
I rudiak eta mezuak

Atomoaren fusioa  komunikazioan
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A T O M O A R E N  F U S I O A  K O M U N I K A Z I O A N

Komunikazioan ez dago energia indartsu eta limurtzaileagorik mezu baten muinak eta 
irudi baten muinak arrakastaz bat egiten dutenean sortzen dena baino, indar elokuente 
zoragarria askatzen baita. 

Ez dugu ezagutzen formula magistralik komunikazio proiektu bakoitzean fusio horrek 
arrakasta izango duela bermatzeko, baina «alboko pentsamendua» behar bezala era-
biltzeak eta figura erretorikoak behar bezala aukeratzeak helmugarako bidea errazten 
duelako uste osoa dugu.  

Hiru kasu erakutsiko ditugu, gure ibilbidearen hasierako garaitik gaur egunera arte; hi-
ruetan figura erretoriko desberdinak erabiltzen ditugu. Hiru bide desberdin, helmuga 
berera iristeko: komunikazioko arloan hain preziatua den «atomoaren fusioa».    



PRODUKTUAREN BALIO ERANTSIA IKUSARAZTEKO HIPERBOLEA ERABILTZEA 

Hélice creativos-en hasierako garaiko proiektu garrantzitsuetako bat Esmaltaciones 
San Ignacio sukaldeko tresnen fabrikatzailearen katalogoen, irudi korporatiboaren eta 
packagingaren irudia erabat berritzea izan zen. Enpresa horrek ospe handia du Gasteizen, 
eta une hartan, merkatu horretan nabarmena zen nazioartean ere.

90.eko hamarkadaren hasierako gure lehenengo lanetako bat da honako hau. Argazkia 
benetakoa da, inolako ukiturik gabekoa, eta astebete baino gehiagoko lana kostatu 
zitzaigun; izan ere, katalogo honetako irudia sortzeko prestatu genuen arrainontzian 
zartaginak sartzean, hondoko harea altxatu egin zen, eta horrek argazkirako behar zen 
araztasuna kendu zuen, eta hainbat egunez itxaron behar izan genuen harea berriro 
hondora jaitsi arte.

Gama altuko zartaginak ziren fabrikatzailearen 
produktu garrantzitsuenetakoa. Produktu horren 
balio erantsia zen itsaspenaren kontrako kalitate 
handiko aplikazioa eta zartaginaren gorputzeko 
esmalte bitrifikatua, eta horiek bizi-iraupen luzea 
eta erabiltzeko prestazio bikainak ematen zizkioten 
zartaginari. Guk balio erantsi hori azalduta erakutsi 
nahi genuen produktua, baina nola azaltzen da hori 
modu gogoangarri, berritzaile eta sinesgarri batean 
irudi baten bidez?

Hiperbolea figura erretorikoa da, nahita 
egindako neurri gabeko puztea edo handitzea da, 
audientziarengan ideia edo irudi gogoangarria 
txertatzeko helburuarekin. Publizitatean ohikoa 

da, baina, gure ustez, arriskutsua ere bai; izan ere, 
neurria hartu ezean, produktuari sinesgarritasuna 
ken diezaioke. Honakoan, gure ustez, baliabide hori 
erabiltzea egokia izan zen. 

Lehenik eta behin errazenetik ihes egin genuen: 
produktua bere bitartekoan kokatzetik, alegia. 
Audientziaren irudimenean istorio gogoangarria 
txertatzen zen: hondoratze batekoak izan zitezkeen 
arrastoen aurkikuntza. San Ignacio zartaginak bere 
horretan agertzen dira, ezer itsatsirik ez dutela. 
Irudiak isiltasun sakon bat helarazten du, denbora 
eten egiten da eta nolabaiteko baretasuna ematen 
du arraintxoen joan-etorriak. Isiltasuna hautsi 
egiten du mezuaren ahotsak: «Aldagaitzak».  

IRUDIAK ETA MEZUAK. MERKATARITZAKO KOMUNIKAZIO-PROIEKTU BATEN KASUA
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EGOERA BAT SALATZEKO ANTITESIA ERABILTZEA 

2000. urte inguruan, Emakumeen eta Gizonen aukera berdintasunerako Lehenengo Foru 
Plana egin zuen Arabako Foru Aldundiak. Programa horrek hainbat barne-ekintza zituen, 
administrazio horretako pertsonei zuzenduak, eta baita kanpoko ekintzak ere, etxeko 
erantzukizunetan, erantzukizun familiar edo profesionaletan kontziliazioa bilatu beharrari 
buruz herritarrak sentsibilizatzeko. 

Sentsibilizazio-kanpaina horretarako, hiru iragarki-
eredu egin genituen, etxean, familian eta lanean 
erantzukizun-desberdintasuna gertatzen zen 
hiru egoera islatzeko. Denetan mezu ezagun bat 
agertzen zen, testuingurutik kanpo: ¿Víctor o 
Victoria?, komedia ospetsua, zeinetan emakume 
abeslari batek gizon jantzi beharra daukan abesten 
jarduteko, eta emakume gisa ukatzen zitzaion 
lanbide-arrakasta lortzen du horrela.

Antitesia baliabide erretorikoa da, bi ideia edo 
irudiren arteko, aurkakoak nahiz osagarriak, 
oposizioa erakusten da mezuaren edo diskurtsoaren 
adierazkortasuna indartzeko.

Proiektu horretarako, baliabide hori erabiltzea guztiz 
eraginkorra zen. Espero ez zen erreferentzia bat, 
¿Víctor o Victoria?, erotema gisa egina, hau da, 
erantzunik bilatzen ez duen galdera gisa, iragarkiak 
erakusten zuen dilemaren defentsarako edo 
aurkako edozein argudio hankaz gora jartzeko gai 
zen ukabilkada bisuala zen. 

Mezua amaitzeko, Jar zaitez bere lekuan, esaten 
zen, eta mezua irakurtzen zuenaren sexuaren 
arabera interpretazioa aldatzen zen. 

IRUDIAK ETA MEZUAK. ERAKUNDE-KOMUNIKAZIO PROIEKTU BATEN KASUA



MARKAREKIKO LOTURA AFEKTIBOAK SUSTATZEKO METONIMIA ERABILTZEA 

IRUDIAK ETA MEZUAK. KOMUNIKAZIO KORPORATIBOKO PROIEKTU BATEN KASUA

Nuestra estrella 
más cercana

Nuestra planta de Vitoria cumple 60 años 
fabricando vehículos.

Hoy, el mundo nos parece más pequeño 
que cuando en 1954 salieron los prime-
ros modelos producidos en esta ciudad.

Hoy, los vehículos Mercedes-Benz fabri-
cados en Vitoria se comercializan en los 
cinco continentes del planeta.

Un gran camino recorrido gracias al tra-
bajo de miles y miles de personas que 
nos han acompañado y nos acompañan 
cada día.

Desde hace muchos años, la estrella que 
simboliza nuestra marca brilla desde Vito-
ria para hacer el mundo más cercano.

Gracias por los 60 años avanzando juntos.

60 años avanzando juntos

Fábrica Vitoria

60 aniversario« »



Urteurrena ospatzea, partaide izatearen harrotasuna eta fidelizazioa ahalbidetuko duten 
lotura afektiboak sustatuta, barneko nahiz kanpoko audientziekin bat egitea xede duen 
marka-esperientzia da.

2014an komunikazio-ekintza batzuk egin genituen Mercedes-Benz Gasteizko Fabrikaren 
60. urteurrenaren karira. Ondoren azalduko dugun iragarkiak markaren eta hurbileko 
audientzien arteko lotura afektiboak estutzea zuen xede, krisia eta nazioarteko ezjakintasun 
ekonomikoa ezaugarri zituen une batean.  

Metonimia greziera klasikotik datorren hitza da, 
eta “izen berria ematea” esan nahi du. Figura 
erretorikoa da, ideia edo gauza bati beste baten 
izena emateko.

Mercedes-Benz markaren ikurra Mercedes-Benz 
izarra da. Gure izarrik hurbilena, hizkuntzaren 
aberastasun semantikoa lantzen zuen esaldiak, 
eta marka «izar» hitzaren beste esanahi eta balio 
batzuekin lotzen zuen:

Miresgarria (izarra-ospea/aitzindaritza)
Gidaria (izarra-orientazioa /erreferentzia / norakoa)
Distiratsua (izarra-argia) 
Erakarpen-poloa (izarra-orbita)

Irudia ilunabarra edo egunsentia zer den bereizten 
ez den uneren batean kokatzen da.

 Zeru urdinean altxatzen da Mercedes-Benz 
Gasteizko fabrikaren egoitza. Eguzkiaren argiak 
urreztatu egiten du egitura, eta badirudi argia 

eraikinak berak ematen duela, eta kristaleztatutako 
aldeekin kontrastatzen du, horiek metal-ehundura 
hartzen dute. Eraikinaren gaina izar bat da, astro 
baten distirarekin. Irudiaren berehalako deia da, 
arreta-gunea. Eraikinak, oinean, difuminatu eta bat 
egiten du hiriko zeruarekin, bertako argiek tapiz 
keinukaria osatzen dute, eta horrek koloreak guztiz 
identifikagarriak dira eraikinaren islarekin.

Markaren mezua langile, laguntzaile eta inguru 
hurbileko jendearentzako da, galdera hauei 
erantzuna eman nahian:

Zer partekatzen dugu?
Zer gara zuretzat?

Markak eta hurbileko audientziak osatzen 
dugun bizi-unibertsoa, egunez egun patu bera 
partekatzen duena. Munduan aitzindari den marka 
batek berezko argia izan dezan parte izatearen 
harrotasuna.
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www.helicecomunicacion.com

helice@helicecomunicacion.com

 tel :  +34 945 23 35 39

C/ Eduardo Dato 4,  2º 
010 05 Vitoria-Gasteiz

SPAIN

I R
U

D
I A K  E T A  M E Z

U
A

K


