate eskaintza neurrira egiteko aukera dago. Prezio guztiak BEZ gabe daude.

Erreserbak eta originalen entrega-epeak
Elhuyar aldizkarian:
Erreserba epea: beranduenez aurreko hilaren 1ean
Originalen entrega epea: beranduenez aurreko hilaren 10ean.

Teknopolisen:
Erreserba epea: gutxienez hilabete lehenago.

Norteko Ferrokarrillean:
Erreserba epea: gutxienez 2 aste lehenago.

http://norteko.elhuyar.org
http://teknopolis.elhuyar.org

Webguneetan
Erreserba eta original bidalketa epea: momentuan.
(Buletinetan 2 aste lehenago).

Eskerrik asko!

Informazio gehiago: www.elhuyar.org
i.aizpurua@elhuyar.com
Telefonoz: 943 36 30 40

