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Objectius de la Jornada 

Transmetre el potencial del mercat dels 
EAU 

Presentar les principals conclusions 
del viatge i l’anàlisi realitzat 

Identificar les oportunitats als EAU per a 
les empreses de la Ribera d’Ebre 



Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Set. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Reunió de 
Kick Off 

Entrevistes amb empreses 
d’oli de la Ribera d’Ebre 

Grups de Treball 

• Acordar les expectatives del projecte 

• Identificació i contractació del partner local 

• Realització d’entrevistes amb empreses se la Ribera d’Ebre 

• A partir d’un procés d’anàlisi determinar l’atractivitat del mercat escollit 

• En cas que sigui necessari dur a terme un pre-projecte de verificació del destí triat 
i un grup de treball per a validar-lo 

• Anàlisi dels canals de comercialització, l’estructura del procés de compra i la 
distribució de cada un dels sectors 

• Elaboració d’una base de dades amb potencials clients 

• Avaluació comparativa de destins 

• Elaboració de l’agenda intel·ligent del viatge 
de prospecció  

• Organització dels aspectes logístics del viatge 

• Realització del viatge de prospecció entre 7-9 
entrevistes amb potencials clients. 

• Elaboració d’un llistat de recomanacions/ 
actuacions estratègiques a implementar 

• Realització d’un grup de treball per cada un 
dels sectors per tal de definir el pla de treball 

FASE 1 FASE 2 

Entrega de 
l’Informe Final 

Reunió de 
Coordinació 

Viatge de 
prospectiva 
comercial 

Grups de Treball 

Grups de Treball 

Projecte de prospecció comercial 
CALENDARI DEL PROJECTE 

Suport en 
negociació  
d’acords 



Treball de Camp 

12 Entrevistes amb potencials clients 

4 Visites realitzades a diferents punts de venda 

150 Empreses 
detectades  

57 Empreses 
contactades 

ABANS DEL VIATGE 

DURANT EL VIATGE 



Agenda Realitzada 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8h 07:45  Trobada amb 
partner local / Recollida 
VAN 

08:30 Trobada amb 
partner local/ Recollida 
VAN 

06:15 Punt de Trobada 
Aeroport de Dubai (Abans 

del control de seguretat) 

9h 
08:45 Entrevista amb 
Truebell 

09:00 Trobada amb 
partner local/ Recollida 
VAN 

09:00 Entrevista amb 
Emirates General Group 

Vol Dubai- Barcelona 
EK 185 08:15-13:40 

10h 10:00 Entrevista amb 
Dubai Marine Beach 
Resort 10:30 Entrevista amb 

Spinneys 10:30 Entrevista amb 
EMKE - Lulú 

11h 

11:30 Entrevista amb JM 
Foods 12h 12:00 Visita a Spinneys 

12:00 Entrevista amb 
Park and Shop 

14:30 Visita a Waitrose 

12:30 Entrevista amb 
Géant 13:00 Entrevista amb 

Aramtec 
13h 

14h 

14:00 Punt de Trobada 
Aeroport del Prat T1 (Abans 
control de Seguretat) 

14:00 Visita a Park&Shop 
14:30 Visita Lulú&TESCO 14:00 Entrevista amb La 

Prima Classe 
15:00 Desplaçament 
HOTEL 15:00 Entrevista amb 

Intercontinental Hotel 

15h 
15:30 Entrevista amb 
Arena Ship Chandlers LLC 

15:30 DINAR 16h 

Vol Barcelona-Dubai 
EK 186 16:10 - 00:05 

16:30 Desplaçament 
HOTEL amb VAN 

16:45 Desplaçament 
HOTEL amb VAN 

17h 

LLIURE 

17:00 DINAR 17:15 DINAR 

LLIURE LLIURE 18h 

Nit Hotel Movënpick Hotel Movënpick Hotel Movënpick Hotel Movënpick 
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Perquè s’ha seleccionat EAU Dubai? 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PAÍS 

EAU Espanya 

PIB per càpita 31.145 € 22.700 € 

Deute (%PIB) 17,8% 84,2% 

Desocupació 2,4% 26,9% 

Borsa +45% -1,1% 

Població  7,8M 46M 

Taxa natalitat 12,76 9,67 

Taxa mortalitat 1,36 8,64 

Font: http://www.urartutravel.eu/uae_symbols.html   

http://www.urartutravel.eu/uae_symbols.html
http://www.urartutravel.eu/uae_symbols.html
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Imports (Tn) Exports (Tn) Local Market (Tn)

27,3% 

CAGR ‘09’12 
 

Evolució del Mercat 
CREIXEMENT DEL MERCAT (Tn) d’ OLI D’OLIVA TOTAL 

• Actualment la dimensió del mercat d’oli d’oliva als Emirats Àrabs Units és de 4.276 tones, el que implica 
un creixement acumulat anual, en els últims deu anys del 11,11%. 

• Si s’analitza amb més detall però es pot observar com el creixement fort s’ha produït en l’últim període 
(del 2009 al 2012) on el creixement ha estat molt més fort arribant al 27,3%, xifra que triplica l’anterior. 

• Pel que fa a les importacions i reexportacions del país es conclou que: 
• En 10 anys el volum d’oli d’oliva entrant a UAE s’ha multiplicat per 2 passant de 2.670 Tn al 2003 a 

5.148 Tn al 2012.  
• El creixement del mercat local ha provocat una disminució de les reesportacions d’oli d’oliva en 

volum (però no en valor). Actualment el 83% de les importacions són per satisfer el mercat local 
mentre que al 2003 només n’eren el 62%. 

 
 Font: http://www.dmcc.ae/statistics-page, Elaboració propia, Cluster Development  

  

http://www.dmcc.ae/statistics-page
http://www.dmcc.ae/statistics-page
http://www.dmcc.ae/statistics-page


Dimensió del Mercat 
L’OLI D’OLIVA VERGE EXTRA 

Font: http://www.dmcc.ae/statistics-page, Elaboració propia, Cluster Development  
  

MERCAT TOTAL OLI D’OLIVA 
3.372.808,23 LITRES 

 

34,05% 

MERCAT TOTAL OOVE 
1.148.487 LITRES 

 

2011 
 

• El mercat total d’oli d’oliva al 2011 als Emirats Àrabs Units va ser 
de 3,4 M de litres 

• Dels quals prop d’un 30% van ser d’Oli d’Oliva Verge Extra, el 
que implica 1,148 M de litres d’OOVE 

• Cal recordar per exemple que les dades de producció totals d’oli 
de la Ribera d’Ebre són de 12 mil Tn de kg. 

http://www.dmcc.ae/statistics-page
http://www.dmcc.ae/statistics-page
http://www.dmcc.ae/statistics-page


Països Competidors a EAU 
SHARE DEL MERCAT D’OOVE A EAU 

Font: http://www.dmcc.ae/statistics-page, Elaboració pròpia, Cluster Development  
  

MERCAT TOTAL OLI D’OLIVA 
3.372.808,23 LITRES 

 

34,05% 

MERCAT TOTAL OOVE 
1.148.487 LITRES 

 

2011 
 

MERCAT TOTAL OOVE 
1.148.487 LITRES 

 

38,4% 

17,37% 

ESPANYA 
 

ITÀLIA 
 

TURQUIA 
 

TUNIÍSIA 

RESTA 

14,30% 

12,43% 

17,77% 

2011 
 

http://www.dmcc.ae/statistics-page
http://www.dmcc.ae/statistics-page
http://www.dmcc.ae/statistics-page


Cadena de Valor del Sector als EAU 

DINS DE LA LLAR 

FORA DE LA LLAR 

Gran Distribució 
Carrefour, Lulu’s, Union 

Cooperative, Waitrose, etc. 

Botigues gourmet idependents 

Cadenes gourmet Int’l 

Restaurants 

Hotels 
Marriot, Ritz, Sheraton, 

Fairmon, Hyatt, Burj Al Arab, 
Hotel Atlantis, etc. 
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Productor 
d’Oli Ribera 

d’Ebre 

Importador de 
productes gourmet  

Importadors 
generalistes  

Importadors de 
productes mediterrànis 

o espanyols 

AGENTS I FIGURES CLAU 

REEXPORTACIÓ 

47,5% 

47,5% 
67.8% 

5% 

Centrals de Compra/Retailers 
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Productor 
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Centrals de Compra/Retailers 

AGENTS CLAU 

3  
Spinney’s, 

Park&Shop, 
Géant 

1  
EMKE-

Lulú 

2 
Truebell; 
Aramtec 

4 
JM Foods, La 
Prima Classe, 

Arena Ship 
Chandlers, 

Emirates General 
Group 

2  
Dubai Marine 

Resort, IHG 
Intercontinen

tal Hotel 



Cadena de Valor del Sector als EAU 

• L’agent clau per arribar al consumidor final que consumeix oli és la 
gran distribució que copa el 70% del mercat, independentment de 
les diferents opcions estratègiques:  

– Gourmet  

– Marca reconeguda  

– Marca de distribució 

• Amb un 70%-80% de clients internacionals és important tenir una 
àmplia representativitat pel que fa als orígens és clau, ja que per 
exemple els italians buscaran comprar oli italià i els libanesos oli 
libanès 

• Al ser un mercat en creixement i amb un alt nivell de poder adquisitiu 
l’efecte crida entre els diferents tipus de proveïdors és molt fort el 
que es tradueix amb un alt nivell de competència 

 

 

 

• Alt cost d’incorporació del producte al lineal:  

– Comissió per “llistar” un producte  d’entre 2.000 a 10.000 
dirhams (400€ a 2,000€) per referència 

– Comissions associades a: reformes del local, posicionament al 
lineal, etc. 

• Segons el volum de compra, el tipus de producte i l’orígen del mateix 
es fa compra directa o a través de distribuïdors 

 

CONCLUSIONS CANAL DINS DE LA LLAR 

“ De 150 proveïdors amb els que em veig anualment, 50 em volen 
vendre oli d’oliva” 

Cap de Compres de LULÚ (gran retailer) 

Part de la cadena de valor 

Retailers més rellevants del mercat 



Cadena de Valor del Sector als EAU 

• Els retailers volen disposar d’un ampli rang de productes amb el mínim de proveïdors 
possibles  

 

 Exemple del portafoli de Waitrose/Spinneys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONS ESTRATÈGIQUES CANAL RETAILER 
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• Els retailers volen disposar d’un ampli rang de productes amb el mínim de proveïdors 
possibles  
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ESTRATÈGIA MARCA RECONEGUDA 

ESTRATÈGIA MARCA DE DISTRIBUÏDOR 

ESTR. 
GOURMET 

MP 

ESTR. 
MAQUILA 
GOURMET 

OPCIONS ESTRATÈGIQUES CANAL RETAILER 



Cadena de Valor del Sector als EAU 

• Un segment de mercat també interessant és el 
Foodservice/HORECA/Fora de la Llar que concentra prop del 50% de 
les vendes totals del sector 

 

• En aquest segment està marcat als EAU per prop de 300 hotels de 5*, 
només a Dubai, i nombrosos restaurants d’alta gamma que busquen 
oferir el millor producte possible als seus clients. 

 

 

 

• Per a la introducció del producte és clau entendre tant el procés com 
les persones claus en cada fase.  

CONCLUSIONS CANAL FORA DE LA LLAR 

1. CHEF EJECUTIVO 

2. MANAGER “FOOD&BEVERAGES” 

3. CAP DE COMPRES 

+ 
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 -
 Panel de cata i selecció 

de qualitats/ productes  

Cerca de proveïdors 
millor qualitat/preu 

Petició de producte al 
distribuïdor 

“ Els nostres clients vénen a l’hotel esperant sempre el millor, no els 
podem decepcionar amb un oli d’oliva de segona categoria” 

Cap de Compres de InterContinental Hotels Group Dubai  



Cadena de Valor del Sector als EAU 

• Els hotels compren sempre directament a través de distribuïdors, que són una figura 
absolutament clau i imprescindible al mercat per dos aspectes principalment: 

– La seva capacitat logística 

– L’estoc dels  productes 

• Els hotelers/restauradors volen disposar de dues tipologies de producte: 

– Un producte d’alta qualitat on el packaging i la notorietat de la marca són 
secundaris donat que s’utilitza per a cuinar i el consumidor final no veu físicament 
el producte 

 

 

 

 

– Un producte amb una presentació gourmet per poder posar a la taula del 
restaurant 

• En aquest segment el preu és l’element clau en un mercat eminentment infidel que en 
temporada baixa (estiu/Ramadán) canvia de proveïdors per temes de preu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS CANAL FORA DE LA LLAR 

Presentacions buscades per al canal foodservice 



• És una figura clau sobretot pel al segment fora de 
la llar on la capacitat logística i 
d'emmagatzematge per part dels clients és 
mínima 

 

• Normalment agrupen tres  funcions bàsiques; 

– Importador i 

– Distribuïdor 

– Representant (en cas d’exclusivitat) 

 

• Majoritàriament, i a diferència del que acostuma 
a succeir a Catalunya/Espanya, un mateix 
importador dona servei tant al canal retailer com 
al canal foodservice el que implica: 

Ampli ventall de productes i gamma; per oli 
d’oliva verge extra tenen a diversos 
distribuïdors, com a mínim un per grans 
formats (garrafa i/o llauna) i un per botella de 
vidre 

 

Cadena de Valor del Sector als EAU 
CONCLUSIONS IMPORTADORS 



Entrevista amb Truebell 
Persona de contacte:  Vineeth Radhakrishnan Karal 

• Empresa importadora i distribuïdora que té més de 30 anys de vida als EAU. S’han focalitzat en importar 
marques de tot el món (sobretot USA i Itàlia) a la zona 

• És una empresa molt diversificada i tenen vàries línies de negoci: des de empreses de foodservice en si 
mateixes (restauració, catering, hospitallity services, etc.) passant per logística i també el focus, la importació 
i distribució. Pel que fa a aquesta última categoria cobreixen moltes categories, sent-ne les principals Bakery 
i Formatges. Oli i vinagres no és de les més rellevants per ells. 

• Reparteixen les seves vendes en els grans segments de la categoria foodservice i llar al 50%. 

• Específicament un 30% dels productes que importen són frescos directament des d’Itàlia (pasta fresca, 
formatges, etc.)  

• Tot i que oli és una categoria petita per ells, exporten un container de 40 peus mensual d’OOVE, dels quals 
només dos palets es poden considerar “gourmet”. 

• Actualment disposen de dues referències en OOVE, una per al canal foodservice i una altra per al canal 
retailer; 

• Castillo de Caena (empresa especialitzada gourmet espanyola) - http://www.castillodecanena.com/   

 

 

 

 

• Fillippo Berio (empresa italiana especialitzada en oli en un ampli rang de tipologies i productes 
complementaris) - http://global.filippoberio.com/  
 

 

http://www.castillodecanena.com/
http://www.castillodecanena.com/
http://global.filippoberio.com/
http://global.filippoberio.com/


Entrevista amb Aramtec 
Persona de contacte: Amel Van Erck 

• Empresa amb 30 anys de recorregut de dimensió gran amb una facturació de 120M de dirhams anuals; uns 
22M€ 

 

 

 

 

• Tenen una alta capacitat logística amb 50 camions propis i més de 3.000 palets de capacitat, tant en sec com 
en fresc i congelat. Mensualment mouen 72 containers, sent una mitjana de 2 els containers diaris. 

• Para entrar a cada a Dubai hi ha tres grans vies: 

• CANAL GOURMET Boutiques 

• SUPERMERCATS  És molt car aconseguir que et llistin el producte 

• HOTELS (14 hotels de 5*) i ALTA RESTAURACIÓ  Busquen sempre llaunes o garrafa de plástic donat 
que el seu client final no acostuma a veure el producte.  

• Per entrar al canal restauració es segueix sempre el mateix esquema 

 

• Sempre preferim arribar directament als proveïdors, NO ENS AGRADA PASSAR PER INTERMEDIARIS. 

• Pel que fa a la categoria d’oli: 

• No tenim proveïdors espanyols, importem l’oli de Grècia i en petites quantitats per a “restaurants 
boutiques i la seva venda directa. Casi com per fer el favor a aquest client clau   Jones The Grocer 
(http://www.jonesthegrocer.com/)  

• Ens interessa un proveïdor que ens pugui oferir un doble format un enfocat a RETAIL (ex. 750 ml) i un 
altre enfocat a CATERING (ex. Llaunes de 5l) 

 

 

ARAMTEC 

Foodservice 

Retailers 

Pastry/Bakery Ingredients 

HOTELS/RESTAURANTS CATERINGS AEROLÍNIES 

CATA DE PRODUCTE SELECCIÓ I PRIORITZACIÓ CERCA PER PREU 

http://www.jonesthegrocer.com/


Formació del preu 

Productor 
d’Oli Ribera 

d’Ebre 

IMPORTADOR/
DISTRIBUÏDOR 

MARGES DE LA CADENA DE VALOR 

RETAILER 
+50% 

+20% 

IMPORTADOR/
DISTRIBUÏDOR 

RESTAURADOR 
(hotel/restaurant) 

+100% 
+30% 

CANAL LLAR - RETAILERS 

CANAL FORA DE LA LLAR –FOODSERVICE/HORECA 

10€ 

C 
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R 
 

F 
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N 
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6 € 4,5 € 

15 € - 22€ 13€-16€ 
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Oportunitats Detectades 

Proveïdor dels importadors/distribuïdors del 
canal foodservice 1 

Maquila gourmet per a retailers amb forta 
presència a la zona 2 
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Entrega de Documentació 

• Presentacions en format power point: 
– Resum de les 12 entrevistes realitzades i que conté; descripció de 

l’empresa, la informació més rellevant extreta de la reunió 

– Document de conclusions del projecte 

• Bases de Dades 
– Base de dades amb les 57 empreses contactades classificades 

segons la seva posició a la cadena de valor 

– Base de dades detallada de les 12 empreses entrevistades que 
conté; una petita descripció de cada empresa, segmentació i 
informació addicional d’interès 
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