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Resum de les entrevistes Bielorússia 

Dilluns 7 d’Abril, 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 Definitiva 
DIMARTS DIMECRES DIJOUS (grup A) DIJOUS (grup B) DIVENDRES 

8h 
07:45 Trobada amb 
intèrpret 
08:00 Recollida VAN 
Desplaçament 
entrevista 

8:30 Trobada Intèrpret 
+ desplaçament VAN 

9h 09:20 Recollida VAN, 
trobada intèrpret i 
desplaçament entrevista 9:30 Arribada a 

l’Aeroport 
10h 10:15 Trobada amb 

intèrpret 
10:30 Entrevista amb  
Kamgoris* 

10:00 Entrevista amb 
Eurotorg 

11h 
11:00 Entrevista amb 
Savit 

11:20 Desplaçament VAN  

Vol Minsk-Paris 
11:30 – 13:55 

12h Punt de Trobada: 
12:00 Aeroport del Prat 
T1 (abans del control de 
seguretat )  

12:00 Entrevista amb 
Agravia* 

12:00 Entrevista amb 
Almenprod 

13h 13:10 Recollida VAN 

Desplaçament a l’hotel 
Victoria 

13:30 Desplaçament VAN 

14h 

Vol Barcelona Frankfurt 
14:05 – 16:15 

14:00 Entrevista amb 
Gippo 

14:00 Entrevista amb 
Tibertei 

Vol Paris - Barcelona 
15:25 – 17:30 15h 15:10 Recollida VAN 15:30 Desplaçament VAN 

16h 16:00 Entrevista amb 
Fruitimpex* (cancel·lada in 
situ) 

16:00 Entrevista amb Fruit Real* 
17h 

Vol Frankfurt- Minsk 
17:25 – 20:40 

18h 17:00 Visita al mercat de 
Zhadanovichi 

18:30 Entrevista amb Prodcompany 
19h 19:00 Visita a un centre 

comercial Gippo 

20h LLIURE 
 
 
Sopar + Nit Hotel Victoria 
 

LLIURE 
 
 
Sopar + Nit Hotel Victoria 
 

21h Recollida VAN i 
Desplaçament Hotel 

Nit Sopar + Nit Hotel Victoria 

(*) Les entrevistes 
senyalades es duran a 
terme a les instal·lacions 
de l’hotel 



Entrevista amb Kamgoris 
Persona de contacte: Sergey Vladiminovich i Elena Paulona 

• Empresa fundada al 2008 que actua com a comissionista al mercat bielorús, actualment té acords amb Dasven 
(empresa espanyola de fruita de pinyol) 

• Busquen partners tant per petits lots com per grans acords a mitjà i llarg termini, no volen treballar amb intermediaris 
sinó directament amb productors per augmentar el marge.  

• No estan interessats en una gran qualitat del producte ja que creuen que actualment el mercat encara és poc 
sofisticat com per poder-la apreciar. 

• Per ells la competència principal dels préssecs de la Ribera és SERBIA o TURQUIA, en el cas turc a més els aranzels 
d’importació dels productes són menors que els catalans. Pel que fa a la cirera la competència és molt forta en el cas 
de MOLDÀVIA que no ofereix qualitat però si uns preus molt assequibles (20%-30% menors) i compta amb l’avantatge 
competitiva de no tenir aranzel. La Ribera té una finestra d’oportunitat molt clara donat que comença la seva 
producció molt d’hora (Moldàvia comença a produir al mes de Juny)  D’altres competidors són: Grècia, Itàlia i Polònia 
(moltes vegades amb producte Espanyol) 

• Alguns dels seus principals clients son els grans retailers; 
– Cadena de hipermercats: com per exemple Corona 
– Cadena de províncies 
– Mercats majoristes 

• Respecte a Bielorússia destaquen que la duana és molt més senzilla i que no hi ha paralització de mercaderies, es 
despatxa a una velocitat de 2/3 hores màxim 

• El creixement de les importacions de producte espanyol es justifica amb dos arguments clau: 
– La reexportació de producte cap a Rússia 
– L’augment del consum intern (lent però progressiu) 

• Les claus del mercat bielorús són: el pagament aplaçat (de fins a 30 dies en el cas dels hipermercats), la 
importància del preu baix, una bona qualitat del producte i les ofertes 

• Dels esmentats el preu és potser el factor més rellevant donat que el consumidor Bielorús no té un gran 
poder adquisitiu 

 



Entrevista amb Agravia 
Persona de contacte: Vladimir 

• Empresa nascuda al 2008, de dimensió petita-mitjana (25 treballadors) que es dediquen a la distribució de 
fruites i verdures, tant productes locals com productes provinents de la importació. 

• Han tingut experiències prèvies amb Espanya però no han aconseguit dur a terme acords a llarg termini, 
cosa en la que estan molt interessats. Actualment exporten producte de Lleida i/o València 

• Els seus clients principals són les grans cadenes de hipermercats bielorusses seguides pels grans mercats 
majoristes, als que també proveeixen. El problema de les grans cadenes d’hipermercats és que paguen a 40 
dies després de la recepció del producte. 

• En promig omplen de manera setmanal tres camions de 12 tones cada un, i en temporada de fruita de pinyol 
un d’aquest camions és de préssecs + nectarines. 

• Els principals competidors de la Ribera són: 
– Polònia (sobretot reexportació, en molts casos de producte espanyol) 
– Grècia 
– Turquia 
– Sèrbia 
– Moldàvia (sobretot pel que fa a cirera de baixa qualitat) 

BUYER PURCHASE CRITERIA  
• Per ells els aspectes clau de cara a una potencial compra són: PREU, DESPESES D’ADUANA i TRANSPORT, i 

donada la tipologia de costos és clau la flexibilitat en preu per part dels proveïdors de fruita de pinyol. 
Compren EX-WORKS 

• En fruita a Bielorússia la marca té certa rellevància, per tant cal dur accions de engagement de la marca 
enfocades al consumidor (exemple: Platinium – empresa de cítrics) 

• La qualitat de la fruita de pinyol la defineixen tan el color com el sabor del producte (a més vermell més 
qualitat) 

 
 



Entrevista amb Gippo 
Persona de contacte: Irina 

• Gippo és una retailer que actualment opera en exclusiva al mercat bielorús, i compta amb 10 botigues de les 
quals 8 es troben a la ciutat de Minsk, la resta a províncies. Cada botiga té de mitjana entre 4.000 m2 i 5.000 
m2. Tenen una facturació estimada de 60M€ i un volum d’importació de fruita de pinyol en temporada de 3 
camions per setmana. 

• L’empresa compra només per la seva red, no actua de central de compres per tercers. 
• El focus de l’empresa i de les vendes és el producte fresc i concretament el 95% del producte que es ven és 

importat i només el 5% restant prové de la mateixa producció del país. En el cas de la fruita de pinyol, el 
100% del producte és importat. Només fa un any i mig  que importen directament (abans passaven per 
distribuïdors). Els seus proveïdors habituals es troben a Lituània, Polònia, Rússia i ara Holanda.  

• Estan buscant nous proveïdors de fruita de pinyol, tenen un alt interès en el producte. Per incorporar a un 
nou proveïdor auqest ha de satisfer les màximes variables possibles: 

– Reducció en el temps (d’aprovisionament del producte) 
– Millora en la qualitat del producte final servit al client 
– Reducció de preu 

• La forma de treballar amb els seus proveïdors és la següent: 
 
 
 
 
 

• Pel que fa a la cirera si volen atrevir però hauria de ser en petites quantitats i amb fruita de color vermell 
molt fosc (com més fosc millor qualitat percebuda). Estaríen parlant de prop de 5 tones setmanals però hi ha 
molt potencial de creixement 

 
 

Concurs a tots els 
proveïdors amb les 
necessitats de la red 

CADA DIMARTS 

Recepció de preus 
dels proveïdors a la 
central de Minsk  

Selecció del proveïdor 
valorant: 
- Fotografies del producte 
- Preu 

1 2 3 

Pagament aplaçat  a 
un mínim de 15 dies 

4 



Entrevista amb Eurotorg 
Persona de contacte: Dimitri 

• Eurotorg pertany a un holding d’empreses d’alimentació amb presència a tota Europa de l’Est. Bàsicament el 
holding compta amb dues potes, una la de retail i l’altra la de centrals de compra i aprovisionament de 
producte. 

– Per la part de retail es pot afirmar que Eurotorg és, probablement, l’empresa de retail  més gran de tota 
Bielorússia. Actualment compta amb: 

• 220 botigues a Bielorússia 
• 40 botigues a Rússia 
• 10 botigues a Lituània 

– Per la part de central de compres compta amb empreses als principals països competidors de fruita de pinyol de 
la Ribera (Polònia, Lituània, Turquia i Sèrbia). Tot i això també entren proveïdors de fora de les seves centrals de 
compra per assegurar el preu d’adquisició el més baix possible. 

– Compten amb proveïdors específics per país (entre 1 i 3 per aquells països que són principals proveïdors) 
• Pel que fa al volum de fruita importada estaríem parlant d’una mitjana de 3 a 4 camions a principis de la 

campanya (MAIG-JUNY). I pel que fa a les qualitats a principis de temporada acceptarien calibres A/B però a 
mitjans de temporada haurien de ser si o si AA/AAA. El volum total d’importació de fruita i verdura en una 
setmana és de fins a 3.500 tones 

• Actualment i pel que fa a producte espanyol ja treballen amb: ANNECOC, GARCIA, FRUTERESA, FRUITRADE, 
GINESITO, GENEFRUIT, etc. 

• El procés de compra és el mateix que el de Gippo, però si reben ofertes interessants durant la setmana ho 
poden valorar. El temps d’espera per al pagament és de fins a 10 dies.  

• Amb les cireres estarien còmodes començant a comprar 5 tones però amb molta dependència del preu, 
només fa un any que estan treballant amb cireres.  

• Pel que fa a la logística i en compra directa  l’entrega es fa directament a Bielorússia, no passa per tercers 
països. El preu es defineix SP Minsk, en alguns casos es poden encarregar ells del transport i pactar a EX-
WORKS.  
 
 



Entrevista amb Almendprod 

• Almendprod té una seixantena de treballadors i fa que opera amb fruita i verdura des del 1996, tant en el 
paper d’ empresa de logística (tant per la distribució dins de Bielorússia com per la importació del producte) 
com en el paper d’empresa majorista. Compten amb magatzems a les dos ciutats bielorusses de major 
importància (Minsk i Vladsnik) 

• Els seus principals mercats d’adquisició de producte són actualment Holanda, Turquia, Grècia i Polònia. Si bé 
abans adquirien el producte des d’Espanya i/o Itàlia actualment els surt més econòmic adquirir els productes 
provinents d’Espanya i Itàlia a través de les Repúbliques Bàltiques.  

• El seu volum de compra de fruita de pinyol es reparteix de la següent manera: 
– Préssecs i  nectarines es d’entre cinc i quinze camions mensuals 
– Cireres de 2 a 3 camions mensuals 

• Pel que fa al procés de compra no es funciona amb subhasta setmanal, sinó que als proveïdors de confiança 
cada setmana se’ls fa un encarrec. Normalment i amb les relacions a llarg plaç es tenen crèdits de fins a 30 
dies i prestams de fins a 200.000. En qualsevol cas abans de rebre una nova comanda s’ha pagat sempre 
l’anteiror. 



Entrevista amb Tibertei (I) 
Persona de contacte: Alexandr Sonokin 

• Empresa que forma part d’un conglomerat que factura 930 M$ i té més de 16.000 treballadors. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pel que fa a la venta de fruita, en general, a priori només es dedicaven a cobrir les necessitats del retail 
propi, ara però han començat a aprovisionar també a tercers. Actualment un 70% del que compren és per a 
ells i el restant 30% per a tercers 

• Tot i ja tenir proveïdors de fruita i de verdura espanyols (ANECOOP, per exemple, els proporciona els caquis – 
2700t) no es volen tancar portes i busquen nous proveïdors sobretot per a aquells productes que puguin 
acabar al mercat rus. 

• Específicament en fruita de pinyol l’any passat van adquirir unes 2.000 tones, la major part de les quals 
provenien de Macedònia. Això va venir donat perquè l’any passat era molt complicat trobar producte 
espanyol i a més estava excessivament car. 

• Importen sobretot préssec i nectarina, amb les cireres s’hi estan començant a atrevir ara i ho fan a través de 
Polònia (Fresh Market) i Holanda (Fruit Masters i Rovic Fruit) 

• Pel que fa a les condicions de compra ells disposen del seu propi equip de logística i per petites quantitats 
ells no tenen cap problema en fer grupatges. 

• En quan al tipus de relació que busquen amb els seus proveïdors aquestes han de ser a llarg plaç i fermes, 
no  

RTL  
(empresa holding) 

TTL 
(empresa logística) 

3 Distribuïdors 
 

Retail 
 

Tradicional 
 

Grans Superfícies 
 

Retail propi 
 

34% 50,4% 6,58% 

Pel què fa al retail propi, actualment un 5% de la facturació els prové d’establiments a Rússia, on 
hi ha un potencial de creixement (centrat en províncies) molt elevat 



Entrevista amb Tibertei (II) 
Persona de contacte: Alexandr Sonokin 

• En quan al tipus de relació que busquen amb els seus proveïdors aquestes han de ser a llarg plaç i fermes, 
no volen estar canviant constantment a més, mantenir aquestes relacions a llarg plaç provoca una major 
confiança entre proveïdors i clients 

• Condicions del contracte: 
– Les dues primeres entregues inicials es cobren als 7 dies de l’arribada del producte a Bielorússia 
– Les següents a 20 dies 
– Amb relacions a llarg plaç (com per exemple el cas d’ANECOOP) els pagaments es produeixen a fins a 

60 dies 
• Poden fer assegurances i les relacions són 100% netes (E&Y els audita). Inclús en casos de situació caòtica 

del país (inflació del 2012 va ser de +130%) han saldat els seus deutes 
 

 



Entrevista amb Fruit Real 

• Van ser dels primers en començar a importar fruita a Bielorússia, fa més de vint anys que estan establerts. Si 
bé abans copaven un altíssim percentatge de la producció total que entrava al mercat bielorús, actualment 
però han disminuït bastant. (ells diuen el 25% però es contradiu amb les dades oficials que tenim). 

• Actuen tant com de proveïdors per tercers com per abastir les seves pròpies botigues (actualment 7, 4 de les 
quals hipermercats). Quan aprovisionen per tercers entreguen directament a les botigues, no actuen com a 
majoristes en els mercats tradicionals. 

• Disposen de diversos centres logístics de més de 5.000 m2 i una flota de més de 20 camions refrigerats que 
els permet distribuir producte no només a Minsk sinó també a la resta de capitals de província, com per 
exemple Vitex, Gome, Grore, etc.  

• Una mostra de les seves compres en fruita de pinyol (de l’any passat) seria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pel període 2014 esperen incrementar força les seves vendes (sobretot a la zona nord del país – zona 
petrolera) 

• Actualment tenen un bon nombre de distribuïdors espanyols (Anecoop, Consofruit, Softwais, Frutas 
Plasencia, Citrus Garmen, Frutas Fenix, Hispafruits, etc.) 
 
 
 

Setmana Tipus de producte Tones comprades Preu kg (€) Orígen 

26 Albercoc 5,3 0,94 Grècia 

26 Nectarina 10,3 1,30 

28 Nectarina 21,3 0,98 

31 Nectarina 27,8 1,07 

38 Préssec 30,4 1.12 

Cirera 1,65 Polònia 

Cirera 1,30 Grècia 
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