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. Produktua kalitatezkoa izatea.

. Lehen marka izatea, eta kanpaina on batekin.

. Sagardogile ezagunenak atzean egotea.

. Prezioa pixkat altuagoa izatea.
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- Krisi bete-betean sortu zen marka.
- GORENAK sagardo guztak ez ziren gorenak.
- Izen oneko sagardotegi batzuk ez zeuden taldean.
- Eusko Label sagardoa atera zen ia aldi berean.
- ...

. Bi marken arteko nahasmena sortu zen.

. “Kalitate marken” sinesgarritasuna ez zen sendoa izan.
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2015
. Fraisoro laborategiak ENAC akreditazioa. 
. GORENAK, panela aprobatzen dutenek soilik.

2016
Eusko Jaurlaritzak bi marken konbergentzia bilatzen du.

2017
Euskal Sagardoa jatorri-deitura sortzen da.
Eta Gorenak publikoa bihurtu. 
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1) Kalitatea hobetu eta bermatu

. Borondatearekin ez da nahikoa, baina posible da.

. Euskal Sagardoa eta Gorenak markako sagardoak 
kontrolatzea ez da nahikoa.

. Bolumena handitzeko tartea badago.
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2) Sektorea indartu

. Hau herri proiektu bat da.

. Sagarra gehiago ordaindu beharra dago.

. Sektorea profesionalizatu beharra dago.
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3) Sagardoaren kultura biziberritu

. Euskal edari nazionala.

. Tradizioa eta modernitatea uztartu.

. Presentzia gizartean.

. Jendea hezi.
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4) Turismoa baliatu

. Sagardotegia, esperientzia autentkoa.

. Estazionalitatea zabaldu.

. Elkarlana insttuzioekin eta sektoreko eragileekin.





Elkarlana, elkarlana, eta elkarlana.
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