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Komunikazioa 
Covid-19aren garaietan 
konektatzeko 
Asko-gutxi egoera honek marka guztiei eragin die. 

Eta, gehiago edo gutxiago, guztiok egokitu beharko 

dugu gure komunikazioa testuinguru honetara. 

Kezka, ziurgabetasuna – eta baita- elkartasuna 

nagusi diren garaietan, hemen dituzu zure 

komunitatearekin konektatzeko hainbat gako.  
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01\\ 
DISKURTSOA ETA 
POSIZIONAMENDUA EGOKITU
Berdin dio zein sektoretan jarduten duen zure markak. Zure berezko diskurtsoan 

ziur badaudela egoera honetan garrantzi berezia hartu duten gakoak. Demagun 

teknologien sektorekoa zarela, seguruenez, “jendea hurbiltzea” izango da zure 

posizionamenduaren premisa nagusietako bat; bada, testuinguru honetan 

diskurtsoko puntu hori izan daiteke zure komunitatearekin konektatzeko 

indargune nagusia. 

Elikagai arlokoa bazara, “elkar zaintzea” izan daiteke zure diskurtsotik 

nabarmendu dezakezun mezua, edo, hezkuntzaren eremukoa bazara “egoera 

honek emango dizkigun irakaspenak”. 

Modu honetan, bilatu egoera honetan garrantzia berezia hartzen duen zure 

indargunea eta baliatu hori jendearekin konektatzeko. Beti zintzotasunez, zure 

benetako balioak nabarmenduz. 
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02\\ 
SAREAK BALIATU

Aurrez aurrekoak ezinezko bihurtu zaizkigun garaietan, 

sareak bilakatu dira gure aliatu onenak. Gure bezero, 

langile eta jarraitzaileekin loturak mantendu behar ditugu, 

informatuz, lasaituz, baita posible denean irribarre bat 

ateraz ere. Komunikatu ditzakezun gauzen artean daude 

zerbitzua online eskaintzen duzun edo ez, zure ordutegia 

eta disponibilitatea, lan-taldea eta bezeroak zaintzeko 

hartutako neurriak… Horrez gain, interakzioa 

ahalbidetzen duten tresnak ere erabili daitezke 

audientziarekin konektatzeko, hala nola, inkestak edo 

galderak. 
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03\\ 
SINERGIAK BILATU
Krisi honetatik ateratzeko denok bota beharko dugu esku 

bat; bilatu aliatuak eta beraiekin ekimenak aurrera 

eraman, online saio dibulgatzaileak, edozein arlotako 

zalantzak argitzeko zuzenekoak… Bakarka aritu 

beharrean askorekin saretu. 
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04\\ 
EGOERAREN 
BEREZITASUNAK 
AINTZAT HARTU  
Bizi dugun momentuak erabat baldintzatu du hedabideen agenda, 

baina izan dezakegu  bertan eragiteko aukerarik? Dela osasun 

sektorearentzat materiala fabrikatzen duen enpresa garelako, edo 

konfinamendua eramangarriago egiteko kontzertuak eskaintzen 

ditugulako, baliteke espazio bat lortu ahal izatea hedabideetan. 

Aztertu zure aukerak. 

Egoera berezi honek ere izan du bere eragina sare sozialetan. 

Aktibitate ekonomikoa murriztu egin denez, publizitatearen 

prezioak ere jaitsi egin dira bertan. Momentu honetan baliagarria 

den mezu bat badaukagu, aukera ona izan daiteke promozio bat 

modu merkeagoan egiteko. 
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GOMENDIO  
OROKORRAK
• Komunikatzen jarraitu. Moduak berrasmatu beharko ditugu, baina osasun krisi honek 

beste behin erakutsi du egia dela komunikazioa ekintzekin osatu behar dela, baita 

komunikaziorik gabeko ekintzak ezerezean geratzen direla ere.  

• Egoera honetan jendearentzat lagungarriak izan daitezkeen edukiak lehenetsi.  

• Iturri fidagarriak erabili zure komunikazioetarako. Berretsi ezin den informaziorik ez 

zabaldu eta informazio faltsuen katea eten.  

• Edozein ekintza komunikatiboren aurrean, egoera aintzat hartu. Momentu kritiko bat bizi 

dugu eta gizarte bezala oso sentikor gaude. Bereziki, mezuen tonua zaindu (enpatia izan, 

garden jokatu…). 



Informazio gehiagorako:
info@sorland.eus


