
Claus d’èxit per a la creació d’empreses en Claus d’èxit per a la creació d’empreses en p p
el sector serveis!!!

(comerç restauració serveis personals i d'altres)

p p
el sector serveis!!!

(comerç restauració serveis personals i d'altres)

Fundació Barberà Promoció

(comerç, restauració, serveis personals i d altres)(comerç, restauració, serveis personals i d altres)

Fica’t, Comerç i Mercats

B b à d l V llè 13 d f b d 2012Barberà del Vallès, 13 de febrer de 2012



P t iP t iPresentacions:Presentacions:

Qui sóc

Quin negoci vull muntarQuin negoci vull muntar

Desig per la sessió d’avuiDesig per la sessió d avui

Una passióUna passió



U lit tU lit tUna nova realitatUna nova realitat

ddun nou compradorun nou comprador



anàlisi delanàlisi delanàlisi del
nou comprador

anàlisi del
nou compradornou compradornou comprador

L’anti-màrqueting: “Jo conec els teus trucs, ser una mica honest 
amb mi!!!”amb mi!!!

El comprador cada cop més expert i a sobre... investigar per 
internet!!!

La seva credibilitat depèn de la experiènciaLa seva credibilitat depèn de la experiència, ...

i de la del seu entorn (amics, companys, famíia,... les xarxes 
socials)



Nous compradors nous valors iNous compradors nous valors iNous compradors, nous valors i 
tendències!!!

Nous compradors, nous valors i 
tendències!!!tendències!!!tendències!!!

Valors veritables, autenticitat, senzillesa, austeritat, valors socials, etc.

Menys és més: “gran és enemic de way”Menys és més: gran és enemic de way

Viure experiències!!!

Compra única VS especialistes - detallistes

70% d l d id i l t d d70% de les compres es decideixen al punt de vendes

Retail per als no Retailers

Internacionalització per als minoristes



Autenticitat, senzillesa, austeritat, valors socials, etc. i...Autenticitat, senzillesa, austeritat, valors socials, etc. i...

... menys és més: “gran enemic de way”... menys és més: “gran enemic de way”

Mercadona retira 400 productes dels seus lineals de marca pròpia i de marca de 
fabricant



Viure experiències !!!  La gent no compra “productes”, compra valors, experiències, evasió, Viure experiències !!!  La gent no compra “productes”, compra valors, experiències, evasió, p g p p , p , p , ,
sentiments, estats d’ànim, reconeixement social, bellesa, tranquil·litat, poder, comoditat, 
estils de vida.....

p g p p , p , p , ,
sentiments, estats d’ànim, reconeixement social, bellesa, tranquil·litat, poder, comoditat, 
estils de vida.....



Compra única VS especialistes detallistesCompra única VS especialistes detallistesCompra única VS especialistes - detallistesCompra única VS especialistes - detallistes



70% de les decisions de compra és trasllada finalment al punt de venda70% de les decisions de compra és trasllada finalment al punt de venda

Internacionalització dels minoristesInternacionalització dels minoristes

Retail per als no RetailersRetail per als no Retailers



Vist el panorama...Vist el panorama...Vist el panorama...

...què ens toca fer als emprenedors!

Vist el panorama...

...què ens toca fer als emprenedors!...què ens toca fer als emprenedors!...què ens toca fer als emprenedors!



PASSIÓ!!!PASSIÓ!!!PASSIÓ!!!PASSIÓ!!!
Què vull ser de gran?

A quina lliga vull jugar?
Com deia Confuci:

Si el que fas t’encanta, t’apassiona, i a sobre se’t
dóna bé mai tornes a treballar perque el que fas ésA quina lliga vull jugar?

He de escollir l’element!

dóna bé, mai tornes a treballar, perque el que fas és
la teva vida, la que et correpont viure, el temps passa
i no te n’adones,

... ets FELIÇ!!!

“El meu”, no altre! (Passió, vocació, emoció, ...)

Controlo el meu element? Se‘m dóna bé? tinc habilitats i actituds?

P f dit t f i D di li t ! (10 000h )Profunditat, esforç i... Dedicar-li temps! (10.000h.)



Proposta de valor!!!Proposta de valor!!!Proposta de valor!!!
“la clau”

Proposta de valor!!!
“la clau”

E lli d b i di ( ) dj ti lEscollir o descobrir un, o diversos (no massa), adjectius o valors en 
què som o podem arribar a sersom o podem arribar a ser "EL MÉS" o "EL MILLOR“ (extrem!!!). 
És clau que sigui alguna cosa important per als nostres clients cosaÉs clau que sigui alguna cosa important per als nostres clients, cosa 
que realment puguin apreciar.

P è i i l tè i ? Q è ti j ?Per què em compraran a mi i no a la competència? Què tinc jo?

Traçar l'estratègia per assolir aquest objectiu o millorar aquestTraçar l estratègia per assolir aquest objectiu o millorar aquest 
posicionament.



Proposta de valor!!!Proposta de valor!!!Proposta de valor!!!
“la clau”

Proposta de valor!!!
“la clau”la claula clau

Comunicar o exposar clarament com a reclam (tan a nivell intern com 
de cara al client) És el que realment ens farà ser els MÉS ide cara al client). És el que realment ens farà ser els MÉS i 
MILLORS!!! en aquell aspecte, en aquell adjectiu, en aquell valor.

Una proposta de valor que interessi als nostres clients. sinó...



L lt lL lt lLes altres claus:Les altres claus:

VALORS VERITABLES: Autèntic, senzill, social, especialista, detallistes etc.

INNOVACIÓ: no només vol dir tecnologia

ACCESSIBILITAT: física i personal

EXPERIÈNCIA DE COMPRA:EXPERIÈNCIA DE COMPRA:

· Caixa escènica

· Procés de compra

ATENCIÓ AL CLIENT: acurada i excel·lent!!!ATENCIÓ AL CLIENT: acurada i excel lent!!!



PLA ESTRATÈGIC DEL RETAILER:PLA ESTRATÈGIC DEL RETAILER:
Que ens hem de preguntarQue ens hem de preguntar

QUI SÓC, QUÈ VULL COMUNICAR? la botiga, el canal!!!la botiga, el canal!!!

Quins missatges de comunicació vaig a transmetre?

Quins productes vull vendre?... o servei oferir???Q p

Com vaig a organitzar el meu espai? Lay out!!!

Quin aspecte ha de tenir la meva botiga?

Com i quin ha de ser el procés de compra?Com i quin ha de ser el procés de compra?

A quins preus vaig a vendre?

A qui em dirigeixo, quina és la meva competència?, etc.



PLA ESTRATÈGIC DEL RETAILERPLA ESTRATÈGIC DEL RETAILERPLA ESTRATÈGIC DEL RETAILERPLA ESTRATÈGIC DEL RETAILER
Concepte i Posicionament (proposta de valor)Concepte i Posicionament (proposta de valor)

Estratègia de Producte o servei, és singular? és diferents?...

Estratègia de Serveis - funcionalitat: fer les coses senzilles per al client

Estratègia de PreusEstratègia de Preus -

Estratègia de Comunicació: Imatge Corporativa, Missatges Gràfics, 
S lèti A bi t ióSenyalètica, Ambientació, 

Estratègia Espaial: La caixa escènica, lay out i marxandatge

Estratègia Comercial: Procés de compra Merchandising categoria de 
producte o secció al punt de venda, els actors, dinamització, etc.

EstratègiaTecnològica i Estratègia d'expansió.



gràcies!!!gràcies!!!gràcies!!!gràcies!!!

M l R d íM l R d íManel Rodríguez
manelrg@ficat.cat
Manel Rodríguez
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