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Zelulen narriadura biologikoaren prozesu bat da zahartzea eta ondorioak ditu gure gaitasun kognitiboetan (okerrago entzuten 
dugu, okerrago ikusten dugu, okerrago ukitzen dugu, murriztu egiten dira gure dastamena eta usaimena, zailtasun handiagoaz 
ukitu eta hartzen ditugu gauzak, baldarrago mugitzen gara). Beraz, adinekoen merkatu horrek ondokoak behar izango ditu: 
haientzat egokitutako espazioak, haientzat egokitutako produktuak/tresnak, haientzat egokitutako zerbitzuak, linealak, displayak 
eta erakustokiak, haientzat egokitutako establezimenduak eta saltokiak, eskatzen dituzten produktuak saltzen dituztenak: 
zahartzearen aurkako kosmetika, osagarri dietetikoak, arropa eta oinetako egokituak eta abar. 

EAE  zahartze‐prozesu  batean  dagon  orain;  65  urtetik  gorako  pertsonak  guztizko  populazioaren %  33,5  izango  dira  2061ean, 
11,25 puntu portzentual gehiago oraingoaren aldean. Kontsumitzaile-profil horretan oinarrituko diren enpresek hazteko izango 
dituzten aukerek itxaropentsuak ematen dute beraz.  

Gainera, beste merkatu paralelo bat dago, nostalgiarena, alegia. Nostalgiak saldu egiten du, gazteak ginenean erosten genituen 
produktuak eskuratzea hazten ari den joera bat da orain. Autentikotasuna funtsezko faktorea da “bihotza ukitu” egiten dieten 
gauzen kontsumitzaileentzat, gogoratu, oparitu eta kontsumitu nahi dituztenentzat nerabe zirenean erosten zituzten litxarreriak, 
edariak, jostailuak, biniloak, bizikletak, vintage moda, kolonia klasikoak eta abar; retrobranding-aren goraldia, azken batean. 

Profil horretako kontsumitzaile askok diote zailtasunak izaten dituztela saltoki bat bisitatzeko Euskadin. Adibidez, pertsona 
adindunen % 21,4ek diote zailtasunak dituztela erosketak egiteko garaian, hau da, ia 100.000 pertsonak behar dute laguntza 
zeregin horretarako. 80 urte edo gehiago dituzten pertsonen % 44en kasua da hori. 

Adineko kontsumitzaileentzako arretara egokitutako saltokiek planteatu egin behar dute bezeroarentzako zerbitzu-politika mota 
hori ziurtatzen duten ekimenetakoren bati atxikitzea, eta horren adibide bat dugu Euskadi Lagunkoia-Establezimendu Lagunkoiak, 
Eusko Jaurlaritzaren ekimena. 

Ekimen honen helburua da saltokiak lagunkoiagoak izatea beren bezeroentzat. Programak doan eskaintzen ditu aukera hauek: 

 Bezeroarentzako arreta-zerbitzua hobetzea baita adinekoei ematen zaiena ere langileen sentsibilizazio handiago baten bidez. 
 “Lagunkoiak gara” zigilua lortzea zure konpromisoa ezagutzera emateko. 
 Doako promozioa izatea Euskadi Lagunkoia Sarearen, Leku Lagunkoien Maparen eta Establezimendu Lagunkoien Gidaren 

bitartez. 
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