
ASOARTE aurkeztu da, 
Euskadiko Turismo Agentzia Hartzaile 

garrantzitsuenak batzen dituen elkartea 

· Euskal sektore hartzaileko lau enpresa buruek ASOARTE 
eratu dute Euskadin ekintza hartzaileak sustatzeko asmoz.

· ASOARTEk sartze berriei irekitzen dizkie ateak eta Kolabo-
ratzaileen Klubaren bidez, industria turistikoarekin zerikusia 
duten agente desberdinak Elkartean parte hartzera anima-
tzen ditu.
 

Bilbo, 2012ko martxoak 1. Gaur aurkezten da, Bilboko Iberdrola Dorrean, ASOARTE, 
Euskadiko Turismo Agentzia Hartzaileen Elkartea, alor honetan lanean ari diren lau enpresa 
garrantzitsuenak osatuta. Turismo mota hau atzerriko bisitariak lurraldean hartzen direnean 
ematen da. Horrela, nitxo desberdinak elkartzen ditu: oporretakoa, pizgarrietakoa, itsas bidaie-
takoa, hitzaldietakoa, eskolakoa, erlijiokoa edo hizkuntzak ikastekoa, besteak beste.
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Turismo Hartzailearen gaineko Bilbao paso a paso, Bitravel, Romo Tur eta NIS enpre-
sek, sektorean urte luzez lanean egon ondoren, indarrak batu zituzten eta Euskadiko Turismo 
Agentzia Hartzaileen Elkartea eratu zuten. Honela, 2009ko ekainaren 16an sortu zen, 1977/19 
Legearen babespean eta Lanbide Elkartearen kategoria eskuratu zuen. Egun, ASOARTEk 17 
pertsona enplegatzen ditu eta 2,7 milioi euroko fakturazio glabala dauka.

 ASOARTE administrazio publiko desberdinen arteko sektore hartzaileko mintzaidea da. 
Jarduera anitz burutzen ditu eta, egun, partaide aktiboa da hainbat foroetan; adibidez: Eusko 
Jaurlaritzako Berrikuntza eta Lehiakortasun Foroan, Euskal Itsasertzeko Turismoa Dinamiza-
tzeko Mahaian, Eusko Jaurlaritzako Marketing Planan edo Bizkaiko Foru Aldundiko Turismo 
Mahaian. 

2012ra begira, Euskadiko produktuak nazioarteko merkatuan sustatzeko helburuarekin 
eta industria turistikoa dinamizatzeko asmoz, Elkarteak ekintzak programatu ditu Nazioarteko 
Azoka anitzetan; adibidez: Fitur (Madril), IMEX (Frankfurt) edo World Travel Market (Londres). 
Gainera, merkatu alemaniarreko, britainiarreko eta errusiarreko sektore desberdinekin ohitzeko 
bidaiak (ingelesez, Fam tours) antolatuko ditu eta komertzializazioari dagokionez, Hausnarketa 
Jardunaldiak prestatuko ditu. “Bakarrak gara, hotelekin eta Administrazio Publikoarekin batera, 
atzerrira joaten garenak Euskadi norakoa saltzeko eta sustatzeko asmoz. Herrialdea kanpoan 
saltzen dugu”, azaldu dute ASOARTEko arduradunek.

ASOARTEk turismo katearen aktore ekonomiko guztiekin egiten du lan; hala-nola, ostala-
ritza, jatetxeak, catering enpresak, gidari turistikoak, museoak, garraioak, itzultzaileak eta in-
terpretatzaileak, ekintzak burutzeko espazioak edo turismo aktiboko agentziak. Horiek horrela, 
beste sektoreetan ere eragiten du eta enpleguaren eta aberastasunaren sorkuntzan eragin 
garrantzitsua dauka. ASOARTErekin lan egiten duten enpresek 49 milioi euroko zeharkako 
inpaktu ekonomikoa sortzen dute. Era berean, iazko urtean zehar, enpresa hauek 48.000 bisi-
tari mugitu zituzten itsas bidaien, biltzarren edo oporretako turismoaren bidez.

ASOARTE ekimen pribatutik abiatuta antolatu nahi du sektore turistikoa; izan ere, “ekintza 
turistikoak euskal BPG-an gero eta pisu handiagoa dauka eta beharrezkotzat du, ez soilik eki-
men publikoa, baizik eta ekintzak koherentziaz koordinatuko dituen sektore turistiko pribatua”, 
azaldu dute Elkarteko arduradunek. 

Euskadi sustatzeko asmoz, ASOARTEk agente turistikoak indarrak batzera deitzen ditu, 
Kolaboratzaileen Klubaren bidez.
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Basque DMCs 

ASOARTEn somatzen den kolaborazio espirituari helduta, Basque DMCs ipini da martxan 
(www.basquedmcs.com); honakoa marka turistiko berria da, zeinak erreferente bihurtu eta 
bertako zein nazioarteko merkatuetan posizionamendu turistikoa indartu nahi duen. 

Basque DMCs-ek gainontzeko norako lehiakideen aurrean, oinarrizkoak diren elementuak 
nabarmenduko ditu: euskaldunen kultura, bere gastronomia eta enologia, natura ingurugiro 
pribilegiatua, ondare aberastasuna... 

Zuzendaritza Batzordea 

ASOARTEko Zuzendaritza Batzordea Elkarteko kide diren enpresa desberdinetako ardura-
dunek osatzen dute:

PRESIDENTEA: Consuelo Escabias, NIS-etik (North Incoming Service S.L.)
PRESIDENTEORDEA: Carmen Romo, Romotur-etik (Romo Turismo Receptivo S.L.)
DIRUZAINA: Garbiñe Naverán, Bilbao Paso a Paso-tik (Bilbao Paso a Paso S.L.)
IDAZKARIA: Mikeldi Uribe-Etxebarria, Bitravel-etik (Basque Incoming Travel S.A.)

Informazio gehiago

Elkartearen web-gunea:  www.asoarte.org
ASOARTEren aurkezpen bideoa:  www.vimeo.com/37307038
Prentsa-kontaktua:  Ianire Renobales – Medioscom
 94 415 66 88 correo@medioscom.com
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