
ARLO PUBLIKOAREN ETAARLO PUBLIKOAREN ETA

PRIBATUAREN ARTEKOPRIBATUAREN ARTEKO

LANKIDETZALANKIDETZA:

1. Zaharrean: Alde Zaharreko

Merkatarien Elkartea.

2. 90 GRADOS: Esperientzia

propioa.
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• Donostiako Alde Zaharreko Merkatarien Elkartea, sektore

ekonomikoaren (merkataritza eta ostalaritza) interesak

ordezkatzeko ordezkagarritasun legitimatua duena auzoan

• 1978. urteaz geroztik, merkataritza dinamizatzeko eta

biziberritzeko jarduketak antolatzen diharduen elkartea.

• Arlo publikoaren eta pribatuaren arteko (Udala-Elkarteak eta

Komertzioak, bazkideak eta ez bazkideak) kudeaketa-eredu berri

baten aldeko apustua egiten duen elkartea, auzoaren

erakargarritasuna sustatzeko eta merkataritzaren dimentsio

lehiakorra finkatzeko.



10

• Smart proiektua:  Esperimentazioa sustatzea, merkataritzari

lotutako irtenbide eraginkorrekin (energia, jasangarritasuna,

berritasuna eta IKTak), eragin erakusgarria eta Alde Zaharreko

eta hiriko beste kale batzuetan eta hiriko beste merkataritza

eremu batzuetan proiekta daitekeen eragina sortzeko.

• Jatorria:  Alde Zaharra, Kale Nagusia:

• Green Commerce: Europar Batasuneko Life programa.
“Ingurumenarekiko erantzukizuna”.

• Energiari buruzko Auditoriak merkataritzako
establezimenduetan.

Arlo publikoarenArlo publikoaren eta eta pribatuaren arteko lankidetza eredu berria pribatuaren arteko lankidetza eredu berria;; eredu eredu

horren barruanhorren barruan,, Zaharrean elkartea Kale Nagusiko Smart proiektuko Promozio Zaharrean elkartea Kale Nagusiko Smart proiektuko Promozio

jarduketen kudeatzaileajarduketen kudeatzailea eta eta koordinatzailea koordinatzailea da. da.

Zaharrean
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• Merkataritzako establezimenduak:  23 komertzio daude proiektuari atxikita.

• Merkataritzako establezimendu bakoitza bere izaera pertsona eta

bereiziarekin.

• Etorkizunari begiratzen dioten establezimenduak, teknologia berriak

erabiltzearen aldeko apustua egiten dutenak.

• Helburu bera duten merkataritzako establezimenduak: merkataritza

tradizionalaren erosketetan esperientzia berriak sortzea:

herritarrentzako eta turistentzako esperientzia askotariko pack

ezberdinak: gastronomia| kultura | artea | dibertsioa| joerak

Zaharrean
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• Merkataritzako Smart Plana:

• Kontsumoak monitorizatzeko jarduketak:

argindarra, ura, etab.

• IKT eta Berrikuntzaren arloko trebakuntza

• Fashion Film Festibala: Diseinatzaile hasiberrien

Moda Jaialdia

• Lorategi Bertikalak:  Kale Nagusi osoan zehar

lorategi bertikalak jartzea

• QR kodeak

• Smart banderatxoak

•Dantza  Edit.  Musika eta Dantza Jaialdia Alde

Zaharrean__________________ 90 Grados90 Grados

Zaharrean
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Arteak, kulturak eta merkataritzak

bat egiten duten lekua. Arropa,

oinetakoak, osagarriak, bitxiak,

artea, makillajea, kosmetika,

lurrindegiak eta ile-apaindegiak.

Balenciaga, Jil Sander Navy, Marc

Jacobs, Proenza Schouler, Stella

McCartney

Webgunea: www.noventa-grados.com

Mayor, 3

90 Grados
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Eraginkortasun energetikoa:

- Adimendun argi- eta ur-kontagailuak

- Banakako aholkularitza, aholkularitzako enpresa baten

eskutik

- Martxan jarri diren aurrezteko neurriak:

1. Jardunbide egokiak

2. Inbertsioa LED argietan

3. Ur-zurrusta hausteko gailuak

- Aurrezpenak:

1. Argindarra: % 75

2. Ura: % 75 ur-kontsumoan eta ura berotzeko gas-

kontsumoan

90 Grados


