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Dimecres, 22 de Juliol del 2015 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el mar dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançada pel Fons 
Social Europeu i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Servei Públic d’Ocupació Estatal” 

 

Assistència tècnica per a la continuïtat de la millora de la competitivitat del sector agroalimentari 
a la Ribera d’Ebre (fruita dolça, oli i vi) 

Dinamització de l’Associació Oleícola de la Ribera 
d’Ebre 

Grup de Treball d’Internacionalització 



Objectius del Projecte 

Dinamitzar l’Associació d’Oleïcultors de la Ribera d’Ebre perquè pugui 
vehicular, de cara a futur, les accions de millora de la competitivitat del 

sector 

1. Impulsar l’estrategia maquil·la gourmet com a clau pel sector 

2. Incrementar la penetració de les vendes en el canal FoodService (fora de la 
llar) 

3. Implementar i consolidar la reducció dels costos de la producció 

4. Identificar i ajudar a les empreses a resoldre els frens per la seva 
internacionalització 



Avui: Jornada d’Internacionalització 

Dinamitzar l’Associació d’Oleïcultors de la Ribera d’Ebre perquè pugui 
vehicular, de cara a futur, les accions de millora de la competitivitat del 

sector 

1. Impulsar l’estrategia maquil·la gourmet com a clau pel sector 

2. Incrementar la penetració de les vendes en el canal FoodService (fora de la 
llar) 

3. Implementar i consolidar la reducció dels costos de la producció 

4. Identificar i ajudar a les empreses a resoldre els frens per la seva 
internacionalització 



Agenda 

1. Calendari i Objectius de la Jornada 

2. Debat: ¿Quins són els principals frens per a la 
internacionalització? 

3. Debat: ¿Què es pot fer per seguir impulsant la 
internacionalització? 

4. Properes passes: Jornada de Reducció de Costos 

4. ¿Quins mercats són d'interès? 



Calendari del Projecte 

Plan de Trabajo Preliminar 
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Reunió Kick Off 

• Establir l’Associació d’Oleïcultors de la Ribera d’Ebre com a espai per a discutir d’estratègia impulsant els 
lideratges empresarials perquè s’estructuri a si mateixa al marge del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 

• Dur a terme 4 grups de treball temàtics amb el sector 
• Avaluar els outputs de cada un dels grups de treball amb l’equip de seguiment del Ribera d’Ebre VIVA  

 

Reunió de Seguiment 

Grup de Treball 1: 
Internacionalització 

Reunió de 
Tancament 
del 
Projecte 

Grup de Treball 2: 
Reducció de 
Costos 

Grup de Treball 3: 
Foodservice 

Grup de Treball 4: 
Maquila Gourmet 

Reunió de Seguiment Reunió de Seguiment 



Objectius de la Jornada 

Identificar quins han estat els principals frens 
per a la internacionalització 

Proposar alternatives per a impulsar-la 

Identificar potencials mercats de futur per a les 
empreses de la Ribera d’Ebre 



Agenda 

1. Calendari i Objectius de la Jornada 

2. Debat: ¿Quins són els principals frens per a la 
internacionalització? 

3. Debat: ¿Què es pot fer per seguir impulsant la 
internacionalització? 

4. Properes passes: Jornada de Reducció de Costos 

4. ¿Quins mercats són d'interès? 



Punt de Partida de les Empreses de la RE 
PERQUÈ LA INT’L ÉS UNA PRIORITAT? 

PR
EU

 €
/l 

2,5€ 

3,5€ 

6 € 

25 € 

REGIONAL ESTATAL INTERNACIONAL 

Gourmet Int’l 
Gourmet Nacional 

Marca Propia per Gran 
Consum 

Fabricant M.D.D 
CLUSTER RIBERA 

Fabricant Artesanal 
Maquilador 

Gourmet 

Maquila per GOURMET 
INTERNACIONAL 
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Punt de Partida de les Empreses de la RE 
PERQUÈ LA INT’L ÉS UNA PRIORITAT? 

FCE – PRODUCTE GOURMET 
 
• Processos de producció industrialitzats que permetin minimitzar 

els costos operacionals. 
• Estratègia mixta retail tradicional, restauració i també en grans 

superfícies.  
• Inversió en comercials (Força de vendes) 
• Accions de promoció e inversió en marca gourmet – Inversió en 

Marca 
• Gamma de productes amplia 
• L’alta especialització requereix globalització per tal d’obtenir 

rentabilitat (internacionalització) 
 
 

FCE – MAQUILA PRODUCTE GOURMET 
 
• Adoptar mètodes de producció industrialitzats que permetin minimitzar els costos 

operacionals al màxim sense perdre qualitats organolèptiques 
• Capacitat de produïr grans volums  
• Gestió de clients a nivell nacional i internacional: 

• Marcar una estratègia de partenariat (ll/t)  amb els clients 
• Cercar partners estratègics a nivell internacional 
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Esteu interessats en accions 

enfocades a la internacionalització? 
És una prioritat per vosaltres? Us 

suposa un repte en el que necessiteu 
suport? 



Frens per a la Internacionalització 



Frens per a la Internacionalització 



Frens per a la Internacionalització 

El conjunt d’empreses han consensuat els projectes 
d’internacionalització i han seleccionat el destí però... 
 
…NOMÉS ENTRE 2-4 EMPRESES HAN PARTICIPAT DE MANERA 
ACTIVA EN ELS VIATGES I NO S’HAN TANCAT VENDES… 
 

¿PERQUÈ? 



Frens per a la Internacionalització 
QUINS SÓN? 

A NIVELL EMPRESARIAL (individual) 



Frens per a la Internacionalització 
QUINS SÓN? 

A NIVELL EMPRESARIAL (individual) 

• Establir la internacionalització com a una prioritat 
empresarial 

• Disponibilitat de personal/recursos humans que dediquin 
una part del seu temps a la internacionalització 
• Comercial 
• De suport (traducció, etc.) 
• … 

• Capacitat d’inversió per a: 
• la cerca de nous països  
• la realització d’accions comercials “post-viatge” (treball de 

la base de dades realitzada, enviament de mostres,  
• Participació en fires 
• … 



Frens per a la Internacionalització 
QUINS SÓN? 

A NIVELL DE TIPOLOGIA DE PROJECTES 



Frens per a la Internacionalització 
QUINS SÓN? 

A NIVELL DE TIPOLOGIA DE PROJECTES 

• Destins interessants però llunyans, cultural i 
geogràficament 

• Focalització en la cerca de clients del segment gourmet (ja 
sigui foodservice o retail) 

• Model d’internacionalització basat en cerca de 
distribuïdors i client final… és el més adequat? 
 



Model d’Internacionalització 

Fuente: Cluster Development 

Filial Comercial 

Representant 
Multicartera 

Empresa amb producte 
complementari faci de 

distribuidor 

Distribuïdor amb 
xarxa comercial 

Aprofitar contactes 
empresa coneguda al 

mercat destí 

+ Efectividad 
 + Costes 

Joint Venture 
empresa local 

Coneixement del mercat Posicionament de Producte Comercialitzacióó 

Adquisició 
empresa local 

En funció del mercat, del potencial de 
creixement del mercat a futur, dels 

recursos de cada i del nivell 
d'internacionalització i “savoire faire” 
les empreses escullen alguna de les 

següents estratègies 
d’internacionalització 

Pot vehicular/recolzar l’Associació 
algun d’aquests models? 



Model d’Internacionalització 

Fuente: Cluster Development 

Filial Comercial 

Representant 
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Empresa amb producte 
complementari faci de 

distribuidor 

Distribuïdor amb 
xarxa comercial 
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Coneixement del mercat Posicionament de Producte Comercialitzacióó 

Adquisició 
empresa local 

En funció del mercat, del potencial de 
creixement del mercat a futur, dels 

recursos de cada i del nivell 
d'internacionalització i “savoire faire” 
les empreses escullen alguna de les 

següents estratègies 
d’internacionalització 

Pot vehicular/recolzar l’Associació 
algun d’aquests models? 

Model comercial basat en cerca de Client-
Distribuïdor vs. Representant o Agent 
Comercial 



Agenda 

1. Calendari i Objectius de la Jornada 

2. Debat: ¿Quins són els principals frens per a la 
internacionalització? 

3. Debat: ¿Què es pot fer per seguir impulsant la 
internacionalització? 

4. Properes passes: Jornada de Reducció de Costos 

4. ¿Quins mercats són d'interès? 



Què es pot fer per seguir impulsant la 
internacionalització? 

• Focalització en clients maquil·la gourmet enlloc de clients de 
producte gourmet 

• Realització de nous projectes en mercats propers i amb 
focalització en la cerca de representants multicartera o agents 
comercials 

• Cerca d’un comercial conjunt que, des de Catalunya, doni 
suport en: 
– Detecció de nous clients internacionals 
– Recuperació i treball dels clients ja contactats (Rússia, EAU, etc.) 
– Donar suport en el dia a dia de la gestió dels clients: 

Documentació per a l’exportació, certificacions especifiques per 
país, etc. 

• Nous segments no treballats, menys madurs i amb menys 
competència a nivell internacional: Segment Ecològic 



Agenda 

1. Calendari i Objectius de la Jornada 

2. Debat: ¿Quins són els principals frens per a la 
internacionalització? 

3. Debat: ¿Què es pot fer per seguir impulsant la 
internacionalització? 

4. Properes passes: Jornada de Reducció de Costos 

4. ¿Quins mercats són d'interès? 



Principals mercats d’oli espanyol 

Principalment  en maquil·la: 
- Per autoconsum a Itàlia 
- Per internacionalització 



Tots els mercats d’oli espanyol: Consolidats i 
Incipients 

Països importadors d’oli d’oliva espanyol, 2014 

Font: http://www.oftex.es/ 



Mercats interessants: Consolidats 

Evolució de les importacions d’Oli d’Oliva en mercats 
emergents 

Font: COI 

Llistat de majors importadors d’Oli d’Oliva (2014) 

Font: COI 
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Quins són els mercats interessants? 
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Internacionalització amb el vector Ecològic 

Creixements en doble dígit en el consum d’oli d’oliva ecològic 

Alemanya 
- 9% CAGR entre 2015-2019 

- El govern aposta i promou el consum eco 

EEUU 
- 14% CAGR entre 2013-2018 

- 10% de les importacions d’oli d’oliva són 
ecològics (2011) 

Japó 
- Major consumidor d’oli d’oliva ecològic 

espanyol 
- El 95% de l’oli d’oliva importat és envasat 

Suïssa 
- Mercat madur i  en creixement 

- Consum per càpita anual d’aliments ECO: 
177€ 

Dinamarca 
- Consum per càpita anual d’aliments ECO: 162€ 
- Any 2011: creixement del 113,3€ en consum 

d’OO Eco 

Fonts COI,Revista Biomanantial y Ecoalimenta,The European Market for Organic Food (2013), 
United States Organic Food Market Forecast & Opportunities, 2018, Germany Organic Food 
Market Forecast and Opportunities, 2019 



I… els mercats més propers? 



Agenda 

1. Calendari i Objectius de la Jornada 

2. Debat: ¿Quins són els principals frens per a la 
internacionalització? 

3. Debat: ¿Què es pot fer per seguir impulsant la 
internacionalització? 

4. Properes passes: Jornada de Reducció de Costos 

4. ¿Quins mercats són d'interès? 



Propera Reunió: Eina de Costos 


	Número de diapositiva 1
	Objectius del Projecte
	Avui: Jornada d’Internacionalització
	Agenda
	Calendari del Projecte
	Objectius de la Jornada
	Agenda
	Punt de Partida de les Empreses de la RE
	Punt de Partida de les Empreses de la RE
	Punt de Partida de les Empreses de la RE
	Frens per a la Internacionalització
	Frens per a la Internacionalització
	Frens per a la Internacionalització
	Frens per a la Internacionalització
	Frens per a la Internacionalització
	Frens per a la Internacionalització
	Frens per a la Internacionalització
	Model d’Internacionalització
	Model d’Internacionalització
	Agenda
	Què es pot fer per seguir impulsant la internacionalització?
	Agenda
	Principals mercats d’oli espanyol
	Tots els mercats d’oli espanyol: Consolidats i Incipients
	Mercats interessants: Consolidats
	Quins són els mercats interessants?
	Internacionalització amb el vector Ecològic
	I… els mercats més propers?
	Agenda
	Propera Reunió: Eina de Costos

