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Carrefour 34 herrialdetan dago; Espainian duela 38 urte. Gure helburuen 
artean, tokiko ekonomikoekiko konpromisoa dugu eta gure lana 
eskualdeetan txertatzen dugu. Saltokiak ditugun inguruneetako ohiturak, 
tokiko erabilerak eta produktuak gure egin eta horiekin bat egiten dugunez, 
eskualde horietako ekonomia, gizarte eta ingurumenaren garapenarekiko 
erantzukizun zuzena adierazten duen konpromiso sendoa hartzen dugu.

Merkataritza-ereduan eta produktu eta marketan etengabeko 
berrikuntzaren alde egiten dugu, bai eta prezioen lehiakortasunaren, 
merkataritza-formatuen eta premia berrietara egokitutako zerbitzuen 
alde ere, eta ezin dugu ahantzi, saltokiak irekitzen ditugun inguruneetan 
enplegua ere sortzen dugula. 

Gure presentziak tokiko inbertsio garrantzitsua eragin ohi du eta 
tokiko motor dinamizatzailea abiarazi ohi du. Merkataritza mailan, 
Espainiako Enpresa Txiki eta Ertainak (ETEak) laguntzen ditu, eskualdeko 
hornitzaileek bai baitakite Carrefourren aukera paregabea dutela, gure 
herriko tokiko produktu ezin hobeentzako erakusleiho bihurtzen baikara.

Carrefour Espainian 
Duela 38 urte hasi ginen Espainian lanean gure hipermerkatu, supermerkatu 
eta gertuko saltokien formatuekin.  Erosketen % 96,23 Espainian kokatutako 
enpresetan egiten ditugu eta horiek guztiak Autonomia Erkidego 
guztietakoak izateaz gain, 2010ean, 10.800 baino gehiago, ETEak izan ziren 
–merkataritza, zerbitzuak eta ibilgetuak–. 

Espainian, fruta eta barazkiak merkaturatzen dituen lehen enpresa 
bilakatu gara barazki eta fruituak erosten dituen gure SOCOMO fi lialaren 
bidez eta, beraz, Europan dugun sarea produktu horiez hornitzeko tresna 
garrantzitsua dugu.

Gertuko merkataritza-proposamena
Gure ekipoek erabateko kontsumitzaileen eskaerekiko inplikazioa eta 
apustua adierazi dute eta gure hipermerkatu, supermerkatu eta gertuko 
dendetan prezio onenak eskaintzen ditugu.

Gure bezeroak
Gure saltoki eta fi lialen bidez, gaur egun ekonomiaren motorretako bat 
den sektore batean, hain zuzen ere, familien kontsumoaren sektorean 
dugun papera gure gain hartzen dugu. Errealitate berrira egokitutako 
marka- eta aukera-aniztasuna, prezioetan lehiakortasuna eta gertutasun 
eta hurbiltasuna -gure supermerkatu eta gertuko denden bidez-, martxan 
jartzen dira gure bezeroen errealitate eta premia desberdinetara egokitu 
ahal izateko: nazio mailako eta nazioarteko aukerak, tokiko eta eskualdeko 
kalitatezko produktuak -gure industria hornitzaileenak, zein gure 
markenak-, eta erosketa-esperientzia erakargarria.

Merkataritza-eredu jasangarri eta arduratsua
Mundu mailan garapen iraunkorrarekin dugun konpromisoa gure 
merkataritza-ereduaren ardatzetako bat dugu. Gure lehentasunen artean 
dugu banatzen ditugun produktuen kalitatea bermatzea eta, beraz, balio-
kate osoa kontrolatzen dugu. Energia aurreztea sustatzen dugu, gure 
zentroetan azken teknologiak erabiliz, energia fotovoltaikoa sortzen duten 
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Tokian bertan 
dugun inplikazioa
“Espainiak indargune handi bat du: eskualdeetako produktuak. 
Zapore, historia, jatorriarekin lotura eta gertutasuna eskaintzen 
duten produktu horiek garatzearen alde dihardugu “. 
(Noël Prioux. Espainiako Carrefourreko Zuzendari Nagusia).
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plataformak instalatzen ditugu eta hondakinen kudeaketa eraginkorrean 
bereziki aktiboak gara. Gure jarduera guztiak, zentzu horretan, nazio 
mailako eta nazioarteko jasangarritasun-txostenetan jasotzen ditugu 
urtero. Halaber, eta 2001etik, NBEren Hitzarmen Globalaren zati gara.

Gizartearekiko konpromiso irmoa dugu
Garapen jasangarriaren gure ereduarekin kontsekuenteak gara, gure 
ingurune gertukoenak hobetzen laguntzeko dugun ahalmen handiaz 
jakitun. Carrefour Elkartasun Fundazioak, Espainian, enpresaren gizarte-
ekintza bideratzen du eta bere programak, nazio mailan, zein nazioartean 
garatzen ditu. Gizarte-ekintza maila lokalean dinamizatzeko, Fundazioak, 
beren borondatez diharduten 902 pertsonak osatzen dituzten 131 
batzorde ditu. Gizartearekiko dugun konpromisoaren beste adierazle bat 
gure giza baliabideen politikak burutzen duen lan integratzailea dugu. 

Espainiako nekazaritzako elikagaien ETEak bultzatzen ditugu 
Gure helburuetako bat, lanean dihardugun eskualdeetan lekukotzea eta 
tokiko ekonomiak bultzatzea da. Carrefourren, tokiko eta eskualdeko 
eskaintzak gure ereduaren alde desberdintzailea dugu. Badira bi hamarkada, 
urtero, gure zentroetan tokiko nekazaritzako elikagaiak sustatzeko programa 
abiarazten dugula. Hain zuzen ere, 2010ean, produktu horien berariazko 16 
kanpaina burutu genituen eta 892 ETE baino gehiagok hartu zuten parte 
3.660 produktu baino gehiagorekin; gainera, Autonomia Erkidego guztietan, 
7 milioi pertsonak baino gehiagok bisitatu zituzten.



ANDALUZIA
Hipermerkatu kop.: 37
Enpresa parte-hartzaileak: 68
Bisitariak: 1.237.072
Produktuak: 208

ARAGOI
Hipermerkatu kop.: 2
Enpresa parte-hartzaileak: 39
Bisitariak: 110. 742
Produktuak: 140

VALENTZIAKO ERKIDEGOA
Hipermerkatu kop.: 22
Enpresa parte-hartzaileak: 70
Bisitariak: 886.569
Produktuak: 300

EXTREMADURA
Hipermerkatu kop.: 9
Enpresa parte-hartzaileak: 46
Bisitariak: 686.077
Produktuak: 170

DATAK: 2010EKO MAIATZETIK ABUZTURA

PROMOZIO KOPURUA: 16
ENPRESA PARTE-HARTZAILEAK: 892
AURKEZTUTAKO PRODUKTUAK: 3.664
BISITARI KOPURUA: 7.475.059
HIPERMERKATU KOPURUA: 166

NAFARROAKO FORU 
ERKIDEGOA
Hipermerkatu kop.: 3
Enpresa parte-hartzaileak: 40
Bisitariak: 101.916
Produktuak: 70

Carrefourrek 
bi hamarkada 
daramatza Autonomia 
Erkidegoetako enpresa 
txiki eta ertainekiko 
konpromiso irmoari 
eusten.
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Espainiako eskualdeko 
produktuak sustatzeko 
2010eko urteko programa



KATALUNIA
Hipermerkatu kop.: 24
Enpresa parte-hartzaileak: 56
Bisitariak: 1.019.104
Produktuak: 240

ASTURIAS
Hipermerkatu kop.: 5
Enpresa parte-hartzaileak: 50
Bisitariak: 232. 344
Produktuak: 163

GALIZIA
Hipermerkatu kop.: 10
Enpresa parte-hartzaileak: 79
Bisitariak: 329.514
Produktuak: 625

ILLES BALEARS
Hipermerkatu kop.: 3
Enpresa parte-hartzaileak: 27
Bisitariak: 243.363
Produktuak: 58

MADRILGO ERKIDEGOA
Hipermerkatu kop.: 25
Enpresa parte-hartzaileak: 82
Bisitariak: 1.391.320
Produktuak: 224

KANARIAK
Hipermerkatu kop.: 6
Enpresa parte-hartzaileak: 97
Bisitariak: 289. 682
Produktuak: 255

MURTZIAKO ESKUALDEA
Hipermerkatu kop.: 4
Enpresa parte-hartzaileak: 32
Bisitariak: 205.675
Produktuak: 300

KANTABRIA
Hipermerkatu kop.: 3
Enpresa parte-hartzaileak: 48
Bisitariak: 229. 375
Produktuak: 205

GAZTELA ETA LEON
Hipermerkatu kop.: 8
Enpresa parte-hartzaileak: 60
Bisitariak: 384. 386
Produktuak: 300

EUSKADI
Hipermerkatu kop.: 5
Enpresa parte-hartzaileak: 52
Bisitariak: 127.920
Produktuak: 239

Espainiako eskualdeko produktuak 
sustatzeko 2010eko urteko programa 05



Carrefour ETEen Nazio 
mailako Jardunaldien X. 
edizioa Madrilen ospatu 
zen Landa-eremua eta 
Uraren Estatu Idazkari Josep 
Puxeu jauna buru zuela. 
Jardunaldiarekin batera 
Carrefourrek 2010ean 
Espainiako nekazaritzako 
elikagaien sarea sustatu 
eta aintzakotzat hartzeko 
urteko programari eman zitzaion amaiera. Ekitaldian, 2010ean 8 
Autonomia Erkidegotan emandako Carrefour Sariak jaso zituzten 
enpresen balioa azpimarratu zen. Bertan, Nekazaritzako elikagaietan 
ETE Onenaren Carrefour Saria ez ezik, Enpresa Berritzaileenaren ere 
eman zitzaion saria.

Balantzea
2010ean, eskualdeko produktuen berariazko 16 promozio-kanpaina 
burutu ziren 166 Carrefour hipermerkatutan. Horietan, 892 enpresek 
hartu zuten parte 3.660 produktu baino gehiagorekin. Aipatu promozio 
horiek 7,4 milioi bezerok baino gehiagok bisitatu zituzten-

Tokiko produktuen alde dihardugu
Espainian fi nkatu ginenetik, gure enpresak eskualdeko ekonomiak bultzatu 
izan ditu tokiko produktuak erosiz eta berariaz promozionatuz. 2010ean, 

Gure ETEen ibilbidea, 
kalitatea eta berritzeko 
gaitasuna baloratzen dugu.
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Espainiako 
ETEekin
ETEen Nazio mailako X. Jardunaldiek 2010eko Carrefour 
Sariak eskuratu dituzten nekazaritzako elikagaien enpresa 
txiki eta ertainak bildu zituzten.



gure erosketen % 96,2, merkataritzakoak zein zerbitzuetakoak, 10.800 
enpresa espainiarri baino gehiagori egin zaizkie.

Gure marken artean, gure gastronomia zabaleko produktuak 
merkaturatzen ditugu, industria espainiarrak beren kalitate, gaitasun eta 
berrikuntzagatik aukeratuz. Halaber, Espainiako produktuen sustapen 
aktiboa egin ohi dugu, nazio mailan, zein Europa mailan dugun taldearen 
bidez (Frantzia, Italia, Polonia eta Errumania, besteak beste).

Erakundeekin elkarlanean
Espainiako industriari eskaintzen diogun babesaren adibide ditugu 
gure ibilbide luzean zehar nazio mailako zein erkidegoetako politika- 
eta enpresa-erakundeekin sinatutako lankidetza-hitzarmen ugariak, 
nekazaritzako elikagaien hainbat sektore garatzeko, edo hainbat 
esparrutako jardunbide egoki profesionalak burutzeko (Autonomia 
Erkidegoetako merkataritza-organoekin erkidegoko produktuak 

merkaturatzeko, 
nekazaritza-
kooperatibekin, 
FROM, etab.).

Espainiako 
ETEekin 07



Enpresa Espainiako aktiboenetako bat 
dugu Espainiako landako barazki- eta fruta-
produktuen merkaturatzean eta, beraz, 
eragile dinamizatzaile garrantzitsua dugu 
Europako herrialdeetara burutzen den 
esportazio eta banaketan.
Espainiako barazki eta fruten sektoreak, Espainian ez ezik, gure mugetatik 
haratago ere, ospe handia du. Produktuen kalitatea, bai eta azken 
teknologietara eta berrikuntzara gero eta egokitze maila altuagoa, ezin 
hobeki baloratu ohi dituzte kontsumitzaile espainiarrek ez ezik, gure 
inguruko herrialdeek ere bai.

Barazki- eta fruta-produktuak erosten dituen gure fi liala, SOCOMO, fruta 
eta barazkiak merkaturatzen dituen Espainiako lehen enpresa bihurtu da, 
gure herrialdeko ekoizpen-esparru guztietan fi nkatuta. 2010ean, espainiar 
jatorriko produktuetan 387.000 tona baino gehiagoko erosketa-bolumena 
izan zuen. 

SOCOMO, gainera, Espainiako barazki- eta fruta-produktuak esportatzen 
dituen lehen enpresa ere bada. Lidergo horren adierazpen garbia dugu, 
Europako herrialdeetara egin ohi den esportazio tradizionalaz gain, duela 
bi urtetik hona, gure zentro-sarearen bidez, gure nekazarien produktuak, 
Bulgaria, Brasil edo Kolonbia bezalako herrialdeetan banatzen aritzea, eta, 
duela urtebetetik hona, baita Malasia, Taiwan eta Indonesian ere.

08
Bideak 
irekiz



Carrefour, Espainian 
jada 38 urte 

daramatzan enpresa, 
Estatuko 17 Autonomia 

Erkidegoetako 
merkataritza-ehunean 

txertatuta dugu.
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Gertu, Autonomia 

Erkidego bakoitzean 

ur, Espainian 
a 38 urte 
tzan enpresa,

o 17 Autonomia 
degoetako 
ritza-ehunean
atuta dugu.



Andaluziako 68 enpresa izan ziren 208 produktu aurkeztu zituztenak 
“Quincena Andaluza de Calidad Certifi cada” izeneko urteroko 
promozioan.

Erakustaldia ekainaren 9tik 23ra burutu zen Andaluziako Carrefour 
hipermerkatuetan eta 1.237.072 pertsonek bisitatu zuten. Carrefour 
Sarien banaketa-ekitaldiak Andaluzian, Andaluziako Juntako 
Nekazaritzako elikagaien Industria eta Kalitateko Zuzendari Nagusi 
Ana Mª Romero izan zuen buru.

Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria: 
CONSORCIO DE JABUGO S.A.
Tradizioaren eta artisautza onaren sinonimo den enpresa hau iberikoaren 
munduan dugu 1986tik. Zerri iberikoaren ekoizpenaz eta horretatik 
eratorritako produktuen merkaturatzeaz arduratzen den enpresa-talde 
baten buru da. Belaunaldiz belaunaldi irakatsitako artisautzaren jakinduria 
osasun- eta kalitate-kontroleko teknika aurreratuenekin konbinatzen 
dituzte, jatorritik landutako produkturaino, trazabilitatea bermatuz. 
Testuinguru horretan, pieza iberiko onenak aukeratuz, sortu zen “Capa 
Negra”, “Premium” delakoaren kalitate marka. Kokapenaren, Jabugoren, 
ezaugarriek, altuera 
eta mikroklima kasu, 
lanketa arretatsuari 
gehituta, lurrin eta 
zapore paregabe 
horien kalitatea 
bermatzen dute.

Enpresa Berritzaileenaren Saria: BORNAY DESSERTS S.L
Enpresa Bornay anaiek sortu zuten ehun urtetik gorako jarduera horren 
etorkizuneko erronkei aurre egiteko asmoz. Jarduera, izozki, sorbete, pastel 
eta esnekiak, oro har, fabrikatu eta merkaturatzean oinarritzen da. Hirugarren 
belaunaldia izan zen, Carlos eta Maríak osatutako belaunaldia, sektoreko 
abangoardian kokatu zituen teknologiaz osatutako industria sortu zuena. 
Azken belaunaldiko elikadura-segurtasunerako eta hozte teknologikorako 
kontrol-sistemak, ISO, IFS eta BRC egiaztagiriak eta trazabilitate-programa 
osatu eta berria dituzte. Horri guztiari esker, merkatuaren premia berriei 
erantzun egokitu eta azkarra eman ahal izan diete, besteak beste, azukre eta 
glutenik gabeko 
produktuak, 
eta indarra 
hartzen ari diren 
haurrena bezalako 
merkatuen 
erreferentzian 
berrikuntza. 
Halaber, 
esportaziora 
merkatuaren 
berme guztiekin 
irekitzeko aukera 
izan dute.
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“Quincena Andaluza de Calidad Certifi cada” 
promozioko datuak
Ekainaren 9tik 23ra
Enpresa parte-hartzaileak: 68
Produktuak: 208
Bisitariak: 1.237.072

Carrefourren 2010eko datuak Andaluzian
Langile zuzenak Erkidegoan: 7.722
Andaluziako enpresei erosketak egitea: 678,3 milioi/€
Carrefourrekin merkataritza-harremanak 
izan zituzten erakundeak: 1.406

ETEak saritzen ditugu.
Carrefour Sarien 2010eko edizioa 1111



Kanarietako 97 enpresek 255 produktu aurkeztu zituzten “Productos 
de Canarias” izeneko urteko promozioan.

Erakustaldia maiatzaren 29tik ekainaren 12ra burutu zen Kanarietako 
Carrefour hipermerkatuetan eta 289.682 pertsonek bisitatu zuten. 
Carrefour sarien Kanarietako banaketa-ekitaldian, Kanarietako Gobernuko 
Presidenteorde eta Ekonomia eta Ogasun Kontseilari den José Manuel 
Soria izan zen buru.

Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria: 
GRUPO KALISE MENORQUINA S.A
Jatorri kanariarreko kapitaldun taldearen sustraiak 1960an Kanarietako 
Palman kokatzen dira, han hasi baitzen familia-enpresa hau izozkiak ekoizten. 
Kalise markatuan hedatu eta enpresa amerikar batek erosi ostean, familiak, 
jada La Menorquina bere baitan zuen negozioa berreskuratu zuen. Izozkiak 
eta esnekiak ekoizten zituzten bi enpresa horiek (Kalise eta Menorquina 

marketan) 1999an batu 
eta gaur egun ezagutzen 
dugun taldea eratu zuten. 
Izozkiak ekoizten dituen 
lehen enpresa dugu nazio 
mailan eta mundu mailako 
lehiatzaile garrantzitsuenen 
mailan daudela esan 
dezakegu. 

Beren eskaintza zabala da: izozkietan (klasikoak, originalak, zeliakoentzat, 
snack modukoak, etab.), zein postreetan (fruta izoztuen eta zeramiken 
asmatzaileak). Gainera, gaur egun, Kanarietan, erreferente direla esan daiteke.

Enpresa Berritzaileenari Saria: JOSÉ SANCHEZ PEÑATE S.A.
Lau hamarkada baino gehiagoz irletan sustraitutako enpresa kanariarrak 
industria-jarduera anitza du. Esnea eta esnekiak ontziratzeko lehen 
makina jarri zuten eta ondoren, produktu-sorta jogurt eta postreetara 
zabaldu zuten, besteak beste.  Gainera, beren jardueraren barnean 
hainbat ekimen ikusiko ditugu (vending; kafea txigortzea, ontziratzea eta 
merkaturatzea). 1997an, okindegi ultra-izoztuaren industria-sektoreari 
ekin zion eta, duela gutxi, gozogintza freskoaren lantegia abiarazi du. 
Nutrizio-ikerkuntzan aitzindari direla esan daiteke, bereziki esnean eta 
esnekietan eginiko beren lanari esker, oliba-olioa erabiltzen baitute beren 
esnekietan, kontsumitzaileei elikadura osasuntsuagoa eskaintzen diete, 
dietetika modernoaren abangoardian. Horri guztiari esker, merkatu 
kanariarrean produktu kardio-osasuntsuetan buru ditugu. 
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“Poductos de Canarias” 
promozioaren datuak
Maiatzaren 29tik ekainaren 12ra
Enpresa parte-hartzaileak: 97
Produktuak: 255
Bisitariak: 289.682

Carrefourren 2010eko datuak Kanarietan
Langile zuzenak Erkidegoan: 1.371
Kanarietako enpresei erosketak egitea: 70,5 milioi /€
Carrefourrekin merkataritza-harremanak 
izan zituzten erakundeak: 415

manak 

ETEak saritzen ditugu.
Carrefour Sarien 2010eko edizioa 13



Kantabriako 48 enpresek 205 produktu aurkeztu zituzten 
“Productos de Cantabria” izeneko urteko promozioan.

Erakustaldia uztailaren 16tik abuztuaren 4ra burutu zen Kantabriako 
Carrefour hipermerkatuetan eta 229.375 pertsonek bisitatu zuten. 
Carrefour Sarien Kantabriako banaketa-ekitaldian, Kantabriako Gobernuko 
Presidentzia eta Justizia Kontseilari Vicente Mediavilla izan zen buru.

Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria: 
SOBAOS SERAFINA S.L.
Gozogintzan diharduen familia-enpresa hau 1920an sortu zuen Vega 
de Pasen familiako aitonak eta, belaunaldiko gurasoek, 1948an, artisau-
industria gisa ezarri. Kudeaketa, gaur egun, hirugarren belaunaldiak 
darama eta, laugarrena jada lanean ari da taldearen jardueran. Sobao 
pasiegoak, kesada pasiegoak eta beste hainbat espezialitate (hostopilak, 
kokoak, mantekadak eta bizkotxoak, etab.), Kantabriako ohiko osagaiez 
egiten dituzte. Azken urteotan eginiko inbertsio ekonomiko zein 
berrikuntzakoei esker, ekoizpena handitu 
eta aniztasuna garatu dute, bai eta 
merkatu-mailako posizio hobea ere. Urte 
askotako eskarmentuak eta aitonaren 
kontseiluen arabera eginiko produktu 
bikainek, Kantabriako gozogintzan 
erreferente bilakatu dute enpresa.

Enpresa Berritzaileenari Saria: SERGACAN. 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO
2002an hasi zen lanean kideen azienda merkaturatzeko asmoz; 
Kantabrian jaio, hazi eta hildako azienda, hain zuzen ere. 2007 amaieran, 
jarduerari ekin zioten zatikatze eta xerratze aretoarekin eta hala, beren 
haragia merkaturatzeko aukera berriak ireki zituzten. Berrikuntzaren 
aldeko apustua egin dute, makinetan, behi-haragiaren kalitatezko 
programa, analitikoak eta kalitatearen etengabeko kontrolak eginez, bai 
eta azken bezeroarentzat erosoagoak diren aurkezpenetan ere. Hala 
lortu dute “Carne de 
Cantabria” Adierazpen 
Geografi ko Babestuaren 
merkaturatzea 
berpiztea. Berrikuntza, 
azken bezeroa asetzeko 
erabilitako tresna da. 
Hori dela eta, sektoreko 
elikadura-enpresa 
onenen lerro eta 
erakusleihoetan daude, 
bai eta Kantabriako 
jatetxe onenetan ere.
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“Poductos de Cantabria” 
promozioaren datuak
Uztailaren 16tik abuztuaren 4ra
Enpresa parte-hartzaileak: 48
Produktuak: 205
Bisitariak: 229.375

Carrefourren 2010eko datuak Kantabrian
Langile zuzenak Erkidegoan: 872
Kantabriako enpresei erosketak egitea: 76,5 milioi/€
Carrefourrekin merkataritza-harremanak 
izan zituzten erakundeak: 199

76,5 milioi/€
ak 

ETEak saritzen ditugu.
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60 enpresek 300 produktu aurkeztu zituzten “Productos de Castilla 
y León” izeneko urteko promozioan.

Erakustaldia ekainaren 9tik 23ra burutu zen Gaztela eta Leongo Carrefour 
hipermerkatuetan eta 384.386 pertsonek bisitatu zuten. Carrefour Sarien 
Gaztela eta Leongo banaketa-ekitaldian, Gaztela eta Leongo Juntako 
Landa Garapeneko Kontseilari-orde  Mª Jesús Pascual izan zen buru.

Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria: ASOCIACIÓN DE 
ARTESANOS ALIMENTARIOS DE CASTILLA Y LEÓN
La Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León, 2002an 
sortu zuten nekazaritzako elikagaien ekoizle txikiek, bertan ekoizten 
ziren artisau-elikagaiak bateratu, babestu eta sustatzeko beharraren 
ondorioz. Beren xedea, besteak beste, artisauei aholkularitza eskaintzeaz 
gain, hainbat erakunderekin (publiko zein pribatu) beren produktuak 
ezagutarazteko ekitaldi eta elkarlanak egin eta sustatzea da. Plataforma 
Artesanos Alimentarios delakoaren 
bidez merkaturatzen dituzte beren 
produktuak. Kalitatezko eta ezaugarri 
bereziak dituen produktu amaitua 
kontsumitzaileari baldintza jakin 
batzuetan iritsiko zaionaren berme 
osoa dago artisauaren esku-hartze 
pertsonalari esker, gure aitona-amonek 
egin bezala, modu tradizionalean 
ekoizten baitute.

Enpresa Berritzaileenari Saria: GALLETAS GULLÓN
Enpresa 1982an sortu zen eta gailetak egin eta merkaturatzeari ekin zion. 
1986an, produktu-sorta zabaldu zuen eta, gaur egun, 5 produktu-sorta 
nagusitan banatutako 200 erreferentzia baino gehiago ditu. Ikerketa eta 
berrikuntzarekiko duen zaletasuna HIGEA proiektuan islatzen da. Proiektua 
14 enpresek garatzen dute eta Galletas Gullón dugu horien guztien buru. 
Helburua, osasunaren ikuspuntutik eta, bereziki nekazaritzako transmititu 
ezin diren gaitz kronikoetan izan daitekeen elikaduraren ikuspuntutik, 
aurrerapen 
teknologiko handia 
egitea da. Beraz, 
berrikuntzarekin 
eta produktuen 
kalitatearekin 
konpromisoa 
duen enpresa-
eredu baten 
alde egiten du 
gaileta-osasuna 
segmentuaren 
barruan. Hori dela 
eta, aintzatespen 
ugari jaso izan ditu.
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“Poductos de Castilla y León” 
promozioaren datuak
Ekainaren 9tik 23ra
Enpresa parte-hartzaileak: 60
Produktuak: 300
Bisitariak: 384.386

Carrefourren 2010eko datuak Gaztela eta Leonen
Langile zuzenak Erkidegoan: 1.993
Gaztela eta Leongo enpresak erosketak egitea: 295,8 milioi/€
Carrefourrekin merkataritza-harremanak 
izan zituzten erakundeak: 587

nak 

ETEak saritzen ditugu.
Carrefour Sarien 2010eko edizioa 17



Extremadurako 46 enpresek 170 produktu aurkeztu zituzten 
“Alimentos de Extremadura” urteko promozioan.

Erakustaldia ekainaren 9tik 23ra eta uztailaren 22tik abuztuaren 10era 
burutu zen Extremadurako Carrefour hipermerkatuetan eta 686.077 
pertsonek bisitatu zuten. Carrefour Sarien Extremadurako 
banaketa-ekitaldian, Extremadurako Juntako Bigarren Presidenteorde 
eta Ekonomia, Merkataritza eta Berrikuntza Kontseilari den Mª Dolores 
Aguilar Seco izan zen buru.

Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria: DEGUSTE
Sozietate hau 2008an sortu zen Extremadurako bost kooperatiba 
handiren fusioaren ostean. Beren asmoa, marka bakar baten pean beren 
produktuak merkaturatzea. Gaur egun, zazpi kooperatibek osatzen 
dute, beraiek lantzen dituzten 120.000 hektarea eta landa-eremuko 
20.000 profesional baino gehiagorekin. Produktu-sorta zabal eta anitza 
ekoizten dute: oliba-olio birjina estra, mahaiko olibak, pattarrak eta fruta-
likoreak, marmelada estra, eztia, piperrautsa, polena, tomate natural 
birrindua, arroza, ardoa eta artisau-gozoak, besteak beste. Likopenoa 
erabiltzen aitzindariak ditugu, oliba-olio birjina estrako lerro berezian, 
dituen ezaugarri 
on guztiek bikain 
bilakatzen dutena. 
Enpresa honen 
helburu nagusiena 
kontsumitzaileei 
osasunaren alde 

egiten duten produktu naturalak eskaintzea da, beti bezeroaren 
asebetetze maila altuena bilatuz.

Enpresa Berritzaileenari Saria: TANY NATURE S.A.
Enpresa Atanasio Naranjo Hidalgok eratu zuen 1986an eta fruta freskoak 
eta mintegiko landareak ekoiztu eta merkaturatzen duten enpresa-
multzoak osatzen du. Nekazariari beren babesa eta know how-a eskaintzen 
diote, beste merkatu batzuetara bideratzen lagunduz eta ekoizle lehiakor 
bihurtuz. Frutaren zikloaren prozesu guztiak kontrolatzen dituzte eta 
fruta-barietate berriak garatzen dituzte. Horretarako, 50.000 metro 
koadroko esperimentazio-gune osoa dute, beren mintegiak lantzeko. Zikloa, 
enpresaren beraren ekoizpenak eta beraiekin elkarlanean diharduten 
nekazarien produktuak merkaturatuz amaitzen da. Fruta-arbolak landatzeko 
teknologia aplikatuak ezartzen aitzindari dira eta beren proiektuetan, epe 
motzean, errobotika erabiliko dute eta eraikin adimentsu bat sortuko dute. 
Gaur egun, baratze- eta fruta-sektorean erreferente dira eta berrikuntza 
eta teknologiaren buru 
bihurtzen ari dira.
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“Alimentos de Extremadura” 
promozioko datuak 
Ekainaren 9tik 23ra eta uztailaren 22tik abuztuaren 10era
Enpresa parte-hartzaileak: 46
Produktuak: 170
Bisitariak: 686.077

Carrefourren 2010eko datuak Extremaduran
Langile zuzenak Erkidegoan: 1.375
Extremadurako enpresei erosketak egitea: 58,9 milioi/€
Carrefourrekin merkataritza-harremanak 
izan zituzten erakundeak: 294

ETEak saritzen ditugu.
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Galiziako 79 enpresek 625 produktu aurkeztu zituzten “Da Terra e do 
Mar a Maior Calidade” urteko promozioan.

Erakustaldia ekainaren 9tik 23ra burutu zen Galiziako Carrefour 
hipermerkatuetan eta 329.514 pertsonek bisitatu zuten. Carrefour Sarien 
banaketa-ekitaldiak Galizian, Galiziako Xuntako Merkataritzako Nagusi Mª 
Nava Castro izan zuen buru.

Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria: 
THENAISIE PROVÔTE S.A.
Enpresa 1904an sortu zen, ekintzaile frantses bat Galizian, El Groven, 
fi nkatu zenean, kontserben industriaren gorakadarako joerak erakarrita. 
Oztopo ugariren ostean eta urte askoren buruan, ehun urtetik gorako 
enpresa honek, erabat galiziarra den kapitalarekin kokapen garrantzitsua 
lortu zuen. Gaur egun, sardina, sardina txikia, muskuiluak, zefalopodoak eta 
berdelak bezalako familietan erreferente da, bai eta tunidoetan ere. Azken 

urteotan, bere negozio-
zifra bikoiztu du eta bere 
helburua nazioartekotze-
proiektuetan hazten 
jarraitzea da, Espainian 
dituen azpiegiturak 
irmoagoa izateko, bereziki, 
bere herrian, Galizian.

Enpresa Berritzaileenari Saria: ADEGAS MOURE
Ribeira Sacrari lotutako familia-enpresa hau 1958an eratu zen. Ardo eta 
pattarrak ekoiztu eta merkaturatzen ditu, Ribeira Sacra mahatsaren 
barietateekin, eta aipatu eskualdeko jatorri-deituran daude sartuta. 
Miñoko hegaletan mahasti mailakatuak lantzen aitzindari dugu eta 12 
hektareako mahasti-eremua du. 
Guztira, 350.000 litro ardoko 
ahalmena du. Upategi bat 
inauguratu zuten ardo onduak 
soilik berariazko teknologiarekin 
ekoizteko, haritz frantseseko tina 
enbor konikodunekin, hartzidura 
alkoholikoa egiteko. Halaber, 
beren azken destilategiak ere 
puntako teknologia du. Ekoizpen-
sistema tradizionalak egungo 
modernotasunera egokitzeko 
ahalmena erakutsi du enpresa honek. 
Edonola ere, duten harrotasuna, 
beren lurra bera da, eta lurrarekiko 
adierazten duten konpromisoa argia 
da Galiziako landa-eremua aintzat 
hartua izan dadin.
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“Da Terra e do Mar a Maior Calidade” 
promozioaren datuak
Ekainaren 9tik 23ra
Enpresa parte-hartzaileak: 79
Produktuak: 625
Bisitariak: 329.514

Carrefourren 2010eko datuak Galizian
Langile zuzenak Erkidegoan: 1.963
Galiziako enpresei erosketak egitea: 320,1 milioi/€
Carrefourrekin merkataritza-harremanak 
izan zituzten erakundeak: 580

emanak 
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Asturiasko 50 enpresek 163 produktu aurkeztu zituzten “Sabores de 
Asturias” izeneko urteko promozioan.

Erakustaldia ekainaren 9tik 23ra burutu zen Asturiasko Carrefour 
hipermerkatuetan eta 232.344 pertsonek bisitatu zuten. Carrefour Sarien 
Asturiasko banaketa-ekitaldian, Asturiasko Industria eta Enplegu Kontseilari 
Graciano Torre izan zen buru.

Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria: 
FAST EUROCAFE S.A.
Familia-enpresa honek, % 100 asturiarra denak, hogei urtetik gorako 
esperientzia du. Jatorrian, ostalaritzari lotuta, banaketa-enpresa bat sortuz 
hasi zen eta kafea zuen bere funtsezko produktuetako bat. Lehen jarduera-
urteak pasata, enpresak kafea txigortu eta banatzeari eta azukrea kutxatxoetan 
sartzeari ekin zion, bai eta HORECAn antzeko produktuak banatzeari ere 
(infusioak, kakaoa, gozagarriak, etab.). Gaur egun, kalitate altuko produktu 
eta zerbitzu sorta duen kafe helduaren merkatuan kokatua dago eta estatu 
espainiarreko % 80an 
ditu ordezkaritzak. Kafe 
xigorturako bi ontzi 
berritzaile merkaturatu 
ditu: urrinen aukeraketa 
balbula dutenak eta 
Cofi box ontzia. 

Hori dela eta, hainbat eta 
hainbat sari jaso ditu, 

besteak beste, “Taste Award” edo “Urteko produktua”. Formatu sorta 
zabala eskaintzen digu: aleko kafea hainbat tamainatan, poto presurizatuan, 
monodosiak, disolbagarria, bai eta te eta infusioak, azukrea eta gozagarriak 
ere. Horri guztiari esker, kafe txigortuan, nazioartean zabalkunde gehien duen 
enpresa espainiarretako bat dugu.

Enpresa Berritzaileenari Saria: ASTURVISA
Ardo, sagardo eta elikadura-produktuak egin, saldu eta banatzeaz 
arduratzen den Asturiasko enpresa garrantzitsuenetako bat. Gijonen 
instalazio batzuk erosi zituzten 1999an eta, horri esker, La Nozala dolarea 
garatzeko aukera izan zuen enpresak, kalitate altuko sagardo naturala egin 
eta merkaturatzeko. Sagardoa zerbitzatzeko modu berezi hori ez dugunez 
beste herrialdeetan aurkituko, azken urteotan, ikerketa, garapena eta 
berrikuntza ildo nagusi izan dira beren produktu izarra egiteko: Escalada, 
“Sidra de Asturias” jatorri-deitura duen mahaiko sagardo naturala. Sagardo 
orekatua eta iragazia, zuzenean botilatik kontsumitzeko prest eta ez denez 
modu berezian zerbitzatu behar, printzerritik kanpo ere merkaturatzeko 
erraztasun gehiago ditu. Jatorri-deituradun Sagardoaren I. topaketan, 
Sagardoaren Kontseilu Arautzaileak “Sidra de Asturias” jatorri-deituradun 
sagardo naturaleko bi motei 
(zerbitzatu beharreko sagardo 
naturalari, zein mahaikoari), 
zilarrezko saria eman zien.
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“Sabores de Asturias” 
promozioaren datuak
Ekainaren 9tik 23ra
Enpresa parte-hartzaileak: 50
Produktuak: 163
Bisitariak: 232.344

Carrefourren 2010eko datuak Asturiasen
Langile zuzenak Erkidegoan: 922
Asturiasko enpresei erosketak egitea: 119,9 milioi/€
Carrefourrekin merkataritza-harremanak 
izan zituzten erakundeak: 209

nak 
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Murtziako 32 enpresek 300 produktu aurkeztu zituzten “Productos de la 
Región de Murcia” izeneko urteko promozioan.

Erakustaldia ekainaren 23tik uztailaren 7ra burutu zen Murtziako Carrefour 
hipermerkatuetan eta 205.675 pertsonek bisitatu zuten. Murtziako Carrefour 
Sarien banaketa-ekitaldian, Murtziako eskualdeko Nekazaritza eta Ur 
Kontseilari Antonio Cerdá Cerdá izan zen buru.

Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria: 
PATATAS FRITAS RUBIO S.C.L.
Jatorria 1965ean dugu, Murtziako Cehegín izeneko alkate-auzoan. Fundatzailea, 
almendrak txigortzen hasi zen herriko labean, baina, beranduago, patata frijituak 
eta zerri-azalak ere artisauki ekoizten jarraitu zuen. Urte batzuk beranduago, 
lantegi berri bat ireki zuen Bullasen eta, horri esker, ekoizpen-ahalmena handitu 
eta produktu-lerro berriak garatu zituzten. Gaur egun, lau produktu-lerro dituzte: 
patata klasikoak, aperitiboak, fruitu lehorrak eta gourmet produktua: mozketa 
lodiko artisau-patatak. Murtziako eskualdean ezaguna den enpresak, Frantziara 
ere esportatzen du eta beste kanpo-merkatu batzuetara ere hedatzen ari da. 
Sustraiekiko fi deltasuna eta kontsumitzaileak beregan jarri duen konfi antza dira 

enpresa honen aurkezpen onena, beren eskualdean, 
zein kanpoan.

Enpresa Berritzaileenari Saria:
FRUTAS EL DULZE
1990an sortutako familia-enpresa hau barazkiak eta 
berdurak prestatu eta ontziratzeaz arduratzen da. 
Baina, jatorria 50eko hamarkadan du, José Sánchez 

(“Pepe el Dulze” gisa ezagunagoa) jaunak 
merkataritza-jarduera honi ekin zionean. Hasieran, 
barazki-mota asko merkaturatzen zituen eta 
azken urteotan, letxugen prepackaging delakoan 
espezializatu da 8gutxi gorabehera bere fakturazio 
osoaren % 90). Bere produktuen kalitate-
kontrola bermatua dago haziak aukeratzetik 
kontsumitzailearen mahaira iritsi arte. Ikerketa 
eta berrikuntzaren aldeko apustua argia da, bere 
prozesuen etengabeko hobekuntzan ez ezik, irrati-
maiztasuneko produktuen identifi kazioan Garapen 
Teknologiko Industrialerako Zentroarekin dituen 
hartu-emanetan ere bai. Horrek guztiak, enpresa hau 
sektorearen abangoardian kokatzen du. 

Enpresa ez ETE bozkatuenaren aipamen berezia:  HERO ESPAÑA S.A.
Alcantarillan kokatutako enpresa 1922an hasi zen konfi turak egiten eta 
berehala lortu zuten sekulako arrakasta. Ondoren, eskaintza-sorta zabaldu 
eta haurrentzako elikadurarako lehen ildo osoa eskaini zuen, 400 produktu 
desberdin merkaturatuz. Hasieratik, kalitatearekiko konpromisoa agertu 
du, lanketa sofi stikatuko prozesuak erabiliz eta Kalitate Integratuko sistema 
ezarriz; horiek guztiak, produktuaren diseinu, garapen eta ekoizpenean 
erabiltzen dituzte. Nazio mailako elikadura-enpresa handienetako bat da 
eta sari ugari lortu ditu.
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“Productos de la Región de Murcia” 
promozioaren datuak
Ekainaren 23tik uztailaren 7ra
Enpresa parte-hartzaileak: 32
Produktuak: 300
Bisitariak: 205.675

Carrefourren 2010eko datuak Murtziako eskualdean
Langile zuzenak Erkidegoan: 936
Murtziako enpresei erosketak egitea: 242,3 milioi/€
Carrefourrekin merkataritza-harremanak 
izan zituzten erakundeak: 273

ETEak saritzen ditugu.
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518
langile

183,2
milioi euro erosketetan

214
erakunde merkataritza-harremanak 
izan zituztenak

Nekazaritzako elikagaien  
ETE Onenaren Saria (2009):
Bodega Grandes Vinos y Viñedos, S.A.

Enpresa Berritzaileenaren 
Saria (2009): 
La Zaragozana

888
langile

166
milioi euro erosketetan

316
erakunde merkataritza-harremanak izan zituztenak

Nekazaritzako elikagaien ETE Onenaren Saria (2009):
Quesos Vega Sotuélamos, S.L.

Enpresa Berritzaileenaren Saria (2009): 
Apimancha, S.L.

Enpresa ez ETE bozkatuenaren 
aipamen berezia: 
Bodegas Ayuso

Aragoi Gaztela-
Mantxa
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Katalunia Illes Balears

5.784
langile

2.136
milioi euro erosketetan

1.770
erakunde merkataritza-harremanak 
izan zituztenak

Nekazaritzako elikagaien  
ETE Onenaren Saria (2009):
Bodegas Ramón Roqueta

Enpresa Berritzaileenaren 
Saria (2009): 
Càrniques Valldan, S.A.

755
langile

16,1
milioi euro erosketetan

153
erakunde merkataritza-harremanak 
izan zituztenak

Nekazaritzako elikagaien  
ETE Onenaren Saria (2009):
Esplet Sociedad Agraria de 
Transformación

Enpresa Berritzaileenaren 
Saria (2009): 
Quely, S.A.

Carrefour Sariak 2009an 
ospatu zituzten Autonomia 
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9.881
langile

3.521,3
milioi euro erosketetan

2.476
erakunde merkataritza-harremanak 
izan zituztenak

Nekazaritzako elikagaien  
ETE Onenaren Saria (2009):
Rogu, S.A.

Enpresa Berritzaileenaren 
Saria (2009): 
Embutidos Frial, S.A.

479
langile

125,1
milioi euro erosketetan

194
erakunde merkataritza-harremanak 
izan zituztenak

Nekazaritzako elikagaien  
ETE Onenaren Saria (2009):
Martiko

Enpresa Berritzaileenaren 
Saria (2009): 
Lácteos Belate, S.A.T.

Madrilgo 
Erkidegoa

Nafarroako 
Foru Erkidegoa 
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5.222
langile

513,3
milioi euro erosketetan

1.153
erakunde merkataritza-harremanak 
izan zituztenak

Nekazaritzako elikagaien  
ETE Onenaren Saria (2009):
Productos Velarte, S.L.

Enpresa Berritzaileenaren Saria (2009): 
Cooperativa Valenciana Unión 
Protectora del Perelló (UNIPRO)

1.426
langile

273,3
milioi euro erosketetan

468
erakunde merkataritza-harremanak 
izan zituztenak

Nekazaritzako elikagaien  
ETE Onenaren Saria (2009):
D.O.P. Queso Idiazabal

Enpresa Berritzaileenaren 
Saria (2009): 
Casa Eceiza

Valentziako
Erkidegoa

Euskadi

Carrefour Sariak 2009an 
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Eguneroko 
produktuak
Erosketa-poltsako oinarrizko produktuetatik 
hasi eta merkatuan berritzaileak diren 
produktuetaraino, 5.500 erreferentzia baino 
gehiago ditugu gure bezeroek eskaintza 
moderno, osasuntsu, seguru eta erosoa 
izan dezaten. Produktu guztiek kalitatezko 
kontrol-sistema bikoitzaren bermea dute: 
hornitzailearena eta Carrefourrena, ISO 
9001:2000 arauak homologatua.

Kalitatea gure 
produktu freskoetan
Trazabilitatea bermatua, jatorri aukeratua 
eta kalitate gorena duen produktu freskoen 
marka dugu. Kalitatea eta Jatorria Carrefour 
zigiluari esker, kokatzen den eskualdeetako 
ehun sozial eta ekonomikoari eusten laguntzen 
dugu. Produktu horiek merkaturatzeko, gune 
onenetako eta jatorri-deituretako nekazaritzako 
elikagaiez arduratzen diren industriek dihardute 
lanean, merkatura egokituko den marda 
dinamikoa sortzeko asmoz.
lanean, merkatura egokituko den marda
dinamikoa sortzeko asmoz.

Carrefourren 
marka anitzeko 
ereduak, kalitatezko 
protokolo zorrotzean 
oinarrituta, 
produktu sorta zabal 
batean aukeraketa 
librea egiteko aukera 
sustatzen du.
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Gastronomian 
onena
Goi-mailako kalitatezko “Gourmet” produktuez 
osatua dago eta Espainiako gastronomia ez 
ezik, munduko beste herrialde batzuetako 
gastronomia ere du oinarri. Ildo horren barruan, 
“De Nuestra Tierra” produktuak ditugu, % 100 
jatorri espainiarra duten lehengaiekin lanketa 
tradizionala burututako produktu onenak. 
Gehienek jatorri-deitura egiaztatua eta 
adierazpen geografi ko babestua dute.

Zu eta ingurumena 
zaintzen zaituztegu
Produktu hauek nekazaritza ekologikotik 
datoz: ekoizpen-sistema desberdina dugu, 
ingurumenarekiko errespetua agertzen duena 
eta substantzia kimikorik eta manipulazio 
genetikorik gabea. Produktu guztiek Europako EE 
834/2007 araudiaren ekoizpen- eta fabrikazio-
baldintzak betetzen dituzte eta Administrazio 
eskudunek onartutako erakundeek kontrolatu 
eta egiaztatutako enpresetatik datoz. Produktu-
sortan, besteak beste, esnekiak, pastak, lekaleak, 
kontserbak, ogia, kafeak 
eta infusioak, 
hestebeteak, 
gozoak, zukuak, 
haur elikadura, 
olioak eta 
ozpinak 
aurkituko 
ditugu.

Zure osasuna 
zaintzen dugu
Carrefourrek elikadura zaindu nahi dutenei 
lagundu nahi die, gaixotasunei aurrea hartuz 
edo berariazko premia batzuei erantzunez, 
berariazko produktu-sorta zabalarekin. Sorta 
osoan, gatz, azukre edo koipe gutxi duten, 
kaltzio edo zuntza duten eta kolesterola 
murrizten laguntzen duten produktuetan 150 
erreferentzia baino gehiago eskaintzen ditugu. 
Gure produktu guztiek, elikagaien nutrizio-
adierazpenei eta osasun-ezaugarriei buruzko 
Europako araudia 
betetzen dute. 
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Baita zuretzat 
ere
Carrefourrek, zeliakoentzako berariazko 
produktu-sorta bat du, glutenik gabe eginak 
eta beste banatzaile batzuek baino prezio 
baxuagoan.  Kalitate altuko elikagaiak ditugu, 
Espainiako Zeliakoen Elkarteen Federazioari 
(FACEri) dagokion “FACEk kontrolatua” berme-
markaren egiaztagiriarekin.

Haurrentzat

Marka hau 3 eta 10 urte arteko haurrei begirakoa 
da. Elikagai eta higiene- eta osasun-produktuei 
begirako ildoa dugu, horiek guztiak etxeko 
txikienen gustuetara egokitutakoak. Elikagaiek 
haurrentzat erakargarria den packaging-a 
dute eta nutrizio aldetik orekatuak diren 
aukeratutako osagaiez beteak daude. Gainera, 
Madrilgo La Paz Ospitaleko Nutrizio Zerbitzuko 
Nagusiak gainbegiratzen duen produktu-
sortaren aurrean gaude.

Produktu 
ekonomikoenak
Elikadura, bazar, produktu fresko, lurringintza 
eta drogeria mailan etxean izan ditzakezun 
premia guztiak asetzen dituen produktu-sorta 
eskaintzen dugu. 300 produktu baino gehiago 
prezio baxuenean Carrefour bermearekin. 
Discount produktuak Carrefourrek baimendutako 
hornitzaileek ekoizten dituzte. Hornitzaile horiek, 
higienea, segurtasuna, trazabilitatea eta kalitate-
arauen betetzea oinarri dituzten baldintzak 
gainbegiratzen dituen ikuskaritza zorrotza 
gainditu dute.

n betetzea oinarri dituzten baldintzak 
egiratzen dituen ikuskaritza zorrotza

 dute.
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Aurten, Carrefourrek, Autonomia 
Erkidego guztietako nekazaritzako 
elikagaien enpresa txiki eta ertainen 
aliatu irmoa izaten jarraitu du. 
Gure DNAn ETEak baititugu.
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