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PrestAkuntza	  

ProdUktu	  eta	  zerbitzu	  berriak	  
	  

Gaztea,	  adin	  erdikoa	  ,	  …	  
	  

AutoenPlegua	  
	  

ENpresak	  	  
	  

Langabetuak,	  langileak,	  …	  
	  En:tatE	  pribatuak,	  ….	  
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Gaztea,	  adin	  ertainekoa,	  lanean	  zaudena,	  
langabetua,	  ...	  gogodun	  pertsona	  bazara	  
eta	  ………………………………………………………….	  
	  

	  
	  

	  

Nor	  /	  Zer	  zara	  ?	  	   Zer	  nahi	  duzu	  ?	  

……………………………………………………………………….	  
Zerbitzu,	   produktu	   edota	   enpresa	   berri	   bat	  
sortzeko	   ideia	   bat	   baduzu,	   eta	   enpresa	   berri	  
bat	  sortu	  nahiko	  bazenu	  …	  

En=tate	  edo	  enpresa	  pribatua	  bazara	  eta	  
…………………………………………………………….....	  
	  

	  
	  

	  

	  
……………………………………………………………………	  
q  Proiektu	   edo	   zerbitzu	   berriren	   bat	   aurrera	  
eramateko,	   langileren	   bat	   beharko	   bazenu	  
edo,	  

q  Zure	   en=tateko	   langi leek,	   formazio	  
espezializaturen	  bat	  beharko	  balute	  edo,	  

q  Ekintza	   berriren	   bat	   aurrera	   eramatea	  
nahiko	  bazenu	  edo,	  

q  Beste	  edozer	  ardura	  baduzu	  edo,…	  
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