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Aurkezpena 
 

Kultur Sharea atariaren editorea Zer Berri Kultur Elkartea da, irabazi asmorik gabeko 

elkartea. Zer Berri Kultur Elkarteak 2018ko irailean jarri zuen martxan 

www.kultursharea.eus hedabide digitala. Euskal sorkuntza eta kulturari buruzko 

informazioa, modu azkar eta dinamiko batean, egunero zabaltzea eta sustatzea, eta 

euskara eta euskal kulturaren transmisioan laguntzea du helburu atari digital honek. 

Zer Berri Kultur Elkarteak euskal kulturaren zabalkundeari buruzko diagnostikoa egin du 

eta honako ondorioetara heldu da: alde batetik, Euskal Herrian dagoen kultura 

produkzioaren aberastasuna, batez ere sortzaile berriena, eta, bestetik, sortzaile hauen 

lana zabaltzeko erakusleiho komunikatiboen falta. 

Honetaz gain, kultura gaiak jorratzen dituzten euskarazko komunikabideei buruz 

egindako ikerketaren arabera, hauxe ondorioztatu du: 

1.- Oso komunikabide gutxi dira kultura gaiak lantzen dituzten komunikabideak. 

2.- Dauden komunikabide apurretatik “paper eredu” edo eredu klasiko bati erantzuten 
diote, komunikabideak eta albisteak kontsumitzerako orduan aldaketa handiak egon diren 

garaian. 

Kultur Sharearen moduko multimedia proiektu baterako, beraz, espazioa existitzen dela 

ondorioztatu du Zer Berrik. Izan ere, Kultur Shareak eskura dituen euskarri guztiak 

(testua, argazkia, bideoa eta audioa) erabiltzen ditu informazioa zabaltzeko gaur egun 

sarean existitzen diren plataformetan (webgune, podcast, Youtube, sare sozialak…). 

Hedabide honek, bestalde, sortzaile, areto eta espazio txikietan jartzen du arreta, batez 

ere, ohiko komunikabideek, askotan, ematen ez dieten espazioa eskaintzen die.  

Bukatzeko, Kultur Shareak berdintasun politiken aldeko apustua egiten du bere lan 

espazioan, emakume sortzaileen lanari arreta berezia eskainiz eta lehentasuna emanez. 

Edukiak eta jarraitzaileak 2022an 
 

Kultur Sharearen jarraitzaileak euskal kulturan interes berezia duten jarraitzaile 

euskaldunak dira: literaturazaleak, antzerkizaleak, bertsozaleak, zinemazaleak eta 

musikazaleak, besteak beste. 

- Webgunearen bisitak: 18.000 bisita hilero batez beste. 

- 150.000 orri erakustaldi hilero betaz beste. 

- Sare sozialak (Facebook, Twitter eta Mastodon.eus): 6.000 jarraitzaile. 

- Youtube: 51 bideo // 20.000 ikustaldi (2022an). 

- Edukiak: 731 testu eta 97 ikus-entzunezko (2022an). 



 

 

 

Iragarkien prezioak 
 

 

Albisteetan Neurria 
Prezioa 

€/astean 

Prezioa 

€/hilean 

Prezioa 

€/urtean 

Banner handia 1054x180 100 400 4.300 

Banner txikia 1054x90 70 280 3.000 

Alboko banner txikia 300x150 30 120 1.300 

Alboko banner ertaina 300x300 40 160 1.700 

Alboko banner handia  300x450 55 220 2.400 

Bideoa edo irudia testu artean 1054x1054 100 400 4.300 

 

Bideoetan (logoa) 
Prezioa €/bideo 

bakoitzeko 

Hasieran 200 

Amaieran 150 

 

  

Azala Neurria 
Prezioa 

€/astean 

Prezioa 

€/hilean 

Prezioa 

€/urtean 

Banner nagusia handia 1540x180 120 480 5.200 

Banner nagusia txikia 1540x90 90 360 3.900 

Erdiko bannerra (megabanerra) 1054x90 80 320 3.500 

Alboko banner txikia 300x150 45 180 2.000 

Alboko banner ertaina 300x300 65 260 2.800 

Alboko banner handia  300x450 85 340 3.700 



 

 

 

Baldintzak: 

-Prezio horietan BEZa (%21) ez dago barne. 

-Iragarkiak kaleratu baino 48 ordu lehenago bidali beharko dira. 

-Onartutako formatuak: jpg, tiff, png, mp4 eta gif. 

-Iragarki guztiak euskara hutsean izan beharko dira. 

- Iragarki guztiak euskara hutsez izango dira. 

Kokalekuak: azalean eta albistearen barruan 
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