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Babes-marka baten eraikuntza 
eta  posiz ionamendua
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Place branding-eko edozein proiektuk denboran luzatu egiten den garapena dauka, eta 
ezin dira, gainera, epe laburrera emaitzak espero. Leku bat, lurralde bat balio bereizgarri 
eta identifikagarria duen marka baten bidez sustatzeko markaren barne-eraikuntza lan 
konplexua egin behar da ezer baino lehen, eta horrek bere zailtasunak ditu. 

Ezin dugu esan zailtasuna markak adierazten duen lekuaren magnitudearen proportzio 
berekoa den (zailagoa al da hiri bat adierazten duen marka bat eraikitzea, hiriko merkata-
ritza-gune bat adierazten duena baino?). Konplexutasuna, bestalde, zuzenean lotuta da-
goela dirudi lurralde-eremuaren magnitudearekin. Zenbat eta eremu handiagoa, orduan 
eta faktore gehiago, inbertsio gehiago eta denbora luzeago garatzeko.  

Baina eraikuntza-lan horren zailtasun handiena da marka horren kudeaketan eta gara-
penean diharduten erakundeen eta eragileen interesen kontziliazioa. Horretarako, gure 
ustez place branding-eko proiektu baten arrakasta edo porrota beste edozein motatako 
markatan baino gehiago, honako honetan oinarritzen da: haren sustatzaile eta eragileen 
borondateen baturan, helburu komuna lortzeko interes partikularrak baztertzean, proie-
ktuan sinetsi eta konfiantza edukitzean, eta denboran luzatzeko behar diren adostasun 
eta konpromisoan. 
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Gasteiz hiriaren eta Araba herrialdearen 
historia haien kokapen estrategikoari lotuta 
daude. Oraintsuko historian, erakundeek 
inbertsio handiak egin dituzte enpresa-
jarduerarako azpiegiturak eraikitzeko, eta 
industria-lurzoruaren eskaintza erakargarria 
sortzeko. Finean, enpresak lurralde 
horretara erakartzeko lehiatzen ziren zenbait 
marka zeuden.

2004. urte inguruan, erakundeek eta 
haien eragileek lehenengoz planteatu 
zuten aspalditik zeuden azpiegiturak 
balio logistikoaren posizionamenduaren 
pean bilduko zituen marka bat sortzeko 
premia. Marka lehiakorra sortu behar zen, 
eta nabaritu egin behar zen «osotasuna» 
parteen batura baino askoz gehiago zela. 

Orduan, VLC (Vitoria Logistics Corridor) 
marka sortu genuen, mezu-gakoak eta 
komunikaziorako estrategia garatu genituen.

2013. urte bukaeran, proiektuari bultzada 
ematea pentsatu zen; markari beste izen 
bat ematea eta komunikazioa eguneratzea. 
Hortaz, 2014. urtean, VIAL (Vitoria Álava 
Solución Logística) sortu zen, eta guk 
marka, mezuak eta komunikaziorako 
elementuak sortzen parte hartu genuen.      

VIAL

VIAL marka Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Vitoria-Gasteizko Udalak bultzatua 
da. Arabako Merkataritza eta Industria Ganberak kudeatzen du. Haren arkitektura espazio komuna 
partekatzen duten zenbait marka biltzen dituen babes-marka gisa eraiki da: bi plataforma logisti-
ko, zamaketarako aireportua, salgaietarako terminal bat eta erabilera logistikoetarako sei indus-
tria-poligono. Azpiegitura horiei, epe laburrean, salgaietarako beste terminal bat eta, aeronauti-
ka-sektoreari lotuta, aireportuan txertatutako industria-parke bat gehitu behar zaizkie.

Horrela, VIAL markak Espainiako ipar aldeko espazio logistikorik garrantzitsuena adierazten du. 
Euskadin garatu den proiektu estrategiko garrantzitsua, ibilbideari ekonomian gaur egun jarduera 
logistikoak duen garrantziaren aldeko testuinguruan ekiten diona. Europako Hego-mendebaldeko 
logistika katearen funtsezko kate-begi izatea xede duen marka.
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