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2022an Ababor Euskadiko lehen azoka nautikoa merkaturatzeko erronka 
gauzatu genuen.

Apirilaren 1etik 3ra, Ficoba portu estali handi bat bihurtu zen, eta bertan 5.000 
pertsona baino gehiagok gozatu zuten, ingurune eroso eta abegitsuan, 

itsasoarekiko zaletasunaz eta Ficobako hiru pabiloiak bete zituzten 40 enpresa 
erakusketarik baino gehiagok aurkeztu zuten eskaintzaz.

Bisitariek eta enpresa erakusketariek baieztatu zuten aisialdiko eta turismoko al-
ternatiba horiek gero eta gehiago baloratzen direla eta hedatzen ari den sektore 
ekonomikoa osatzen dutela. Horregatik, Ficoban elkartuko gara berriro, 2023ko 

martxoaren 24tik 26ra Ababorren bigarren edizioa ospatzeko.

Ababorren lehen edizioak enpresa erakusketariek zer behar duten eta bisitatzen 
gaituzten pertsonek azokan zer aurkitu nahi duten aztertzeko balio izan zigun. 

Enpresek adierazi ziguten euren helburuak bete zituztela, eta bisitariek, bila 
zetozenarekin topatu ziren.

Horregatik, eutsi egingo diogu norabideari, sektore honen inguruan jarduten 
duten enpresa eta zerbitzuen sarearentzako erakusleiho komertzial izan nahi 

duen azokaren nortasuna finkatuz, eta aisialdiko nautika, itsasoarekin lotutako 
turismoa eta uretako jarduerak gustuko dituzten profesional eta pertsonentzako 

topagunea indartuz. 

Zer da Ababor?

2022ko edizioa abiapuntutzat hartuta, Ababorrek bere eragina 
areagotzea du helburu, bai enpresa erakusketariak bai 

bisitariak Euskadi, Kantabria eta Frantziako hego-mendebal-
detik are eta gehiago erakartzeko. 



Zergatik azoka nautiko bat 
Ficoban? 
Nautikaren mundua gertutik ezagutzen dugu. Urtero milaka zale hartzen ditugu 

gure instalazioetan aisialdirako ontziak gobernatzeko baimenak lortzeko.
Gure ingurunean aisialdiko nautikarekiko eta uretako jarduerekiko gero eta 
interes handiagoa dagoela ikusten ari gara. Ababor-en lehenengo edizioa, 

2022an ospatutakoa, honen islada izan zen. 

Mundu nautikotik hurbil egoteak eta azoka berriak, profesionalak zein publiko 
zabalekoak, antolatzeko dugun esperientziak, eta enpresa erakusketarien eta 

bisitarien interesa ikusteak bultzatu gaitu Ababor martxan jartzera, erreferentzia 
izan dadin. 



Sektoreak
Ababor bisitari ororentzako azoka da, eta aisialdiko nautikarekin eta uretako 

jarduerekin lotutako sektore guztiak erakarri nahi ditu, gero eta jende gehiagok 
eskura izan ditzan aisialdirako ontziak (berriak edota aukerakoak), turismoa eta 

uretako esperientziei lotutako zerbitzuak.

Zergatik parte hartu 
Ababor-en? 

Ficoba erakusleiho pribilegiatua da. Euskal Kostaldeko eta Baiona-Donostia 
Eurohiriko leku estrategikoan kokatua, espazio moldakor eta eklektikoa da. 

Azpiegitura hau etengabe aldatzen da ekitaldi ugari hartzeko, 20 urte inguruko 
esperientzia duen profesional-talde batek ekitaldiak antolatzen ematen duen 

segurtasunarekin.



Ontzi motordunak
Belaontziak

Paseo-arrantzako ontziak
Osagarriak, osagaiak eta 

elektronika

Motorrak
Atoiak
Turismo nautikoa
Charter nautikoak
Eskola nautikoak

Urpekaritza
Kanoak eta Kayakak

Pinturak
Portuak eta 

ekipamenduak
Aseguruak

Zerbitzu nautikoak
Erakundeak
Jantzi nautikoak
Arrantza
Uretako motorrak



Ababor 2022-ko datu batzuk
Ababor-en lehenengo edizioa apirilak 1, 2 eta 3an antolatu zen, eta 
Ficoba-n 45 enpresa eta 5.000 bisitari jaso zituen, 2.000 m2 baina 

gehiagoko erakusketa eremuaz gozatu zutenak. 

Azokan parte hartu zuten enpresen %97a azokaren emaitzekin 
pozik edo oso pozik geratu ziren. 

%97
pozik bukatu zuten

enpresak

Azokara bertaratu ziren bisitarien %80a azokarekin pozik edo oso 
pozik geratu ziren,  eta hauen  %84 azokaren hurrengo ediziora 
bueltatuko direla baieztatu zuten. Inkestatutakoen %80 kirola 
praktikatzen dutela baieztatu zuten, arrantza eta bela gehien 
praktikatzen direnak izanik. 

bisitarien

%80
azokarekin pozik 

geratu ziren

Bisitarien jatorriari dagokionez, %75a Euskadi-koak ziren, %5a 
Estatuko beste erkidegoetakoak eta %20a frantziarra. 



Partehartzeko aukerak 
1. Stand modular estandarra
    STAND          EARLY BIRD             Tarifa normala
    (2023/01/31-ra arte)
12 m2 stand-a           1.029 €   1.210 €
15 m2 stand-a   1.286 €   1.513 €
18 m2  stand-a   1.543 €   1.815 €
Beste neurri batzuk      galdetu   

BARKUENTZAKO EREMUA
8 m arterako luzera                    -    200€/barkua

8 m eta 12 m arteko luzera       -    300€/barkua

12 m baino gehiagoko luzera     galdetu

Barku bakoitzeko prezio honek barkuaren inguruan metro bateko perimetroa gordetzea izango 
du kontutan, bisita errazteko. Antolakuntzak barkuei buruzko xehetasunak eskatuko ditu. 

LUR EREMU GEHIGARRIA 25€/m2 

ABABOR-EN AURREKO EDIZIOAN PARTE HARTU 
IZANDAKO ENPRESENTZAT: 

Bi barkuetatik aurrera: luzera HANDIENA duen barkua-
rentzat eremua DOAKOA izango da. 

Barku bakarra: %50eko deskontua barkuaren eremuaren 
prezioan

Stand modularrarentzako gehigarriak: 

f d
eli

zazio program
a

Motorrak eta bestelako elementuak ikusgai jartzeko kontratatu beharreko eremua da hau. Prezio 
honek kontratatutako lur eremu gehigarriaren inguruan 0,5m-ko perimetroa (gutxienez) du 
barne, bisita errazteko. 

PREZIOAREN BARNE:
• Lurzorua
• Kolore zuriko melaminazko hormak
• Aluminio-profilak
• Errotulua
• Moketa
• Koadro elektriko bat, 50w/m2-ko entxufea
 eta argiztapen-fokuak dituena.
• Mahai bat eta 2 aulki edo mahai altu bat eta 2 aulki
• Erantzukizun Zibileko Asegurua



2. Stand modularra start up-entzatstart up-entzat

3. Diseinuzko stand-entzako Diseinuzko stand-entzako lur eremua

9 m2 -ko stand-a (3mx3m)          440€ * (ez dago early bird tarifarik)  

 * Azoka hasi aurreko 18 hilabeteetan sortu diren enpresentzat

PREZIOAREN BARNE:
• Lurzorua
• Kolore zuriko melaminazko hormak
• Aluminio-profilak
• Errotulua
• Moketa
• Koadro elektriko bat, 50w/m2-ko entxufea 
eta argiztapen-fokuak dituena.
• Mahai altu bat eta  aulki bat
• Erantzukizun Zibileko Asegurua

24 m2 -tik aurrera        77€/m2 

Parte hartzeko modalitate hau aukeratzekotan, diseinuzko stand-en muntairako araudia bete 
beharko da. Antolakuntzarekin harremanetan jarri argibide gehiago jasotzeko. 

Barkuak edo bestelakoak ekartzekotan, stand modularren tarifetan azaltzen diren barku eta lur 
eremuen prezioak aplikatuko dira. 

4. Klub eta federazioentzako Klub eta federazioentzako stand-a
9 m2 -ko stand-a (3mx3m)         200€ (ez dago early bird tarifarik) 

Adierazitako prezioei BEZaren % 10 aplikatuko zaie.
230€-ko fiantza eskatzen da inskripzioa egiterakoan, behin azoka bukatzean bueltatuko 
dena, araudian azaltzen diren kasuetan ezezik. 

PREZIOAREN BARNE:
• Lurzorua
• Kolore zuriko melaminazko hormak
• Aluminio-profilak
• Errotulua
• Moketa
• Koadro elektriko bat, 50w/m2-ko entxufea eta argiztapen-fokuak dituena.
• Mahai altu bat eta  aulki bat
• Erantzukizun Zibileko Asegurua

Barkuak edo bestelakoak ekartzekotan, stand modularren tarifetan azaltzen diren barku eta lur 
eremuen prezioak aplikatuko dira. 



Informazio praktikoa

Data : martxoak 24 · 25 · 26 2023

Helbidea:  Ficoba, Gipuzkoako erakusketazoka
          Iparralde hiribea 43, 20.302, Irun

Harremanetarako: + 34 943 66 77 88 / 
        info@ababor.eus

Parte har ezazu erakusketari gisa 
Euskadiko azoka nautikoan. 

Laster arte !



www.ababor.eus


