
TUTTOFOOD, Italiako elikagaien azokarik 
handiena da eta 2019ko maiatzaren 6tik 9ra 
arte ospatuko da Milaneko Fiera di Milano 
azokaguenan.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta 
Azpiegitura Saila, Elikaduraren Euskal Industria  
kanpoan sustatzen laguntzeko jardueren 
barruan, TUTTOFOOD 2019 azokan Euskadiko 
elikagaien enpresen baterako parte hartzea 
antolatu du HAZI Fundazioaren bitartez. 

Data: 2019ko maiatzaren 6tik 9ra arte

Tokia: Fiera di Milano azokagunea, Milan

Maiztasuna: Bi urtean behin 

Norentzat: Banaketa-kanalen

profesionalak (inportatzaile/esportatzaile,

prozesadore, banaketa handia eta

HORECA kanalaren espezialistak)

Izen-emateko epea: 2018ko irailaren 28a

Azokaren webgunea: www.tuttofood.it

Azokaren izaera

Parte hartzeko baldintzak

Parte-hartze eredua eta kostua

Eusko Jaurlaritzarekin parte-hartzea

Eskainitako zerbitzuak

Izen-emate formularioa

DEIALDI HONETAN:

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

TUTTO 
FOOD 2019
Milan

Informzaio gehiago: 
Jon Zabaleta
943 00 02 99
jzabaleta@camaragipuzkoa.com



TUTTOFOOD azoka da, gaur egun, Italiako elikagaien 
azokarik handiena. Bi urtean behin egiten da, eta duela 
6 edizio martxan jarri zenez gero, modu esponentzia-
lean hazten joan da.

Bereziki B2Bari buruzko nazioarteko azoka da. Ekimen 
honek hainbat enpresaren eskakizunei erantzuten die: 
nola bereziki Italiako merkatuari begira dauden enpre-
senei, hala esportazioan diharduten enpresen eskaki-
zunei; izan ere, negozio aukera handiak eskaintzen ditu 
nazioko zein nazioarteko erosleekin.

Esperientzia eta ideia berritzaileak proban jartzeko 
erakusleiho ezin hobea da. Lagin profesional moderno 
eta gaitu bat eskaintzen da bertan, merkatuaren joerak 
aztertzeko modua ematen duena. 

Azokaz gainera, tailerrak, mintegiak, hitzaldiak eta bile-
rak antolatzen dituzten TUTTOFOODen. 

AZOKAREN IZAERA

Erakusketa eremua: 180.000 m2

2017 erakusketariak: 2.850 erakusketari

2017 bisitariak: más de 80.000 profesionalak, 141 herrialdekoak

Azokaren webgunea: www.tuttofood.it

TUTTOFOOD 2019
azokaren

 izaera

Eusko Jaurlaritzak 60 m2 inguruko gunea izango du 
TUTTOFOOD 2019 azokan, parte hartzeko interesa 
duten Euskadiko Elikadura Industriako enpresentzat.  
Standa azokako 6. Hallean egongo da kokatuta.

Euskadiko ordezkaritzak enpresa jakin batzuentzako 
tokia izango du. Interesa duten enpresa gehiago izanez 
gero, hautapena egin beharko da, izena emandako 
hurrenkerari zorrotz erreparatuz.

Azokaren Ordutegia: 

Astelehenetik asteazkenera 10:00etatik 19:00ak arte

Osteguna  10:00etatik 17:00ak arte

Erakusketa gunea: 180.000 m²

2017 Erakusketariak: 2.850 erakusketari

2017 Bisitariak: 80.000 profesionalak, 141 herrial-

detatik etorritak

EUSKADI BASQUE COUN-
TRY STAND-A



Azokaren Ondoren

Azokaren aurretik

Parte hartzeko konpromisoa

EAEn egindako produktuak 

Ebaluazio-inkesta

Ekitaldian parte hartu ahal izango dute egoitza Euskal 
Autonomia Erkidegoan duten enpresa produktoreek, 
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegi-
tura Sailaren Elikadura Industrien Erregistroan izena 
emanda badaude.

Azokaren Zehar

Parte hartzeko
baldintzak

• Enpresaren ordezkari baten aldetik joateko 
konpromisoa eta kuota ordaintzea; beraz, EAEko 
standean sartuko dela jakinarazten denetik 
ezingo da ekitaldian baja eman. Halabeharrezko 
kasuetan baino ez, Eusko Jaurlaritzak eskubidea 
erreserbatzen du enpresak aurkeztutako arrazoiak 
baloratzeko eta, behar bada, ordaindutako zenba-
tekoaren ehuneko bat itzultzeko.  

• Azoka irekitzeko bezperan, esaten zaien orduan, 
enpresak derrigor egon behar dira merkantzia 
jasotzeko, eta beraien erakustokien dekorazioa 
amaitzeko, jardunaldia hasi baino lehenago. 

• Azokan Euskal Autonomia Erkidegoan fabrikatu-
tako produktuak baino ezingo dira erakutsi.  Ezin 
izango da, inola ere, beste Autonomia Erkidego 
batzuetako produktuak aipatu, ezta aurkeztu ere.

• Standetan azokako egun guztietan eta zabalik 
dagoen ordu guztietan eman behar da arreta. 

Azokaren ordutegian zehar enpresaren batek bere 
stand-a utzik utziko balu, arreta gabe eta salbues-
penezko zergati gabe, hurrengo edizioan lehenta-
sunezko eskubideak galduko lituzke (izen-emate 
orduan, etab...). Kasu honetan enpresa horren 
eskaera kontutan hartuko litzateke soilik baldin 
eta, izen-emate eta ordainketarako jarritako 
egunen barruan egindako inskripzioak egin eta 
gero, leku librea egongo balitz.

Halaber, enpresa batek edota hainbatek stand bat 
utzik uzteak Eusko Jaurlaritzari, antolatzaile den 
bezala, azokako antolatzaileek santzio ekonomiko-
rik sortuko balio, berehala arazoa sortu duen 
enpresari/enpresei bideratuko zaio berbera.

• Azoka amaitzerakoan produktu guztiak behar 
bezala jaso behar dira eta standeko elementuak 
entregatu, jaso ziren egoera berberetan.  

• Ebaluazio galdetegia antolakuntzaren jarraibi-
deekin bete eta entregatzea. 



Los costes están subvencionados por el Departamento 
de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobier-
no Vasco, satisfaciendo las empresas, en cada caso, el 
importe que se indica a continuación.

Empresa Tipo 1

Empresas que se aprovisionan mayoritariamente con 
materia prima de Euskadi. La empresa deberá acreditar 
la procedencia del producto. La subvención del 
Gobierno Vasco será de hasta un 80%:

Stand Individual: 1.400 € + 21% IVA = 1.694 €

Stand Doble: 2.800 € + 21% IVA = 3.388 €

PARTE HARTZEKO EREDUA

Azokan parte 
hartzeko eredua 

eta kostua

PARTE HARTZEKO KOSTUA

2. Motako enpresa

Euskadin behar duten lehen sektoreko produkziorik 
egon ez, eta Euskaditik kanpoko lehengaiak erabilt-
zen dituzten enpresak. Eusko Jaurlaritzak %60ra 
arteko diru laguntza emango du:

Stand indibiduala: 2.600 € + % 21 BEZ = 3.146 €

Stand bikoitza: 5.760 € + % 21 BEZ = 6.292 €

3. Motako enpresa

Batez ere Euskadiko lehengaiz hornitzen EZ diren 
enpresak, Euskadin behar duten lehen sektoreko 
produkzioa egonda ere. Eusko Jaurlaritzak %40era 
arteko diru laguntza emango du.:

Stand indibiduala: 3.900 € + % 21 BEZ = 4.719 €

Stand bikoitza: 7.800 € + % 21 BEZ = 9.438 €

 

1. Motako enpresa

Batez ere Euskadiko lehengaiz hornitzen diren enpre-
sak. Enpresak produktuaren jatorria egiaztatu behar-
ko du. Eusko Jaurlaritzak %80ra artekodiru laguntza 
emango du:

Stand indibiduala: 1.400 € + % 21 BEZ = 1.694 €

Stand bikoitza: 2.800 € + % 21 BEZ = 3.388 €

Parte hartzeko kuota bi zatitan ordainduko da, baina 
faktura bakarra izango da. 

• Zenbatekoaren %50 + %21 BEZ, izena emateko 
orduan eta espazioa erreserbatzeko kontzeptuan. 

• Gainerako zenbatekoa, berriz, jardunaldia egin baino 
60 egun lehenago ordaindu beharko da.

Parte hartzeko bi aukera hauek eskaintzen dira: 

• Stand INDIBIDUALA eredua

• Stand BIKOITZA eredua

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegi-
tura Sailetik Euskal Autonomia Erkidegoko lehen 
sektorearen produktua eraldatu eta merkaturatzen 
duten enpresen parte hartzea bultzatuko da.

Daukaten sailkapenaren arabera, enpresek diru lagunt-
za bat ala beste jasoko dute parte hartzeak dakarren 
kostua ordaintzeko. Enpresa bakoitzak zer motatakoa 
den egiaztatu beharko du. Horretarako, nahitaezkoa da, 
izena ematean, lehengaien jatorria egiaztatuko duen 
Zinpeko Aitorpen bat aurkeztea, sinadura zein zigilua-
rekin.

Euren produktuak jatorri izendapen, AGB edo kalitate 
egiaztatuko marka ofizial baten pean erregistratuta 
dauzkaten enpresek ez dute bete beharko aitorpen 
taula hori. Zerga eta Gizarte Segurantzarekiko betebe-
harretarako onespenak baimendu besterik ez dute 
egin beharko.



Izen-emate formularioa

Ordainketa agiria eta Zinpeko Deklarazioa

Izen-emate epea: 2018ko irailaren 28a

Eusko 
Jaurlaritzarekin 

parte hartzea

Leku kopurua mugatua denez, gomendatzen dugu lehenbailehen izena emateko formularioa betetzea eta ordai-
nagiria bidaltzea zinpeko deklarazioarekin batera Jon Zabaletari: jzabaleta@camaragipuzkoa.com 

Enpresa parte hartzaileen hautaketa izena emateko dokumentuak jasotzeko hurrenkeraren arabera egingo da.

IZEN-EMATE FORMULARIOA BETE

ENVIAR DECLARACIÓN JURADA   

Formularioan eskatzen den informaziotik, datuak zehazki transkribatuko dira azokaren katalogo ofizia-
lerako eta prestatzen diren gainerako elementu promozionaletarako.

Kontu zenbakia: ES49 3035-0179-61-1791069900 Laboral Kutxa HAZI Fundazioaren izenean

Kontzeptua: “Enpresaren izena + TUTTOFOOD 2019”

HAZI Fundazioko Finantza Departamentuak dagokion zenbatekoaren faktura igorriko du, izena emate-
ko epea amaitu eta parte hartzea baieztatu eta gero.

Izena emateko epea:  2018ko irailaren 28ean

ORDAINKETA AGIRIA BIDALI

ZINPEKO DEKLARAZIOA BIDALI    

Izena ematen duten enpresek lehengaien jatorriari buruzko Zinpeko Deklarazioa sinatuta eta zigilua 
jarrita aurkeztea beharrezkoa da.

https://goo.gl/forms/7PHGrm1rob8LetZh2
http://www.euskadi.eus/web01-a2elikin/es/contenidos/informacion/ferias_asist_conxemar2018/es_def/adjuntos/declaracion jurada procedencia materia prima_es.docx


Izena ematearen formalizazioa

Parte hartzeari uko egin

Eusko 
Jaurlaritzarekin 

parte hartzea

GARRANTZITSUA: Izen ematea formalki egindakotzat jotzeko, IZENA EMATEKO FORMULARIOA behar 
bezala beteta eta ORDAINAGIRIA eta ZINPEKO DEKLARAZIOA bidali beharko dira, izen ematearen datan, 
ondorio guztietarako, ordainketa egin den eguna agertuko delarik.

Eskatutako dokumentuak bidaltzeak EZ DU ESAN NAHI enpresak Eusko Jaurlaritzaren standean parte 
hartuko duela, izan ere, gutxieneko enpresa kopuru bat egon behar da hori egiteko. Eusko Jaurlaritzak 
izena ematearen onarpena jakinaraziko du.

ENPRESAK FAKTURA JASO ETA GERO, HAU DA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO PABILOIAN SARTU 
DELAKO JAKINARAZPENA JASO ETA GERO, PARTE HARTZEARI UKO EGITEN BADIO, ORDAINDUTAKOAREN 
%100 GALDUKO DU. 

Halabeharrezko kasuetan baino ez, antolakuntzak eskubidea erreserbatzen du enpresak aurkeztutako 
arrazoiak baloratzeko eta, behar bada, ordaindutako zenbatekoaren ehuneko bat itzultzeko. 

Enpresek ordaindutako zenbatekoak itzultzeko kasu hauek baino ez dira kontuan hartzen:

• Enpresa erakusleek eskatutako gunea Azokaren Antolakuntzak Eusko Jaurlaritzari esleitutako gunea 
baino handiagoa bada, hautatu ez diren enpresek eskubidea izango dute aurrez izena emateko kuota 
itzultzeko.

• Eusko Jaurlaritzak halabeharrez edo nahiko partaiderik ez dagoelako parte hartzea bertan behera 
uzten badu, enpresek eskubidea izango dute ordaindutakoaren %100 jasotzeko.



ESPAZIOA KONTRATATZEA

1) Espazioa kontratazea

2) Stand-a mantentze lanak

3) Hotz kamerak

4) Stand-aren dekorazioa

Azokan 
eskainitako
zerbitzuak

Espazio promozional batekin parte hartuko da, eta 
hori enpresa ko-erakusle bakoitzerako pertsonaliza-
tutako stand indibidualetan banatuko da.

STANDAREN MANTENTZE LANA

STANDAREN DEKORAZIOA

Standa apaintzeko dekorazioa eta oinarrizko altza-
riak uniformeak izango dira EAEko pabiloiko erakusle 
guztientzat, eta, edonola ere, hau egongo da stand 
indibidual bakoitzean:

•    Mahai bat eta lau aulki

•    Erakusmahai bat

•    Enpresa erakuslearen errotulua

•    Konexio elektrikoa

•    Biltegia

Eskaintzen den oinarrizko altzarietan edozein 
aldaketa egin nahi izanez gero, eta horrek prezioan 
aldaketaren bat baldin badakar, enpresa erakuslea-
ren kontura joango da.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak, HAZIren bitartez, hurrengo zerbitzuak eskainiko 
ditu:

Eusko Jaurlaritza arduratuko da pabiloiaren mantentze 
lan orokorraz eta beharrezkoak diren zerbitzuak 
kontratatzeaz (ura, argindarra, garbiketa...).

Standek potentzia tope batzuk izango dituzte. Enpresa 
erakusleren batek tope horiek gainditzen baditu, 
kostua bere gain hartu beharko du.

HOTZ KAMERAK

El Gobierno Vasco coordinará la contratación de cáma-
ras de frío. La financiación de este servicio correrá por 
cuenta de cada expositor.



MERKANTZIAREN GARRAIOA

5) Merkantziaren garraioa

6) Katalogo ofizialean txertatzea eta bilera agendetan 

parte hartzea

Azokan 
eskainitako
zerbitzuak

Eusko Jaurlaritzak erakusgai jarri beharreko salgai 
guztiak elkarrekin bidaliko ditu, izendatutako garraiolari 
ofizialak adierazten duen puntutik stand bakoitzera.

Zerbitzu horren kontratazioa banakakoa izango da, eta 
garraio enpresak zuzenean fakturatuko die zerbitzua 
baliatzen duten enpresa erakusleei.

KATALOGO OFIZIALEAN TXERTATZEA 
ETA BILERA AGENDETAN PARTE 
HARTZEA

Eusko Jaurlaritzak beharrezko izapide guztiak egingo 
ditu Euskadiko pabiloian parte hartzen duten enpre-
sa guztiak behar bezala ager daitezen azokaren kata-
logo ofizialean. 

Horretarako, izena emateko orrian aurkeztutako 
informazioa erabiliko du.

Informazio hori, halaber, atzerriko erosleekin bilera 
agendetan parte hartzeko interesa adierazi duten 
enpresak hautatzeko erabiliko da.


