
BISITA TXARTELAK
Kanpo Erabilera – Hizkuntz paisaia
1.6.1. Papeleria. Aurkezpen txartelak
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AZALPENA:

Denda eta enpresetan asko erabiltzen dira bisita txartelak bezeroen artean banatzeko.

Baina, maiz, ez gara ohartzen horietan doan testu gehiena erdaraz doala, eta euskaraz

jartzen bada erdaldunek ere erraz ulertuko dutela.

Hortaz, bisita txartela euskaraz egiten bada, ez da informaziorik galduko, datuak (helbidea,

telefonoa...) erraz ulertzen baititu erdaldun batek euskaraz idatzita dagoen bisita txartel

batean.

Kargua ere gehitu nahi bada, hori ele bietan jar daiteke (adib. Zuzendaria / Director)

ADIBIDEA:

HARRI
Eraikuntzak / Construcciones

Gotzon Zabala Oiartzabal
KONTSEILARI DELEGATUA

Consejero Delegado

Goiko Landa, 11                            Tel.:  944 444 444
48300 GERNIKA-LUMO                 Faxa: 944 444 444

LAGUNTZA FITXA - www.11dok.com



Txiki Otaegi Plaza 1
944 26 70 00

www.etxebarri.net

Txartelek honako informazioa ematen dute:

- Armarria goian eta eskuinaldean goian UDALA / AYUNTAMIENTO

- Lankidearen izen-deiturak, eta kargua (bi hizkunzetan) erdian.

- Helbidea (kalea eta zenbakia), telefonoa eta webgunea behean, ezkerraldean.

- Posta kodea, herria, faxa eta posta elektronikoa, behean, eskuinaldean.

- Tamaina. Tamaina hau erabiliko da: 85 x 55 mm.

- Letraren tamaina. Izen-deiturak idazteko 10 tamaina erabiliko da eta kargua eta helbidea

idazteko 8.

- Orientazioa. Txartelak horizontalean jarriko dira, ez bertikalean.

- Langilearen izen-deiturak. Izena eta bi deitura jartzen dira, letra xehez. Izen ofizialean

duen grafia erabiltzen da. Lehenengo hitza ez ezik, besteak  minuskulaz idazten dira.

 - Letra tamaina: 12.

- Kargua. Ondoren, lankidearen kargua agertzen da, letra larriz. Letra tamaina: 9.

- Saila. Azpian saila agertzen da, letra xehez. Letra tamaina: 9. Luzeagoa denean 8 izan

daiteke.

- Webgunea. Ez da beharrezkoa baina kokatzekotan posta kodearen azpian jartzea

gomendatzen da.

- Telefonoa. ikurra jarriko da. Zenbakiak honela jartzea proposatzen da: 3+2+2+2.

- Faxa. Euskarazko izendapena erabiltzea proposatzen da:  Faxa .

- e-posta. Azken datua da. Euskaltzaindiak  e-posta  jartzea gomendatzen du baina,

txartelean soberan dago, eta hobe ezer ez jartzea helbide elektronikoaren aurretik. Behean

joan daiteke zentratuta.

TXARTELA NOLA IDATZI:
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UDALA
AYUNTAMIENTO

Jose Felix Perez Rodriguez
Hezkuntza Saila . Zinegotzi Ordezkaria

Concejal Delegado – Area de Educación

48450 Etxebarri (Bizkaia)
Faxa: 944 49 14 58
josebaperez@euskalerria.org
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