
GONBITA
Gonbitaren helburua zehatza izan ohi da, norbait gertaera edo ekitaldi konkretu batetara

gonbidatzea. Horregatik, gonbitak zehatza eta argia izan beharko du, beharrezko informazioa

soilik jasoz eta jasotakoa argi azalduz.

Beraz, idazkiaren egitura nahiko zehaztuta egongo da, gutxienez honako informazio hau

bilduko duelarik:

Orri-buruan, eskumatara, hartzailearen datuak idatziko dira. Izen-abizenak, pertsonaren

kargua (minuskulaz), dagokion erakundea (maiuskulaz) eta helbide osoa.

Hasierako agurra aldakorra izan daiteke, hartzailearekiko daukagun harremanaren

araberakoa (ikusi Agurrak fitxa), baina beti bukatuko dugu bi punturekin.

………. jauna/andrea:
Jaun/andre agurgarria:
Adiskide:

Ondoren, gonbitaren mamia azaltzera pasatuko gara. Hasteko, gonbitaren arrazoia zein

den zehaztuko dugu, eta horretarako hainbat formula erabili ditzakegu:

…bulego berria irekiko dugu.
…tabernaren inaugurazioa ospatuko dugu.
…bulego berriaren irekiera dela eta, ekitaldia antolatu dugu.
…kurtso amaierako jaia ospatuko dugu.

Behin gonbitaren arrazoia azalduta, bertara hurbiltzeko gonbidapen zuzena burutuko

diogu hartzaileari. Honetarako ere hainbat formula ezberdinen artean aukeratu dezakegu:

Egun horretan gurekin egotea gustatuko litzaiguke
Hori dela eta, atsegin handiz gonbidatzen zaitut…
Zu ere bertan egotea nahiko genuke

Ondoren, ekitaldiaren edo zitaren zehaztapenak emango ditugu: eguna, ordua eta lekua

modu argian adieraziz:

Eguna: Otsailaren 18a / Otsailak 18
Ordua: Arratsaldeko 18:30etan / 18:30ak
Lekua: Lemoako Kultur Etxean / Aldape kaleko gure bulegoan
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Dagoeneko adierazi ditugu gonbitaren arrazoia, gure asmoa eta gertaeraren detaileak.

Orain amaierako agurra idatzi behar dugu, eta hori egiteko ere hainbat formula ezberdin

dauzkagu eskura (ikusi Agurrak fitxa). Baina ez dugu ahaztu behar idazki mota honen

azken asmoa norbait gonbidatzea dela, beraz, azken agur honetan ideia hori ere

azpimarratuko dugu:

Etorriko zarelakoan, agurtzen zaitut.
Bertan elkar ikusiko dugulakoan, ongi izan.

Amaierako agurra egin ostean, idazkiaren data idatziko dugu. Gogoratu datak idazteko

formula ezberdinak ditugula:

Lemoan, 2012ko abenduaren 20an.
Lemoa, 2012ko abenduaren 20a.
Lemoa, 2012ko abenduak 20

Azkenik, igorlearen sinadura, izen-abizenak eta kargua idatziko ditugu.

Hala ere, zenbaitetan esan beharreko beste gauza batzuk ere egon daitezke: asistentzia

konfirmatu beharra dagoela, jatekoa ere egongo dela, aparkatzeko aholkuren bat… Kasu

horietan, idazkiaren amaierako oharren tartea baliatuko dugu, laburdura eta bi puntuak

erabiliz. Adibidez:

Oh.: Asistentzia telefonoz konfirmatzea eskertuko genuke.
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Josu Urien Pardo jauna:

Dakizun bezala, gure elkarteak egoitza berria estreinatuko du Lemoan datorren urtarrilean.
Hori dela eta, inaugurazio ekitaldia prestatu dugu, gure elkarteak hainbeste denboran
itxarondako eguna behar bezala ospatzeko.

Herriko enpresa garrantzitsu baten ordezkari zaren heinean, zu ere bertan egotea
gustatuko litzaiguke. Hori dela eta, atsegin handiz gonbidatzen zaitut inaugurazio
ekitaldira.

Eguna: Urtarrilaren 18an.
Ordua: Arratsaldeko 18:30etan.
Lekua: Aldape kalea, 26. Lemoa.

Besterik gabe, eta etorriko zarelakoan, agurtzen zaitut.

Lemoan, 2012ko abenduaren 20an.
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Josu Urien Pardo
Zuzendaria

UZPIDE S.A.
Arantxe 7, 2. ezk.

48330 Lemoa

(sinadura)
Rafael Alonso Zuluaga

Gogoa elkarteko presidentea

Oh.: Asistentzia telefonoz konfirmatzea eskertuko genuke.

ADIBIDEA
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