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Algunes reflexions ...

En quin entorn ens trobem?

De què parlem quan parlem d’experiència?

Quines són les claus de l’empresa actual?

Quin model volem per al nostre Comerç?



En quin entorn ens trobem?



Context mundial favorable, de moment



Entorn en creixement

• Economia creixent a un ritme del 2,4% (previsió 2019: 2,1%)

• Reducció de l’atur (12,2% el 1r trimestre de 2018)

• Les vendes en el comerç creixen novament (+0,7% fins maig)

• Nou accés a crèdit

En positiu

• Marges comercials baixos

• Fràgil confiança dels consumidors

• Salaris mitjans estancats

• Possible alça de tipus

En negatiu



Sector potent, però atomitzat 

• 16% del PIB

• 103.214 establiments

• 13,66 est. / 1.000 hab.

• 82.892 empreses

• Pimes i empreses familiars

• Mercat de treball jove, 
feminitzat i relativament 
estable

• Gran situació a la cadena de 
valor

• Impacte social



Consumidor exigent, impacient i infidel 

• Amant de la immediatesa

• Omnicanal

• Diversitat de perfils

• Desig d’experiències• Desig d’experiències

• Més capacitat de negociació

• De consumidor a prosumidor

• Cultura de l’accés i economia col·laborativa

• Hedonisme presencial, racionalitat online



De què parlem quan parlem 
d’experiència?d’experiència?



Singularitat



Lligam 



Personalització  

Coca Cola Free Style



Eliminar barreres (seamless)



Quines són les claus de 
l’empresa actual?l’empresa actual?



Tenir un projecte



Digitalització (pensada)

82,8%

51%

de les llars catalanes tenen 
accés a Internet

Dels catalans i catalanes 
compren per internet

96,2 %

70%

51%

de la població té telèfon mòbil

utilitza el mòbil per buscar 
informació abans de comprar



Digitalització

http://autodiagnosi.ccam.cat



Digitalització

http://autodiagnosi.ccam.cat



Implicació de l’equip



Flexibilitat, adaptabilitat, anticipació

Pots preguntar als teus clients què volen i provar de 
trobar-ho. Però pensa que, en el moment en què 
siguis capaç de donar-los-ho, potser ja voldran una 
altra cosa.

Steve Jobs



Quin model volem per al 
nostre Comerç?nostre Comerç?



Visió de ciutat



Informació i anàlisi

El Cens d’Establiments Comercials de Catalunya inclou totes les 
empreses amb alguna activitat comercial

Manresa

 Establiments:  1.208

 Densitat comercial:  

16,07 est. /1.000 hab.

 187 m2 de mitjana



Professionalització del món associatiu

Tenim un món associatiu ampli, atomitzat i divers, en funció de cada
territori i projecte



Sinèrgies entre sectors

Comerç

Turisme

Cultura

Gastronomia

...

• Catalunya va rebre 19 milions de turistes estrangers el 2017

• Aquests visitants van realitzar una despesa de 19.194 milions
d’euros (+3,7% respecte 2016)

• Barcelona és la 12a ciutat del món amb més visitants
estrangers (Font: Global Destination Cities Index, de
Mastercad)



MOLTES GRÀCIES!


