
#Publizitatea 2.0

Arloa: PUBLIZITATEA

Informazio-gida



 

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia /San Sebastian 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-
araba@kontsumobide.eus 

Email: formacion-
bizkaia@kontsumobide.eus 

Email: formacion-
gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

 

 

 

 

 

 

TAILERRAREN INFORMAZIO-GIDA 

 

 

 

 

 

 

 

ARLOA: PUBLIZITATEA 

 

TAILERRA: #Publizitatea2.0 

(Publizitatea Interneten) 

 

 

 



 
 

 

2 
 

1. Helburua 

Erabiltzaileak Interneten dagoen publizitatearen jakitun izan daitezela, baita 

publizitatearen modalitateez eta gure bizitzan eta kontsumo-azturetan izatera iristen 

den eraginaz ere. 

 

2.  Edukiak 

- Online publizitatearen eragina egungo gizartean 

- “Cookieak” edo galleta informatiboak, retargetinga eta remarketina 

- Online publizitate moten aurkezpena 

- Marketina influencerren bidez. Branding pertsonala: Pertsonak marka 

gisa. 

- Glosario birala 

- Online publizitate-kanpainen analisia 

- Sare sozialetako plataformak: YouTube, Instagram, Twitter eta Bloga 

- Bideo bat sortzea publizitate-helburuekin 

- Baliabideak eragina eta engagementa neurtzeko (harpidetza kopurua, 

likeak, komentario positiboak (engagement), argitalpenak zenbat aldiz 

partekatu diren, like/dislike...) 

- Legeria. Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 

7/2010 Lege Orokorra. Lehia Desleialari buruzko Legearen 26. artikulua 

- Ordainsari motak eta iruzurrak influencerren marketinaren sektorean 

- Sare sozialetan iturriak aipatzearen garrantzia 
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3.  Jarduerak 

   3.1. Aurretikoa 

Jarraibideak aurretiko jarduerak egiteko: 

1) Ikasgela 3 taldetan banatuko da ikasgela edo taldea 15/16 lagunek edo gutxiagok osatzen 
badute. Ikasgelak edo taldeak kopuru hori gainditzen badu, 6 talde egingo dira. Taldeak 
osatzean gomendatzen dugu maila guztietan (generoa eta konpetentziak) heterogeneoa 
izatea, eta talde horiek berberak izatea Kontsumobidera datozenean #Publizitatea2.0 tailerra 
egitera 
 

2) Beheko lerroetan datorren eta koadroan txertatuta dagoen artikulua irakurriko dute. Mikelek 
eta Nereak on line publizitaterekin izandako esperientzia da. 
 

3) Testuaren ondoren dagoen galderari erantzungo diote, irakurri behar izan duten istorioan 
aurkezten den arazoari erantzuten edo arazoa bideratzen saiatuz.  Egoera googleatuz bidera 
daiteke galdera. 
 

4) Kontsumobiderako bisita egingo den egunerako, erantzuna prestatuta ekarriko du talde 
bakoitzak. 
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Zergatik jazartzen nau etengabe Interneteko iragarki horrek? 

Lan-jardunaldi jasangaitz baten ondoren, Mikelek Interneten denbora galdu dezake barne-kezkarik gabe. 

Facebookeko lagun baten “post” baten ondoan, zapatila baten iragarkia ageri da % 20ko deskontuarekin. 

Asko geratzen da merkealdirako eta zapatila pare bat erostea izango da egun osoan gertatu zaion gauzarik 

onena. Mikelek klik egiten du iragarkian eta inoiz ere erosi ez zuen atari batean sartzen da. Denbora 

horretan, bere sukar kontsumista apaldu egin da zalantzekin: ez daki modelo hori ondo geratuko zaion ,eta 

egia esan, ohearen oinean botata utzi duen parearen oso antzekoa da. Gainera, inoiz ez dago etxean 

mezularitza-enpresen entrega-orduetan, eta ondo geratzen ez bazaizkio zapatilak itzuli behar izatea 

amesgaiztoa izan liteke. 

Mikelek webgunea ixten du, bere buruari gogorarazten dio ez dela ona lo-orduak kentzea ohean 
mugikorrari begira, eta berehala geratzen da lo. 

Goizeko lehen kafea hartu eta Interneten bere egunkariaren binetei begiraldi bat ematen dien bitartean, 
konturatzen da alde batean berriro ere agertu direla ditxosozko zapatilak. Distiratsu ageri dira, halaber, 
bere posta-kontuak iradokitako iragarkietan. Mikelek ahaztuak zituen zapatilak baina zapatilek ez dute bera 
ahaztu, ez dute Mikelen errefusa ulertzen, ez dira irainduta sentitzen mespretxu hori dela eta: % 20ko 
deskontuak indarrean dirau, letra gorriz ondo markatuta, arrangurarik gabe. 

Sarea distrakzioz beteta dago eta Mikelek ez du buruhausterik nahi gai horrekin. Gehienez, segundo pare 
batez harritzen da zapatilak berak berriro agertu izanaz. Kasualitatea izango da. Egunak joan dira eta bere 
emaila kontsultatzen ari da anaiaren etxetik. Hor daude berriz ere! Ingurukoekin komentatzen du. Lankide 
batek, Nereak, esaten dio bera poltsa batek jazartzen duela edonon, ileak lazten dizkion beste zerbait 
gehituta: artikulua erosi ondoren ere agertzen zaio iragarkia. 

Zer ari den gertatzen ez badakite ere, behin-behineko ondorio batera iritsi dira Mikel eta Nerea: 
Interneteko tentaldiek ez dute inoiz etsitzen, ezta tentaldietan erorita ere. Asteburuko ihesaldi bat 
proposatu nahi zion Nereak bere bikotekideari: etxeko ordenagailuan edonon ageri den hotel-eskaintza 
etengabeak ustekabea zapuztu dio. Erregimena egiten aritu zen Mikel orain dela denbora bat, arrakastarik 
gabe; osagarri dietetikoen iragarkiek potolo deitzen diote oraindik ere aurpegira. 

 

Zein dira poltsaren eta zapatilen irudiek istorioaren protagonistak kolpatzearen erantzule? 
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3.2. Tailerra 

 

1. JARDUERA:KONTESTUALIZAZIOA: ON LINE PUBLIZITATERI EMATEN ZAION ARRETA 

Tailerraren sarrera edo kontestualizazio honetan on line publizitatearen eraginaren berri 

eman nahi zaie erabiltzaileei, baita publizitate horren osagai sozialaren eta publizitate 

tradizionalarekiko duen eraginkortasunaren berri ere. 

 

2. JARDUERA: ZERGATIK JAZARTZEN NAU ETENGABE INTERNETEKO IRAGARKI 

HORREK? 

Tailerraren aurretiko jardueran planteatzen den arazoa bideratuko da eta Interneten 

etengabe jazartzen gaituen publizitate horren eragileak ezagutuko ditugu. 

 

3. JARDUERA: ON LINE PUBLIZITATE MOTAK 

On line publizitate mota guztiak ezagutuko ditugu joko digital baten bidez eta lehiaketa 

gisa. 

 

4-7. JARDUERAK: INFLUENCERREN MARKETINA 

Influencerren marketinaren arloan sartzeko gorabideko sektore honekin lotutako hiru 

jarduera desberdin egingo dira sare sozialen bidez publizitatearen presentzia 

detektatzeko 

 

AMAIERA: LEGE-ESPARRUA, IRUZURRAK ETA ITURRIAK 

Ikus-entzunezko publizitatearen arloko arautzea aipatuko da eta bideo bat bistaratuko 

da influencerren marketinaren iruzurra ezagutzeko. 

 

 

3.3. Ondorengoa 

Tailerrean iruzurren atalera iristen ez bagara, honako bideo hau ikusiko dute ikasleek 

eskolan: 

https://www.youtube.com/watch?v=G9Nbef9_vUo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G9Nbef9_vUo
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4. Konpententziekiko lotura 

4.1. Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, HLPP eta eskola-jatorriko 

taldeak 

 

 

 

 

 
Teknologikoa 

 

 
Soziala eta 

zibikoa 

 
Artistikoa 

 
Mugimendurakoa 

  
 

     

Hitzezko 
komunikazioa, 

ez-hitzezkoa eta 
digitala 

Ikasten ikastea 
eta pentsatzeko 

ikastea 

 
Elkarbizitza 

Ekimena eta 
espiritu 

ekintzailea 

      

 
Izaten ikastea 

Hizkuntza-
komunikazio eta 

literatura-
komunikazioa 

 
Matematikoa 

 
Zientifikoa 
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4.2. Beste talde batzuk 

 

 
Ama-hizkuntzan 
komunikatzea 

 

 
Atzerriko 

hizkuntzetan 
komunikatzea 

 
Matematika eta 

zientzia eta 
teknologiaren 

oinarriak 

 
Konpetentzia 

digitala 

    
  

 

 

 

5.– Baliabideak 

Liburuak:  

- Rafaela Almeida. (2017). Influencers. Bartzelona: Base argitaletxea 

- Rafael Ordoizgoitia de la Rica; Daniel Rodriguez del Pino; Antonio Olmos Hurtado; 
José Antonio Miranda Villalón. (2010). Publicidad on line. Las claves del éxito en 
Internet. Madril: ESIC. 

 
- Steve Cone. (2006). Ideas para robar: Secretos de marketing que le convertirán 

en una estrella. Bartzelona: Gestión 2000. 

 
- Erik Deckers; Kyle Lacy. (2012). Branding Personal. Cómo usar las redes sociales 

para promocionarte. Madril: Anaya. 

 
 
 
 
 

 
Ikasten ikastea 

 
 

Soziala eta 
zibikoa 

 
Ekimen-zentzua eta 
enpresa-espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena 
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Webguneak 

- Antevenio. Anticipación e-Marketing. (2015). 7 tipos de Publicidad Online: guía 
práctica. 2015. Webgunea: https://www.antevenio.com/blog/2015/12/7-tipos-
publicidad-online/ 

 
 

- El País. (2015) ¿Por qué ese anuncio de Internet no deja de perseguirme?. 2015. 
Webgunea: 
https://elpais.com/tecnologia/2015/10/13/actualidad/1444761762_059471.html 

 
 

 
- INTEF (Hezkuntza Teknologietako eta Irakasleen Prestakuntza Institutu Nazionala). 

Algunos ejemplos de iniciativas Web 2.0. Webgunea: 
 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_1_Iniciacion
blog/algunos_ejemplos_de_iniciativas_web_20.html 
 

 
 

 

 

https://www.antevenio.com/blog/2015/12/7-tipos-publicidad-online/
https://www.antevenio.com/blog/2015/12/7-tipos-publicidad-online/
https://elpais.com/tecnologia/2015/10/13/actualidad/1444761762_059471.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_1_Iniciacionblog/algunos_ejemplos_de_iniciativas_web_20.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_1_Iniciacionblog/algunos_ejemplos_de_iniciativas_web_20.html
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Helbide interesgarriak 
 

Kontsumobideko kontsumo-prestakuntza eta kontsumo-informazioko 

zentroak. 

 

Gasteiz  Bilbo  Donostia  

Adriano VI.a, 20, 1. 01008  Nicolas Alkorta, 2  Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Tel.: 945 01 66 00  Tel.: 94 403 22 20  Tel.: 943 02 25 90  
formacion-araba@kontsumobide.eus 

  

formacion-bizkaia@kontsumobide.eus 

  

formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 
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