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Digitalizazioak aldaketa sakonak

eragin ditu merkataritzan. Aldaketa

hauetara egokitzen jakitea eta egoera

berri honek eskaintzen dituen aukerei

onura handiena ateratzea

ezinbestekoa izango da gure

ETEentzat.

Txikizkako merkataritzaren sektorea

norantz doan jakingo dugu adituen

eskutik, eta eraldaketa horren

protagonista izaten ikasiko dugu,

begirale hutsak izan beharrean.

Jardunaldian zehar landuko dugu

paradigma berri honetan bezeroak

nola ezagutu eta haiekin nola

komunikatu, teknologia eta

omnikanalitateari esker esperientzia

integralak eskaintzen dizkiegun aldi

berean.

Hitzaldiak Opinno berrikuntzaren

arloko aholkularitza enpresaren

dinamizazioa izango du eta jorratuko

diren gai guztietako adituak izango

dira bertan.

Ekimen hau Devise Europako proiektuaren jardueren barne 
dago, Europar Batasunaren Interreg Europe programaren 

finantzaketa duena, besteak beste.

http://www.fomentosansebastian.eus/
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MARKETIN DIGITALA - “Online vs. Hurbilekoa” 

Juan Perteguer (Head of Digital Strategy, Opinno).

Negozio digitaletan 10 urtetik gorako esperientzia izanda, Juan Perteguer diziplina anitzeko 
taldeen buru izan da alor hauetako hainbat enpresen proiektuetan: aholkularitza, eraldaketa 
digitala, marketina, Open Innovation eta negozio eredu berriak. 
ICEMD-ko (Esic Unibertsitatea) irakaslea da eta Merkataritza Ganberan eta IE Enpresa 
Institutuan ere irakasle lanetan aritu da. 

Ekintzaile amorratua izanda, Juanek Yummeat saltoki digitala sortu zuen duela 3 urte eta, gaur 
egun, inbertitzaile eta aholkularia da bertan.

BEZERO BERRIA - “Kontsumitzaile berria, arau berriak”.

Nacho Villoch (Open Innovation Senior Ecosystem Builder). Nacho Villoch (Open Innovation

Senior Ecosystem Builder, BBVA).

Nacho Villoch izen handiko aditua da eta bi hamarkada baino gehiago daramatza berrikuntzaren,

talentuaren, jasangarritasunaren eta eraldaketa digitalaren arloetan lanean. Edukien sortzaile

aktiboa da, hainbat formatutan: blogak, tuit-ak, bideoak, bezeroari buruzko aurkezpenak,

bezeroaren esperientziari buruzkoak, etab. Hainbat negozio eta txikizkako merkataritza

eskolatan berrikuntza programen, ekintzailetzaren, sormenaren eta eraldaketa digitalaren

arloetarako irakasle gonbidatua da. Aipagarria da eraldaketa digitalarekiko duen ikuspegi

inspirazionala.

“La Aventura de Diana. Innovando y emprendiendo contra Viento y marea” eta “El Desafio de

Yahoo: En busca de las Fuentes del talento” liburuen egilea da.

TEKNOLOGIA - “360º-ko esperientziak”

Patrick Juarez (Chief Strategy Officer, Wildbytes).

Patrick Juárez nazioarteko ospea duen estratega, aholkularia, zuzendari disruptiboa eta 
inbertsioetan aditua da, eta entretenimenduaren, teknologiaren eta murgiltze esperientzien 
(AR, VR eta MR) arloetan espezializatuta dago. Estrategien garapenaren, merkataritza aukeren 
eta hazkuntzaren arloetan aditua da.
Patricken ibilbide profesionalean aurki daitezke langile gutxiko enpresa txikiak eta baita 
merkatu aurreratu eta hasiberrietako korporazio handiak ere. “Beauty & retail” sektorean, 
hainbat enpresarekin lan egin du, hala nola Sephora, Guerlain, H&M edo Dior.
Hiru urtetik gora daramatza IE Enpresa Institutuaren Start-up Lab eta IE Venture Lab ataletako 
mentore taldeko kide gisa.
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