Twitterren euskarazko publizitatea jartzeko gida
Twitter 40 hizkuntzatan dagoen arren 15 hizkuntzatan baino ez ditu
onartzen iragarkiak; eta, ondorioz, euskal enpresek ezin izan dituzte
iragarkiak jarri. Twitterrek Euskara inplementatzeko lanean jarraitzeko
konpromisoa hartu du, baina ezin dute eperik zehaztu. Bien bitartean,
euskal enpresek euskarazko iragarkiak jarri ahalko dituzte Twitter eta
PuntuEUS Fundazioaren arteko hitzarmenari esker.
Jarraian azalduko dugu nola. Baina, laburbilduz: Twitterrek PuntuEUS
Fundazioaren kontuarekin lotuko ditu gure kontuak eta PuntuEUS
Fundazioaren kontura sarbidea emango digu. Horrela,
1. Gure kontuan sortuko ditugu iragarkiak
2. PuntuEUS Fundazioaren kontua erabiliko dugu ezarpenak ezarri,
segmentatu eta ordainketa egiteko.
Sistema hau erabiliko dugunon ardura mailan eta konfidantzan oinarritzen
da. Erakunde bakoitzak bere kanpainak argitaratzeko baino ez du erabiliko
sistema hau eta adierazi egin beharko du ze kanpaina egiten dituen.
Fakturazioari dagokionez, Twitterrek PuntuEUSi fakturatuko dizkio faktura
guztiak eta honek bakoitzari berearen faktura pasako dio.
Twitterren iragarkiak jarri nahi badituzu eta horretarako Twitterrek zure
kontua zuritzea nahi baduzu idatzi helbide honetara:
komunikazioa@domeinuak.eus

Prozedura
1. Sartu
Twitterren sartu eta Twitterreko iragarkiak aukera hautatu

2. Aukeratu zure kontua
Bi kontutarako sarbidea eskainiko dizu Twitterrek: zure
erakundearena eta PuntuEUS Fundazioarena. Lehen fase honetan
aukeratu zure erakundearen kontua. Izan ere, iragarkia sortzea
norberaren kontutik egingo dugu.

3. Kanpaina diseinatu
Kanpainak sortzeko eremuak azalduko zaizkizu.
Gutxieneko eremu batzuk bete: kanpainaren izena euro 1eko
aurrekontua jarri…
Hautatu 4. atlaa ‘Creatives’ eta sortu argitaratzea nahi duzun iragarkia
(testua, irudia eta esteka)

4. Argitaratu
Eman ‘Launch’ argitaratzeko. Kasurik gehienetan Twitterrek ezin dela
argitaratu esango digu.

5. Aldatu erabiltzailea
Ez kezkatu, aldatu erabiltzailea eta hautatu .EUS.

6. Kanpaina sortu
Kanpaina guztien zerrenda agertuko zaizu. Gainerakoei begirunez
norberarenari kasu egitea eta gainerakoeei ez erreparatzea
gomendatzen dugu.
Pantaila honetan zaudela goiko aldean, eskuman sakatu ‘Create new
Campaign’

7. Aurrekontua aukeratu
Izendatu kanpaina eta hautatu aurrekontua ‘.EUS Fundazioa’ hautatu.
Pausu hau ezinbestekoa da.

8. Osatu eremu guztiak
Segi eremuak ohi bezala betetzen, 4. Atalera, ‘Creatives’ atalera iritsi arte.
9. Aukeratu aurrez sortutako txioa
Pausu honetan zure kontuan sortu duzun iragarkia hautatu nehar
duzu. Horretarako, Select Tweets jartzen duen lekuan zabaldu ‘View
tweets from’ eta hautatu zure kontua. Hor agertuko da sortu duzun
iragarkia. Hautatu!
10. Zabaldu
‘Launch’ sakatu eta zabaldu zure iragarkia sarean!

PuntuEUSek gestio lan guztiak bere gain hartzen ditu, eta erabiltzaileek
kanpainek eragindako gastuak baino ez dituzte ordainduko.
-

Kanpainaren kostua + BEZ
Nazioarteko transferentziaren bankuko komisioa

PuntuEUS Fundazioak aurreratuko dio ordainketa Twitterri. Twitterrek
kanpaina fakoitzaren desglosea pasako dio PuntuEUSi. Faktura horietan
ageri den kopurua gehi nazioarteko transferentziaren komisioa fakturatuko
die PuntuEUS Fundazioak gainerako erabiltzaileei, hilebete amaieran.
Edozein zalantza baduzu jarri gurekin harremanetan:
PuntuEUS Fundazioa
@puntueus
komunikazioa@domeinuak.eus
+34 943 08 50 51
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