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“Aukera bat ez da desagertuko 
begiratzeari uzteagatik”
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Erronka
Zerk mugitzen gaitu?



Gustatuko litzaizuke ekaitz eraldatzaile 
perfektu batean parte hartzea, 

gune batean elkarrizketan aritzeko,
esperimentatzeko eta inspirazioa hartzeko?

Erronka / Zerk mugitzen gaitu?



elkarrizketa
esperimentazioa
inspirazioa

Ekaitz EraldatzaileaErronka

Elkarrizketan aritzea 
eraldatzeko

Esperimentatzea 
berritzeko

Inspirazioa hartzea 
aldatzeko



Zein hausnarketarako
unibertsoak

zabaltzen dira?

Zein 
irtenbideak 

zirriborratzen dira?

Zein erronka 
izkutuak dauzkagu 

gure inguruan?

RetoErronka



Helburua
Zer nahi dugu?



Ikuspegi bat lortzea, inspirazioa 
ematen duena, eragiten duena 

eta mugituarazten gaituena

Heburua / Zer nahi dugu?



Helburua

Nola moldatzen naiz errealitate 
aldakor batera nire muina galdu gabe?



Aukera
Non ikusi?



— David Kiron y Gregory Unruh, The Convergence of Digitalization and Sustainability, 
MITSloan Management Review, enero 2018

Aukerako lurraldea

Digitalizazioa
+
Jasangarritasuna

“Gaurko egoeran digitalizazioa eta jasangarrita-
suna merkatuaren bi eragile boteretsuenetarikoak
dira (…) ekonomia globalean bateratzen ari dira
ekaitz eraldatzaile perfektu batean”

— David Kiron eta Gregory Unruh, The Convergence of Digitalization and Sustainability, 
MITSloan Management Review, 2018ko urtarrila



Digitalizazioa Jasangarritasuna



Zure ustez, 
nola izango litzateke 
digitalizazioaren eta 
jasangarritasunaren 

arteko ekaitz 
perfektua?

Aukera



Esperimentuak
Nola?



Mahai kolaboratiboak, kosortzaileak, 
inspiragarriak eta esperimentalak hitz egiteko
eta geure burua eraldatzeko diseinatutakoak,

puzzle partekatuak izan balira bezala

Esperimentuak / Nola?



Elkarlaneko mahaiak: Enpresa+Diseinua+Adituak

M1 M2
Mahai kolaboratiboak

DFV Design For Value
Diseinugileak Adituak

E1 E2 E3 E4
Enpresak

Aukerako lurraldea
DIGITALIZAZIOA+JASANGARRITASUNA

M2M1

DFVDFV

E1 E2 E3 E4

Eremu esperimentala: Digitalizazioa+Jasangarritasuna



4 saio
2 orduko saioak

Eremu esperimentala: Digitalizazioa+Jasangarritasuna
Faseak ekaitzaren barruan

Hasierako fasea
Haizetea

Haziera
Euria

Heltzea
Ekaitza

Barreiatzea
“Barea”

E1 E2

E3 E4

E1 E2

E3 E4

E1 E2

E3 E4

E1 E2

E3 E4



Beste pertsonekin elkarrizketan 
aritzea ikasteko, grinaz kutsatzeko, 

beste begiradak aurkitzeko… 
huts egitera ausartzeko!

Esperimentuak / Nola?



—Nola identifikatu 
aukera berriak berritu 
ahal izateko?

—Zein da nire 
eragina gaurko eta 
etorkizuneko 
gizartean?

—Nola ikasi sortzen 
gizarte aldakor 
batean?

—Nola ikasi mugitzen 
ziurgabetasunean?

—Eraldatzea 
berritzeko edo 
berritzea 
eraldatzeko?

—Etorkizuna ikustea 
orainaldia aldatzeko?
  

— Zeintzuk dira nire 
inguruko erronkak?
   

—Zerk motibatzen 
nau aurrera 
egiteko?
  



—Zein interesgarria… 
jakin-mina sortzen zait! 
Apuntatuko naiz!

—Honek 
pentsaerazten dit 
agian aldaketa bat 
behar dugula

—Sail honetatik 
landu ahal dugu

—Orain honetaz 
kontzienteagoa naiz

—Hau partekatuko 
dut… Interesatuko 
zaio!

—Honek aldaketa 
behar du… Beste 
behar batzuk ikusten 
ditut!  

—Aprobetxatu ahal izango 
genituzkeen aukerak 
ikusten ditut   

—Honetaz pentsatu 
behar dut, ahal-
mena du  



Adituak
Norekin?



Solasaldien ahalmen eraldatzailea!

Aditu gonbidatuen parte-hartzea esparru ezberdin 

interesgarrietan hizketan aritzeko eta hausnartzeko

Jasangarritasuna

Digitalizazioa

Negozioa

Joerak eta Etorkizuna

Antolamendu-kultura



Diseinuaren ahalmen eraldatzailea!

Diseinugile adituen parte-hartzea, gidatuko eta inspirazioa 

hartzen lagunduko gaituztenak

Angélica Barco Brand Strategy

Nora Inoriza Service & User Experience Design

Olaia Irulegi  Product Design & Design Management

Brigitte Sauvage Strategic Design & Cocreation

Adrián Larripa Design & Engineering



Proiektua
“DESIGN FOR VALUE - Balio estrategikoa emanez Diseinuaren ikuspegitik” proiektua 
EIDEk (Asociación del Diseño Vasco/Euskal Diseinuaren Elkartea) bultzatzen du eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren (Ekonomia Sustapena, Turismo eta Landa Inguruneko Saila) laguntza du

Taldea
Benicio Aguerrea Fuentes
EIDEko koordinatzailea, industria-diseinugilea eta diseinuaren 

kudeatzailea
www.linkedin.com/in/benicioaguerrea/

Angélica Barco Fernández
Zuzendari sortzailea, estrategietan eta marken diseinuan aditua
www.linkedin.com/in/angelicabarco/

Brigitte Sauvage
Diseinugile independientea, diseinu estrategikoan eta 

ko-sorkuntzan espezializatua
www.linkedin.com/in/bsauvage/

Adrián Larripa Artieda
Diseinuaren bitarteko Berrikuntza-prozesuetan aditua
www.linkedin.com/in/adrianlarripa/

Olaia Irulegi Garmendia
Diseinu-zuzendaria, proiektu berritzaileen eta talde sortzaileen kudeaketan espezializatua
www.linkedin.com/in/olaiairulegi/

Nora Inoriza Herrero
Diseinugilea, estrategian eta erabiltzaileen esperientzian aditua
www.linkedin.com/in/norainoriza/

José Ignacio Aranes Usandizaga
DOKUren zuzendaria: azterketa, dokumentazioa eta edukien sorkuntza

Programa 
EKONOMIA SORTZAILEA 2020  

Design For Value



“Exploring the value that design 
o�ers business and human growth”

Design For Value

eidedesign.eus


