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Resum de les entrevistes realitzades a Dubai 

Dimecres 23 de Juliol del 2014 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques” i amb finançament del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu” 



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 



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 Spinneys (I) 
Persona de contacte: Tamara Perera 

• Com a grup tenen dues àrees clarament diferenciades, d’una banda el retailer – Spinneys, i de l’altra el 
distribuïdor de foodservice – Alisirs. 

• Retailer de gran dimensió a la zona, té 53 botigues repartides a EAU, de les quals 7, les de més alta gamma,  
són “Waitrose” amb qui tenen un acord de representació al país. Una de les botigues està situada a Omán. 

• Es dirigeixen als “high spenders” expatriats d’alt nivell d’ingressos i cultural i el seu vector clau de 
diferenciació és la qualitat.  

• A diferència d’altres retailers importen un 30% dels seus productes de manera directa, per a fer-ho compten 
amb oficines en alguns països: 

• UK 

• USA 

• Austràlia 

• Sud Àfrica 

• Tenen 3 gammes diferenciades  de marca pròpia; GOURMET, MID-RANGE, LOW-COST que treballen 
directament amb els productors (intenten evitar sempre que poden els intermediaris) 

• Pel que fa a la categoria d’oli d’oliva; 

• El coneixement del producte és molt limitat i ve marcat pel país d’origen dels compradors, en general 
amb prou feines diferencien l’oli d’oliva senzill del OOVE.  Només un 10% del mercat  coneix origens i 
marques.  CAL FER UN PUSH EN MÀRKETING MOLT FORT 

• És una categoria molt complicada amb un nivell de competència molt elevant i moltes referències de 
producte 

• Intenten tenir totes les referències i orígens possibles perquè consideren que cada expatriat vol 
comprar producte del seu país d'origen. (actualment: Espanya, Líban, Sud-Àfrica, Do’s Italianes). De 
marques espanyoles treballen amb Rafael Salgado (molt ben implantat al mercat) i Borges. 
 

Oficines pròpies i transport diari per aire de 
mercaderies 



Entrevista amb Spinneys (II) 
Persona de contacte: Tamara Perera 

• Per poder importar producte es elemental: 

• Disposar de certificacions de qualitat: 

• BRC (http://www.brcglobalstandards.com/) 

 

 

 

 

• Halal, DO’s, etc. 

• Adaptar el packaging al mercat (traducció al àrab i a l’anglès) 

• Exemple de lineal de Spinneys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al país les dues marques líders/més ben establertes en OOVE són dues: Figaro (Deóleo) y Rafael Salgado   

 

http://www.brcglobalstandards.com/


Entrevista amb Chetna Trading/Park&Shop 
Persona de contacte: Jainendra Hardasani  

• Grup amb dues línies de negoci clarament diferenciades; 

• Retailer amb 4 botigues a la zona centrades en el client expatriat occidental (86% dels seus 
compradors) 

• Importador/Distribuïdor 

• Es diferencien per oferir un ampli rang de productes internacionals, tant en les seves botigues (que 
canalitzen la majoria de les seves importacions) com en el seu paper de distribuïdors. Tenen clients que es 
desplacen des d’Abu Dhabi per a adquirir els seus productes  

 

• Actualment disposen de 8.000 referències de les quals només 700 són per a la distribució fora de les seves 
botigues.  

• Pel que fa a la categoria de l’oli d’oliva és una categoria complicada amb un alt nivell de competència. Ells 
disposen de 50 referències en el camp que van d’un preu de venda dels 12 als 40 dirhams. Donada la alta 
competència és molt important analitzarla amb detall per poder valoritzar els atributs diferencials així com 
l’estratègia de preu adequada. 

• Per poder vendre al canal retail, cal; 

• Tenir un rang ampli de productes (tipus Fillippo Berio o Rafael Salgado)  

• Fer una alta inversió en màrketing 

• Cal ser conscient que el canal HORECA és molt poc fidel respecte al retail 

• Actualment no té producte espanyol i està buscant un proveïdor d’oli italà 

 

 



Entrevista amb Dubai Marine Beach Resort&Spa 
Persona de contacte: Rashid Matoori 

• Cadena de restauració d’alta gamma (9) i hotel de luxe (1) 

• La persona clau que decideix el tipus de producte que compra l’hotel/restaurant és el chef que és qui fa eñ 
tast de producte i decideix quines referències es compren. El manager de compres fa tasques purament 
operatives 

• Actualment compren oli d’oliva de dues categories segons l’ús 

• RESTAURANT LIBANÉS  320 litres d’OOVE d’alta gamma, el consumidor la veu. La marca és libanesa 
d’acord amb el tipus de restaurant 

• RESTA DE RESTAURANTS  240 litres d’OOVE low cost, d’una marca siria. 

• Per a ells és molt clau que l’empresa amb qui treballin tingui capacitat operativa des de Dubai, per temes de 
practicitat i capacitat logística, un aspecte molt rellevant per a ells. 

 

 

 



Entrevista amb JM Food 
Persona de contacte: Rakesh 

• Empresa importadora i distribuïdora de productes que està especialitzada al canal Foodservice (80% de la 
seva facturació en depèn) i més secundàriament al canal retailer (20% de la facturació) 

• A nivell de segment la seva especialització són els productes gourmet donat que aprovisionen tant a hotels 
de 5 estrelles com a restaurants d’alta gamma. 

• Concretament importen entre 2.000 i 3.000 referències de productes gourmet directament des dels 
productors.  

• En el cas d’oli d’oliva verge extra estaríem parlant d’uns 4/5 containers anuals ~ 12.000 o 15.000 litres d’oli 

• Tenen l’exclusiva de distribució d’una marca; MONTE VIVIANO que té gamma de producte tant per a 
restauració tradicional com per a restauració en avions (són els proveïdors de Emirates) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En general compren ex-works però prefereixen comprar en CIF tot i que poden encarregar-se d’organitzar el 
transport.  

 



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/


• Cadena d’hotels internacional amb diverses marques de diferents segments  està molt ben 
posicionat en gamma alta. 

• A EAU tenen 4 propietats (hotels) i dins de cada recinte força restaurants 

• La seva màxima és “oferir el millor producte possible per als nostres clients” 

• Els tres criteris més rellevants a l’hora d’adquirir qualsevol tipologia de producte són, per aquest 
ordre: 

1. Qualitat del producte 

2. Confiança en el proveïdor 

3. Preu de mercat 

• Pel que fa a la categoria d’oli d’oliva, per a ells és rellevant; tenen un consum setmanal de 25 
litres, que anualment es tradueix en 1300 litres 

• Per a la introducció de qualsevol producte en el seu “portafoli” el procés és el següent: 

1. PANEL DE CATA AMB ELS CHEFS 

2. ACORD AMB EL PREU 

3. PACTE DE SUBMINISTRE PER UN PERÍODE MÍNIM DE 3 MESOS (amb entregues setmanals) 

• El format habitual és en llaunes de 5 litres, després es va fent “refill” 

Entrevista amb Intercontinental Hotels Group 
Persona de contacte: Fazal Akbar 

Marques del grup a nivell Int’l 



• Importadors i distribuïdors de productes “especials” tant pel canal foodservice com pel canal retail, 
sempre en un segment alt.  

• Pel que fa al segment foodservice estan molt focalitzats en hotels d’altíssima gamma (5*-7*), companyies 
àerees com Emirates o d’altres restaurants 

• Busquen empreses consistents com per exemple Rafael Salgado, amb una amplia gamma de productes 

 

 

 

 

 

 

 

• El preu mitjà de mercat a Dubai d’una garrafa/llauna de 5 litres és de 12€-13€ de manera aproximada (i en 
preus CIF) 

Entrevista amb Emirates Gourmet General Trading 
Persona de contacte: Mohammad Haneef, Mr. Joy, Mr. Hani 

• Resposta ràpida 
• Atentes a les necessitats del 

client/distribuïdor 
• Confiable 
• Molt activa en termes de màrqueting 



• Gran empresa internacional d’alimentació que opera a 31 països i té una facturació de 4.500M$. 

 

 

 

 

 

 

 

• Estan enfocats al públic internacional, els seus clients tenen la següent composició: 

– 70% Asiàtics (sobretot de la zona sud de la Índia 

– 20% Aràbics 

– 10% Europeus 

• Al ser un gran retailer busquen empreses enfocades al gran consum, amb àmplies capacitats comercials i 
de màrqueting (dispalys, promoció, sessions de cooking, ofertes, etc..) un rang de productes ampli (sprays, 
oli gourmet, oli mixt, etc.) 

• Donada la saturació actual del mercat retailer, algú que vulgui entrar amb un producte nou cal que es 
diferenciï molt; ja sigui amb un packaging diferent o un preu atractiu 

• Pel que fa a la cateoria d’oli d’oliva venen una marca espanyola per retail (presumiblement Rafael Salgado) 
i en tenen 3 o 4 de diferenciades per a foodservice (en llauna o garrafa i en dos categories clares POMES i 
VERGE EXTRA), existeix una categoria específica per foodservice aèri (10 ml i molt gourmet 

• El client de foodservice és menys fidel que el client de retail 

Entrevista amb EMKE Group 
Persona de contacte: Muhamed Shibu, Mr. Salim (category manager oli) 

EMKE Group 

Distribuïdora Botigues Pròpies - LULU 
25% de la seva facturació 

110 botigues 
34% de penetració a EAU 

75% de la seva facturació 

Foodservice 
Altres retailers 

Spinneys, .. 



• Seu de la francesa Géant a EAU, compten amb 89 botigues a la zona de Middle East, després de 9 anys de 
presència a Dubai encara estan en fase d’expanció al país, de moment només compten amb 3 grans 
hipermercats, però en sumaran 4 més a finals d’any.   8.000 m2 . Són líders a Kwait i Barhein 

• Tenen dues “marques” de supermercats  GulfMart i Géant, per a dos segments difereciats el que va a 
hardiscount i el que busca un producte d’una gamma superior. 

• El seu target principal són els europeus 

• Per poder posicionar qualsevol producte al seu lineal cal pagar entre 2.000 i 10.000 dirhams  (400€- 
2.000€) per SKU 

• És absolutament clau la figura del distribuïdor local tant per aspectes de logística com de servei. Per poder 
vendre a Dubai-EAU és elemental dominar la logística, sinó els costos se’t mengen. 

• La categoria d’oli d’oliva és molt complicada, sobretot a través del canal retail, donat que hi ha un alt nivell 
de competència, als EAU pots trobar totes les marques del món.  

• Cal fer una alta inversió en màrqueting per generar brand awarness i pot ser molt interessant una 
estratègia de doble canal (amb presència a HORECA per un tema de posicionament) per generar 
coneixement de la marca en el consumidor final. 

• Actualment disposen de més de 50 distribuïdors que els poden proveïr d’oli d’oliva 

• Algunes de les marques que tenen al lineal i que més rotació els dona són: 

– Ares 

– Borges 

– Resa 

Entrevista amb Géant 
Persona de contacte: Sameer Shaisk 



• Son una empresa que actúa d’agent comercial/distribuïdor local. Importen la majoria dels seus productes 
directament d’Itàlia i dels productors (90% de producte italià), es tracta sempre de producte artesanal 
(passata, tomàquet sec, ...) 

• Certificats, com el halal, que diferenciïn el producte, poden ser molt claus donat que ens trobem en un 
mercat força saturat d’oli d’oliva, elements diferenciadors són elementals i en un mercat musulmà com 
aquest el certificat halal està molt valorat. Es pot vendre entre un 5% i un 10% més car 

• Per entrar al mercat primer caldrà fer un procés de testeig del producte, enviant mostres de petita 
dimensió – 60-10ml  (per a la cata de producte) així com algunes de format final perquè el client pugui 
visualitzar-ho.  

• S’han de fer formats ad hoc tenint en compte els clients, per exemple, en el cas de les aerolínies 
requereixen formats molt petits de 7 a 8 ml. 

• Es pot explorar també la possibilitat de fer marca blanca per cooperatives com per exemple Union Coop., 
que ven més de 200.000€ diaris en productes no impuls 

Entrevista amb La Prima Classe 
Persona de contacte: Valeria Kuhar 



• Són productors d’oli d’oliva verge extra a Siria i a Turquia que estan implantats al mercat local 

• Actualment disposen de dues línies de producte: 

– BULK de 15 kg: Provinent de Palestina, Líban, Jordània, etc. 

– RETAIL de 500 ml 

• Un dels olis més reconeguts al mercat dubaití és el que prové de palestina, és el més car que arriba al 
mercat segons l’elaborador de Arena Ship Chandlers  

Entrevista amb Arena Ship Chandlers 
Persona de contacte: Yaarub Aldan 


