
  

Zuretzako lekua daukagu

Eskatu aurrekontua:  imh@imh.eus 

Gelak, salak, tailerra, museoa etab.

Zuretzako lekua daukagu

wifi

mailto:imh@imh.eus


  

Naturaz inguratutako toki lasai 

Herritik gertu, denon eskura



  

Kokaleku 
aproposa

 Ikastaroak

   

WI-FI konexioa  

Prentsaurrekoak 

BezeroakBezeroak
elkartzeko guneaelkartzeko gunea

bilerak

Kafetegia

Zure enpresak behar duena: 

Kongresuak 

          Zure enpresak behar duena: 

Zure beharretara egokituta 

jardunaldiak Talde txiki eta haundiak 



  

Nor gara? 

Non gaude?

Industriaren eta komunitatearen zerbitzura dagoen teknologia 
berrikuntzarako ikastetxea da eta hiru eginkizun nagusi ditu: prestakuntza 

teknikoa, hedapen teknologikoa eta enpresei zerbitzuak eskaintzea. 
Horretaz gain, gure espazio eta gelak zuretzako erabilgarri dituzu.

Elgoibar

Donostia

Gasteiz

Bilbo
50 km-tara

50 km-tara

50 km-tara

GPS: N 43 12.689 , 
W 2 24.632 

Elgoibar



  

Espazio aukera ezberdinak 
Izena Neurria Aforoa Materiala

Areto nagusia 150 m² 150 pertsona
Kanoia+ Mikroa+

  aldibereko itzulpen 
zerbitzurako gela+ atrila + Soinu-

teknikari baten laguntza+ 
aretoko megafonia eta 

mikrofonoak.

Karakate gela 60 m² 30 pertsona Kanoia + arbela 

Gela arrunta 60 m² 30 pertsona Kanoia + arbela

Libre erabilerako gela 90 m² 40 pertsona
Zure beharretara 
egokitutako gela

Museoa 300 m² 100 pertsona Kanoia + arbela

Tailerra 100 m² 100 pertsona
Zure beharretara 
egokitutako gela



  

  Gure ateak zabalik 
dauzkagu 

ZURE ENPRESARENTZAT



  

 150 pertsonentzat
Kañoia
Atrila

Mahaiak 
Mikroak

  ARETO NAGUSIA



  

 35 pertsonentzat
Kañoia

Mahaiak 
Mikroak

  KARAKATE GELA



  

10-15 pertsonentzat
Kañoia

Mahaiak 
Mikroak

  BILERA GELAK



  

 70 pertsonentzat
Kañoia

Mahaiak 
Mikroak

  Asmaola eraikin berriko gelak

 
12 pertsonentzat

Kañoia



  

 Zure beharretara 
egokituko dugu 

TAILERRA eta gure 
makinak alokatu 

ahal dituzu

  Tailerra



  

Kafetegi eta luntx zerbitzuak 
zure beharretara egokituta 

Zure ekitaldi edo jardunaldiko atsedenaldirako 
guk lagunduko dizugu kafe eta luntx zerbitzua kudeatzen.

Talde haundi 
eta txikietara 

egokituta 

Zuk 
eskatutakora 

 

Nahi duzun 
ordutegira 



  

Aparkalekua alokatzeko aukera  

Ez duzu aparkatzeko 

ardurarik izango.

Materiala deskargatzeko 
beharrezko materiala dugu 

eta horretan lagunduko 
dizuegu

Asmaola

A – 8
Autopista



  

GORATU-GOIMEK-IDEKO-BERDIN-DANOBAT-SANDVIK-AFM-HOFFMAN-
EUSKADIKO TRIATLOI FEDERAZIOA-EUSKADIKO MENDIZALE FEDERAZIOA-

VICOMTECH-SECO TOOLS-VSK-WIELAND-PROFACE-ISCAR-ASPROMEC-
SIEMENS-CADTECH-PIXEL-SOLID-BI S.L.-FORSET-LA CAIXA-RENISHAW

Gure espazio eta gelak erabiltzen dituztenak:   

   
EMF-FVM
Monitor 
Tablet

Patrocinadores
Monitor 
Tablet

Colaboradores
Monitor 
Tablet

Phone



  

Abantailak Erabilgarri dagoen materiala

Euskal Herriko hiru hiriburuetatik 
50 km-tara.

Kanoia eta pantalla

Tren eta autobus geltokietatik 5 minututara. Ordenagailua

Harreman pertsonalizatua Papelografoa

Instalazio berriak eta gela funtzionalakazio 
berriak eta gela funtzionalak Laser punteroa

Instalazio berriak eta gela funtzionalak Wi-fi

Berogailu eta klimatizazio 
egokia geletan

Mahai eta aulkiak modu ezberdinetara 
mugitzeko aukera



  

Bidali iezaiguzu fitxa hau beteta eta berehala bidaliko dizugu 
aurrekontua

e-posta: imh@imh.eus
Aurrekontu eskaera 

Enpresa edo elkartearen izena: 

Noizko aurreikusten duzu ekitaldia?

Gure espazioetatik zein nahi duzue 
alokatu?

Zenbat pertsona elkartuko zarete?

Ze ordutegi izango du ekitaldiak?

Kafe edo luntxa emateko asmoa 
duzue?

Bestelako materialik ekartzeko 
asmoa duzue?

Gure aparkalekua alokatzerik nahi 
duzue?

Bestelako oharrik gehitu nahi 
baduzu, idatzi hemen: 

943 74 41 32
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