Aurkezpena, non eta nola ikusi

- 2005eko urtarrilean, Tolosaldea Garatzen Goiherriko Ikuskari SL-ri Tolosaldearako telebista
bat martxan jartzeko bideragarritasun plan bat eskatu zion.
- Handik lasterrera Tolosaldea Garatzeneko administrazio kontseiluak, non, Tolosaldeako 28
udalak ordezkatzen dituen organoak, onartu egin zuen Goiherriko Ikuskari SL-ek aurkeztutako
plana eta abian jartzeko ardura eman zion.
- 2005eko udara aurretik lehen inbertsio bat egin eta 28 kanala martxan jartzeko lanak hasten
dira. Aurreneko grabaketak, kontaktu eta gaien datu basea egin, lehen editaiak, irudi lantzea,
etab.
- 2006ko urtarrilean, 28 kanalak, Tolosako egoitza eskuratu, inbertsioen 2. fasea beteaz.
- 2006ko San Juanetan, baliabide teknikoekin %100ean martxan emiso froga egin zen 15
egunez.
- 2006ko irailaren 19an prentsaurrean, 28 kanala jendaurrean aurkeztu zen.
- 2006ko irailaren bukaeran Villabonako emisio zentrua ireki zen.
- 2006ko urriaren 2an, programazioa hasi zuen.
- 2007ko urtarrilaren hasieran Euskaltel zuntz bidezko emisioak hasi ziren.
- 2007ko urtarrilean TOKIKO partaide berri bezala sartzen da elkartean. Beraiekin lanean hasi
ginen.
- 2007ko martxoan, LTD lehiaketara, TOLOSAKO KOMUNIKABIDEAK S.L. bezala aurkeztu
zen. Honek hartu du Goiherriko Ikuskari S.L. egindako lanaren testigua.
- 2010eko ekainean LTD bidez emititzen hasten da Oiaungo zentrotik.
- 2010eko azaroan Amasako zentrotik ere LTD bidez seinalea bidaltzen hasten da, eskualdeko
iparraldera seinalea zabalduz.
- Bestalde, LTDari begira etorkizunari hainbat berme lotzen saiatu gara, hitzarmenak adibidez:
HAMAIAKArekin, eta Katalunyako XARXA, COMUNICALIA eta CANAL CATALArekin. Hauekin
lotu ditugun hitzarmenak, sareko programazioari bultzada handia emango diote.

Sintonizatu:
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Aduna, Alegi, Alkiza, Altzo, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Le

Baliteke, antena kolektibetan, anplifikagailu txiki bat jarri behar izatea seinalea behar bezala
etxebizitza guztietara zabaltzeko. Anplifikagailu txiki hau, gainontzeko kateak ikusi ahal izateko
jarrita dituzuenaren antzekoa da. Instalakuntza erraza, azkarra eta bizilagun guztientzako
kostua oso txikia du.

Zure antenistari galdetu edo 943 69 89 35 telefonoan argibide gehiago emango dizuegu.
Euskaltelen kable sareko zerbitzuan ere sintonizatu daiteke.
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