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La venda online en el sector de l’alimentació

És el moment d’implementar el
meu canal de venda online?

4

El consumidor digital
Compradors online

72 %
població de
16 a 70 anys

22,5M
Compradors
Online

Font: Estudi e-Commerce iAB Spain #IABeCommerce 2020
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El consumidor digital
Compradors online per edats

77% de
35-44 anys
compren
online

Segment
Objectiu

Font: Estudi e-Commerce iAB Spain #IABeCommerce 2020
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El consumidor digital
Perfil tipus del comprador online

Homes i
dones de 42
anys

Molt actius a
XXSS i
sempre
connectats.

Famílies amb
1 fill,
ocupades
amb estudis
superiors
Font: Estudi e-Commerce iAB Spain #IABeCommerce 2020
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El consumidor digital
Perfil del comprador, freqüència i despesa

3,5 compres
al mes

68€
per compra

Font: Estudi e-Commerce iAB Spain #IABeCommerce 2020
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El consumidor digital
Categories amb més compres online

62%
Alimentació

La categoria
que més
creix.

Font: Estudi e-Commerce iAB Spain #IABeCommerce 2020
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El consumidor digital
Dispositius compra online

Múltiples
dispositius

83%
Ordinador

55%
Mòbils
Font: Estudi e-Commerce iAB Spain #IABeCommerce
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El consumidor digital
Drivers de compra online

Conveniència

Oferta

Preu
Font: Estudi e-Commerce iAB Spain #IABeCommerce

Font: Estudi e-Commerce iAB Spain #IABeCommerce 2020
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El consumidor digital
Drivers d’elecció d’e-Commerce

Ofertes

Preus

Enviament

Font: Estudi e-Commerce iAB Spain #IABeCommerce 2020
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El consumidor digital
Impacte #covid19

52% ha fet
mes compres
online

Despesa de
96€ per
comanda

48% ha
comprat
alimentació

Font: Estudi e-Commerce iAB Spain #IABeCommerce 2020
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El consumidor digital
Compra online
Compra online en els darrers 12 mesos

Principals categories de productes comprats en el confinament

Font: Observatori Cetelem
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E-Commerce
Taxa de conversió

6%
Conversió
Súpers

Font: Estudi e-Commerce iAB Spain #IABeCommerce 2020
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E-Commerce
Principals fonts de conversió

24%
Cercadors

23%
XXSS

20%
Web

Font: Estudi e-Commerce iAB Spain #IABeCommerce 2020
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Comerç electrònic 2020
Vendes trimestrals

12.020 M€

0.2%
creixement
interanual

Impacte
#Covid

Font: CNMC
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Comerç electrònic 2020
Categories amb més volum de vendes

4,1%
Alimentació

Font: CNMC
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Comerç electrònic 2020
Número de comandes

244,4
Milions de
comandes

15,6%
creixement
interanual

Font: CNMC
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Comerç electrònic 2020
Categories amb més comandes

2,8% vendes
d’alimentació

Font: CNMC
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Comerç electrònic 2020
Creixement alimentació

Alimentació
492 M €

6,73 milions
de
comandes

II-20

Comandes

492 M€

6.73 M

+58%

265 M€

I-20
IV-19

73.5€ de
tiquet mitjà

+86%

Volum de venda

+156%

257 M€

Tiquet mitjà

+18%

4,16 M

+113%

4,26 M

73,5 €
63,9 €

+20%

60,4 €

III-19

192 M€

3,27 M

58,8 €

II-19

214 M€

3,16 M

67,8 €

Font: CNMC
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Comerç electrònic 2020
Creixement alimentació

3%
Online canal
habitual
2019

3,3%
Online canal
secundari

24

Font: AECOC Shopper View 2019

Comerç electrònic 2020
Tendència alimentació europa

3,8%
Online
2020

10%
Online
2025

#Covid19
3,8%

2025
10%

La quota de mercat de l’Online a
Alimentació va arribar al 3,8% en
període Covid.

Les projeccions indiquen que la
quota de Mercat de l’Online al
sector alimentació arribarà al
10% al 2025.
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Font: Eurostat

e-Commerce
Principals avantatges

1

Accés a nous mercats

2

Reducció de costos

3

Desintermediació increment de marge de contribució

4

Comunicació directa amb el consumidor

5

Nous models de negoci

6

Informació i dades de forma immediata
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La venda online en el sector de l’alimentació

És el moment d’implementar el
meu canal de venda online?
Consumidor digital i
compra alimentació
online

Mercat en
creixement

#Covid19
Noves necesitats i
hàbits de consum
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Models de venda online

Quins canals de venda en línia
hauria d’implementar?
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Models de venda online
Tipus d’e-Commerce

30

Models de venda online
B2C

e-Commerce
Propi

El productor, elaborador, transformador implementa el seu canal
de venda en línia per consumidors finals, encarregant-se de la
captació de clients, la venda, l’enviament dels productes i
l’atenció als clients.

Marketplace

El productor, elaborador, transformador ven el seus productes a través d’un
Marketplace, on incorpora la seva oferta de productes que s’ofereix al
consumidor junta amb la d’altres venedors. El marketplace s’encarrega de la
captació de clients, procés de venda, cobrament als clients i l’atenció al client.
El venedor s’encarrega de disposar dels productes i realitzar l’enviament. El
marketplace cobra una comissió per cada venda realitzada (15% - 25%)

Venda
indirecta

L’empresa distribueix els seus productes a través d’un tercer que disposa
d’una canal de venda en línia desenvolupat, de forma que assegura que els
seus productes puguin ser comprats a Internet. El tercer compra els productes
i s’encarrega de tot el procés de venda i atenció al client. En alguns casos, el
productor pot oferir el servei de Dropshiping, de forma que el venedor és qui
emmagatzema i envia el productes al client final en nom del tercer.
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Models de venda online
B2C – e-Commerce propi

e-Commerce
Propi

Pràcticament totes les categories de productes tenen
empreses / marques que ja realitzen venda en línia a
través d’un e-commerce propi.
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Models de venda online
B2C - Marketplaces

Marketplaces

Amazon permet la venda de productes
d’alimentació i beguda en sec. Creant espais de
venda específics i podent fer us de la seva
logística (Amazon Fullfilment), la resta de
Marketplaces generalistes com El Corte Inglés i
Carrefour encara no permeten la venda de
productes d’alimentació.
Altres Marketplaces com Correos Market
permet la venda de producte sec mentre que
Manzaning per exemple està especialitzat en
producte fresc i en punt de venda minorista.
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Models de venda online
B2C - Marketplace

Marketplaces
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Models de venda online
B2C – Venda indirecta

Venda
indirecta

Diverses empreses i marques comercialitzen els seus productes a través de les
plataformes de venda en línia de la gran distribució o portals especialitzats.
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Models de venda online
B2B - e-Commerce propi

e-Commerce
Propi

La implantació del comerç electrònic entre empreses B2B del sector de
l’alimentació es planteja més com una necessitat que com una oportunitat de
negoci, ja que es tracta de modernitzar mitjançant l’ús de les TIC la seva
operativa habitual de venda i distribució.
Alguns aspectes com el màrqueting, posicionament i confiança no són tan
importats perquè habitualment hi ha un coneixement previ i una relació
comercial establerta.
Tot i així, la creació de canal de venda B2B també es pot plantejar com una
alternativa per la captació de nous segments de clients de l’àmbit
professional o empresarial o creació de nous models de negoci.
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Models de venda online
B2B - Marketplaces

Marketplaces
B2B

En l’àmbit de productes d’alimentació es comencen a desenvolupar els
primers Marketplaces B2B en àmbits internacionals i es comencen a plantejar
els primers Marketplaces a nivell nacional.
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Models de venda onlinea

Quins canals de venda en línia
hauria d’implementar?
B2B

e-Commerce Propi

B2C

Marketplaces

Venda indirecta
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Factors clau

Quin són els aspectes clau en la
implementació del meu canal de
venda en online?
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Factors clau
Estratègia i definició del canal de venda online

Estratègia i definició del model de negoci

Presència a
Internet

Captació

Venda

Operacions

Atenció al Client

Tecnologies i eines digitals

Perfils i capacitació digital
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Estratègia de venda en línia
Elements clau en la definició del canal de venda en línia
Model de negoci
(Estudi de Mercat,
Benchmarking,
DAFO )

Necessitats a
satisfer i proposta
de valor. (USP)

Clients objectiu
(Target, Buyer
Persona, Customer
Journey, Funnel de
marketing)

Estratègia de preus,
promocions i
descomptes.
(Business Case)

Opcions de
lliurament
(Lliurament 24h,
48h, dies
determinats)

Presència a Internet
(Web, XXSS, eCommerce, Google
My Business, ...)

Captació
(Pla de màrqueting
online)

Canals de venda
(e-Commerce,
Marketplaces,
Indirectes,...)

Tipologies de venda
i catàleg de
productes
(Productes, Packs,
Lots, Subscripcions)

Mitjans de
pagament
(Targetes, Bizum,
Paypal,
Transferència,
Contrareembors)

Objectius i
indicadors claus
(KPIs, Analítica)

Selecció de
plataformes i
integració de
sistemes (eCommerce, CRM,
ERP, etc.)

Venda
(Conversió, UI/UX,
Cross / Up selling,
Recuperació de
cistella)

Logística
(preparació,
packaging,
Operadors,
temperatura,
devolucions,
traçabilitat)

Atenció al Client
(Canals d’atenció, ,
telèfon, Whatsapp,
XXSS, Chat, email,
ChatBots,...)
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Factors claus
Perfils i capacitacions digitals

e-Commerce
Manager
(Responsable de
l’estratègia i
assoliment
d’objectius)

Responsable de
Màrqueting
(Definició i execució
del pla de
màrqueting)

Responsable
d’Operacions
(disponibilitat de
producte, gestió de
les comandes,
enviaments)

Programadors i
dissenyadors web
(Per implementar
l’e-Commerce)

Community
Manager
(Per gestionar les
XXSS i creació de
continguts)

Expert en SEO
(Posicionament a
cercadors)

Responsable
d’atenció al client
(Gestió
d’incidències,
consultes,
devolucions, etc.)

Responsable
Tecnològic
(Responsable de la
plataforma
tecnològica)

Expert en SEM i
Social Media Ads
(Publicitat a
cercadors)

Fotografia de
producte
(Per creació de
continguts)
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Factors claus
Activitats i fases del projecte

Definició
d’estratègies i
objectius

Assignació de
pressupost

Planificació
del projecte

Implementació de
la plataforma

Configuració i
preparació de
l’equip

Posada en marxa

Captació inicial i
primeres vendes

Creixement

Optimització

Revisió de
d’objectius
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Factors clau
Marc Legal

• Seguretat alimentària: Normes comunitàries, estatals i
autonòmiques establertes en matèria de seguretat alimentaria.
Registre d’empreses alimentaries, traçabilitat en totes les etapes,
etiquetatge, requeriments de les instal·lacions on es troben els
aliments, etc.
• RPGD: Reglament General de Protecció de Dades i Llei Orgànica de
Protecció de dades i Garantia de de Drets Digitals.
• LSSI: Llei de serveis i societat de la informació.
• Llei de defensa de consumidors: Llei general per la defensa dels
consumidors i els usuaris.
• Directiva ePrivacy: Política de Cookies (pendent)
• Directiva de serveis de pagament PSD2.
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Aspectes Clau
Mercat i públic objectiu

• Previ al llançament d’un ecommerce és imprescindible
realitzar un anàlisis del mercat
i determinar el mercat
objectiu.
• També és necessari segmentar
el mercat objectiu establint els
diferents públics objectiu als
que ens adreçarem amb la
proposta de valor del nostre
canal de venda en línia.
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Aspectes Clau
USP

USP

(USP) Proposta única de venda.

Necessitat o
interès del
consumidor

És un argument diferenciador per comercialitzar el
teu producte.

Defineix el teu posicionament:
• A quin consumidor m’adreço?
• Quina necessitat vull resoldre?
• Quina és la meva proposta de valor?
• En què em diferencio de la meva competència?

El que faig bé i
em fa diferent

El que fan bé
els meus
competidors

L’USP es trasllada a tota l’estratègia de
màrqueting online i comunicació.
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Aspectes Clau
El màrqueting mix per la venda en línia

Quins productes comercialitzaré? Em quins formats? Amb quin packaging?

Producte

Configuraré lots de productes / cistelles? Combinaré productes amb altres famílies?
Qui digitalitza i gestiona el catàleg? Els preus? Les comandes? L’estoc? L’enviament?
Quina estratègia de preus seguiré per la venda online?

Preu

Establiré un import de comanda mínim? Realitzaré promocions / descomptes?
Quines despeses d’enviament tindré? Quines repercutiré al client?

4Ps

Vendré a través del meu propi e-commerce? Vendré a B2C? Vendré a B2B?

Distribució

Vendré a través d’altres e-commerce d’alimentació i/o marketplaces?
Com realitzaré el lliurament de les comandes? Amb quin servei? Qui ho gestionarà?
Quin és el meu públic objectiu? Quins canals de comunicació faré servir?

Comunicació

Quines estratègies de captació realitzaré? Quin és el cost de captació dels clients?
Qui gestionarà l’ATC? Qui gestionarà la comunicació i la publicitat?
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Factors clau
Captació - Pla de màrqueting digital

1

2

3

Anàlisi de situació
DAFO, Buyer
persona,
Audiències, USP,...

Anàlisi de la
competència
Quin pressupost i
volum de negoci
tenen, preus de
productes, procés
de venda, com
aconsegueixen els
clients, quin servei
ofereixen.

Objectius
Definició
d’objectius SMART
(específics,
mesurables,
abastables,
rellevants,
temporals).

4
Pla d’actuació
Estratègies de
màrqueting online
a realitzar
(SEM,SEO, SMM, eMail Màrqueting,
etc.).

5
Pressupost
Definició de
pressupost per
cada estratègica i
accions definides,
així com per
l’adquisició /
manteniment de
les eines digitals.

6
Revisió del pla
Seguiment
d’objectius,
compliment
d’accions, avaluació
d’estratègies,
seguiment del
pressupost, revisió
del pla.
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Aspectes Clau
Inbound Marketing

Display
Marketing

Content
Marketing

SEO

SEM

E-Mail
Marketing

Social
Media
Marketing

Affiliate
Marketing

Analytics

Procés continuat d’experimentació i optimització:
Definir estratègia, objectius, executar, mesurar, avaluar resultats i
millorar.
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Aspectes Clau
Captació – Indicadors clau

CAC =
Inversió econòmica que es realitza per
aconseguir que un consumidor potencial es
converteixi en client.
LTV =
Despesa mitjana x Recurrència de venda x Vida
del client.

LTV > CAC
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Aspectes Clau
Objectius i KPIs

És necessari establir objectius i indicadors de seguiment de l’e-commerce:
-

Visites
Temps de permanència
Taxa de rebot
Fonts de tràfic
Ràtio de conversió
Ingressos per vendes
Nombre de comandes
Ticket mitjà
Ràtio d’abandonament de cistelles
Nous clients vs clients recurrents
Ràtio de conversions
Ràtio de recurrència
Cost d’adquisició del client
Life Time Value del client

-

-

Subscriptors a la newsletter
Taxa de creixement de subscriptors
Open rate de newsletter
CTR emails
Comunitat en xarxes socials
Engadgement en xarxes socials
Visites rebudes per canals de pagament
(PPC)
Despesa per lead
Performance publicitària (ROI de
campanyes)
CTR publicitari
Tràfic rebut al bloc
Nombre i qualitat d’opinions rebudes
Customer Satisfaction Score (CSAT)
Net Promoter Score (NPS)
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Factors clau
Presència a Internet

• És imprescindible construir la presència a
Internet consistent de la meva marca o negoci
per tal de:

• Donar visibilitat a la marca o negoci a Internet
• Facilitar que els teus clients et trobin i que et puguin
contactar
• Mostrar els teus productes i serveis
• Crear comunitat entorn de la meva marca o productes
Relacionar-me amb els clientes actuals i els clients
potencials
• Promocionar la marca o els productes de forma
efectiva
• Persuadir als clients per realitzar accions desitjades
com realitzar una compra, o generar un contacte
• Assolir els objectius de màrqueting i venda online.

53

Factors clau
Venda: Aparador, catàleg de productes i tipus de venda
• És molt important configurar un catàleg de productes atractiu i adaptat a les necessitats del
consumidor i els diferents públics objectiu que s’han definit.
• Amb informació complerta sobre el producte, el preu i les seves característiques.
• Depenent de cada negoci, el catàleg podrà ser més ampli / profund o més curt, amb més o
menys referències de productes i amb més o menys categories de productes.
• La configuració de productes derivats packs o lots de productes, col·laboracions amb altres
marques enriqueixen el catàleg de productes i el fan més atractiu pel consumidor.
• A l’hora de configurar el catàleg de productes, les promocions i els descomptes hem de tenir
en compte l’estacionalitat tant comercial com del producte.
• En l’actualitat, els consumidors compren més en aquells e-commerce que els hi
simplifiquen l’elecció de productes i el procés de compra, per tant la qualitat dels
continguts, la usabilitat de l’e-commerce, el seus continguts i les seves funcionalitats tenen
un efecte directe sobre la ràtio de conversió.
• Funcionalitats com la subscripció periòdica, repetir comanda, recomanació de productes,
les promocions / ofertes individualitzades permeten incrementar el rendiment de les
vendes.
• En els e-commerce es poden definir imports de comanda mínima per fer compatibles el
servei i el rendiment econòmic de les vendes.
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Aspectes Clau
Venda: Condicions i preus de lliurament

• Els lliuraments es poden realitzar:
• A domicili
• En punt de recollida
• Guixetes de lliurament

• Els enviaments es poden fer amb:
• Operadors logístics
• Amb xarxa pròpia

• Els lliuraments es poden fer:
•
•
•
•

En dies convinguts
Al dia següent
En 48h / 72h
D’una setmana per l’altre

• Zones de lliurament

• Es poden establir zones amb i sense servei de lliurament

• Preus d’enviament

• Pagats pel client
• Gratuïts a partir d’un import mínim
• Bonificats segons l’import de la compra
55

Aspectes Clau
Venda: Plataformes de pagament

TPV Virtual

Pagament per Pagament per Pagament per
link
SMS
QR
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Aspectes Clau
Les operacions i la logística
Operacions

Logística

Magatzem

Estoc

Producte fresc

Producte sec

Gestió de comandes

Picking de productes

Lliurament

Embalatge

Traçabilitat

Devolució

Enviament
Refrigerat / Ambient
Seguiment
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Aspectes Clau
Atenció al client

• L’atenció al client és un factor clau en lèxit de l’e-commerce :
• Un recent estudi de Forrester va demostrar que el 45% dels compradors dels Estats Units
abandona una transacció en línia si les seves preguntes o inquietuds no es resolen
ràpidament.
• El 91% dels clients abandonen després d'una experiència de servei a el client dolenta i no
repetirien aquesta experiència i fins i tot parlarien malament d'aquesta marca o empresa al
seu cercle.
• El 90% dels clients consideren útils xat en viu, i una enquesta realitzada per Emarketer.com
va trobar que el 63% eren més propensos a tornar a un lloc web que ofereix xat en viu.

• Inclou: gestió de consultes i resolució dubtes, gestió i resolució d’incidències,
seguiment de comandes, gestió d’opinions i reviews, enquestes de satisfacció,
enquestes NPR, peticions, etc.
• L’atenció al client ha d’estar oberta als màxims de canals possibles: email, telèfon,
whatsapp, chat en viu, xarxes socials, Google my business, etc.
• La conversació amb el client també permet millorar les vendes mitjançant cross
selling, up selling, incrementar la satisfacció del client i la seva recurrència.
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Aspectes Clau
Tecnologies - Plataformes d’e-Commerce

Plataformes e-Commerce
(self hosted)

Plataformes e-Commerce
SAAS

+
Productes i
volum de
venda
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Aspectes Clau
Eines Digitals - Presència a Google

Gestió del perfil de l’empresa a
Google:
• Nom de l’empresa
• Ubicació
• Gestió de fotografies
• Dades de contacte
• Horari
• Gestió de ressenyes
• Gestió de preguntes i
respostes
• Drive – to – Store
• Productes
• Lloc web simple
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Aspectes Clau
Eines Digitals - Presència a Google

Google Merchant:
• Publicar productes a Google
Shopping
• Activar anuncis de productes
de forma senzilla.
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Aspectes Clau
Eines Digitals - Missatgeria

Whatsapp Business
• Perfil de l’empresa (Foto de
Perfil, Nom, Ubicació, Horari,
Informació)
• Missatge d’absència
• Missatge de benvinguda
• Respostes ràpides
• Organització de xats i clients
• Catàleg de productes
• Enllaç directe QR
• Butó de connexió a la web
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Aspectes Clau
Eines Digitals - Web

Planes web amb plantilles
• Publicació ràpida d’una web
• Baix cost
• Domini propi configurable
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Aspectes Clau
Eines Digitals – Web i bloc

Gestor de continguts (CMS) líder
per implementar una web
• Funciona amb un Tema que
dóna estructura i disseny a la
web
• Permet la publicació de
pàgines i de notícies
• Permet ampliar
funcionalitats amb plugins
• La publicació de continguts
és relativament senzilla
• La instal·lació i
parametrització dels temes i
dels plugins requereix un
tècnic especialista
• Requereix contractació de 64
hosting

Aspectes Clau
Eines Digitals - Xarxes Socials

Interactua amb els
teus clients i manténlos informats.

Què ofereix Facebook
• Perfil d’empresa
• Publicació de continguts
• Enllaç amb Whatsapp, Instagram
• Facebook Stores per publicar els
teus productes i iniciar el procés
de venda
• Promoció de publicacions i
publicitat avançada
• Missatgeria instantània
• Cupons i descomptes
• Crear comunitat a través de Grup
de Facebook
• Esdeveniments
• Vendre productes a través de
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Marketplace

Aspectes Clau
Eines Digitals - Xarxes Socials

Explica la història de
la teva empresa de
forma inspiradora.

Què ofereix Instagram
• Perfil d’empresa
• Publicació de continguts
• Instagram Stories
• Publicitat Integrada
• Nous formats publicitaris
• Major engagement
• Etiquetar productes a imatges i
iniciar procés de venda
• Missatgeria instantània
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Aspectes Clau
Eines digitals– SEO

Eina per analitzar el
posicionament i tràfic a
través de cercadors.

Eina analitzar de forma
completa el
posicionament a
buscadors de la web, el
e-commerce i de la seva
competència.

Eina analitzar rankings i
backlinks.
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Aspectes Clau
Eines Digitals - SEM

Què ofereix Google Ads
• Campanyes de publicitat a
cercadors activades per
keywords
• Campanyes de publicitat de tipus
display
• Remàrqueting (amb llistes de
remàrqueting de Google Ads i
Google Analytics)
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Aspectes Clau
Eines Digitals - Social Ads

Facebook permet
adreçar-te al públic
escollit amb el
missatge més adient.

Què ofereix Facebook Ads
• Definició de públic objectiu i
segmentació
• Definició de públics per
interessos o per comportament
• Publicació d’anuncis a públic
semblant al de la teva
competència
• Integració amb Píxel de
Facebook
• Possibilitat de carregar públics a
partir de llistat de clients
• Diversos formats: Foto, Vídeo,
Seqüència, Messenger,
Col·leccions,
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Aspectes Clau
Tecnologies– Social Ads

Formats atractius i
amb més interació.

Quins tipus d’anuncis ofereix
Instagram
• Amb foto
• Amb vídeo
• Seqüència d’imatges
• Instagram Stories
• Anuncis a la secció explorar
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Aspectes Clau
Tecnologies– eMail Marketing

Què ofereix Mailchimp?
• Gestió de llistes d’emails
• Enviament de newsletters
• Automatització de màrqueting
• Integració amb Facebook i
Instagram per fer publicacions
integrades
• Gestió i segmentació de llistes de
clients
• Landing Pages i planes
• Analítica i resultats de les
newsletter
• Integració amb altres sistemes
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Aspectes Clau
Eines digitals – Analítica de dades

Plataforma d’analítica webEina per incloure els
de Google.
scripts d’analítica i
Permet el tracking de
conversió a la web.
conversions i objectius de
màrqueting.
Permet la configuració de
llistes de remàrqueting.

Analítica d’audiències amb
Facebook i Instagram
Insights.
Permet seguiment de
conversions.
Plataforma d’analítica de
Facebook que registra
estadístiques de la web, dels
perfils de Facebook,
Instagram, Apps, etc...
Facilita la segmentació dels
públics i optimitza la
publicitat orientant-la a
conversions.

Eina per incloure el
tracking de Facebook
a la Web.
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Aspectes Clau

Quin són els aspectes clau en la
implementació del meu canal de
venda en online?
Estratègia i model
de negoci

Presència a Internet

Captació

Vendes

Operacions i
logística

Atenció al client

Pefils i capacitació
digital

Tecnologia i eines
digitals
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Moltes gràcies!

www.prodeca.cat

guillemvallejos@gmail.com
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Pedro Solano Pulido - Ecommerce, B2B i Marketing Online

18 de febrer de 2021
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Presentación
Sobre Pedro Solano
En la actualidad como Responsable Ecommerce y Marketing Digital. Enfocado a resultados. Larga
experiencia en Direcciòn Comercial, Gestión de Proyectos, Ventas, Desarrollo de negocio, ecommerce y
Marketing Online.
• Pedro Solano Pulido
• Ecommerce, B2B y Marketing Online
• Torrons Vicens
•
•
•
•
•

Y también en ...
Onlysushi.es
Sharkboxing.com
Bodyathlon.com
Eresgourmet.com

• Ver perfil en Linkedin
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B2B y B2C
Qué son y qué diferencias hay
B2C > Business to Consumer > A cliente final
B2B > Business to Business > A empresas/profesionales
•

Buscando por internet encontraréis múltiples definiciones y diferencias

•

Muchas gráficas con los detalles y características de cada modelo

•

Pero es bastante más sencillo…

Si ya tienes una tienda online (B2C)
tienes algunas cosas ya ganadas…
sólo algunas
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B2B y B2C
¿Lo necesito? ¿Por qué?
¿Es necesario e Imprescindible?
•

Pues depende… No es una decisión simple, no es la misma decisión para cada empresa

•

Es una decisión estratégica y no responde a tipo de empresa ni a sector

•

Vender un producto que no tiene un destino directo al cliente final tampoco es la clave… pero sí un
detalle muy significativo

•

Estamos en 2021 y a coyuntura actual aprieta
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B2B y B2C
Martínez, ¿qué me querías enseñar?
Me han aprobado el proyecto en Dirección General
•

“Me descargo un Prestashop y como soy el que sabe de informática me pongo a instalarlo y
voilà, a recibir pedidos”

•

Pues no, lo siento. Para que te aprueben el proyecto has debido plantear algo que costará dinero, que
tendrás que justificar, que deberás desarrollar objetivos y una estrategia bien planificada…

•
•
•
•
•

Por cierto asegúrate que también participa en el proyecto marketing, ventas, dirección comercial, etc…
Qué voy a conseguir (…y sólo España?)
Qué objetivo tengo
Qué voy a obtener
Qué aporta a la empresa
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B2B y B2C
Plataformas y proveedores
¿En qué desarrollamos nuestro B2B?
• No hay plataformas exclusivas, ni mejores, ni peores… pero sí las hay más o menos idóneas.
Sobretodo: el proveedor o partner es fundamental

Ay Madre, que me he “olvidao” de pasar los
pedidos al ERP y no está “integrao”
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B2B y B2C
Estrategia
A gastar dinero !
•

Google Ads

•

Facebook Ads (Instagram & Facebook)

•

Newsletter

•

Compra programática

•

Otros medios…

•

Bueno, en muchas ocasiones sucede esto. Todas estas plataformas son (en algunas ocasiones)
relativamente fáciles de configurar y por tanto es muy fácil tirar dinero a la basura.

•

A Quién, Cómo, Qué y Objetivo
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Pedro Solano Pulido
Ecommerce, B2B y Marketing Online
+34 679 996 377
pedro@vicens.com
pedrosolano@pedrosolano.com
pedrosolano@eresgourmet.com

www.prodeca.cat
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Valentina Tomescu – Responsable de projecte a manzaning.com

18 de febrer de 2021
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MANZANING
Qui som

Empresa especializada en la digitalització de mercats municipals y comerços de proximitat
amb tecnologia propietària en app i web, Manzaning posa al servei dels mercats i comerços
una eina d'ús senzill que permet l'accés al canal en línia, amb passarel·la de pagaments
integrada i servei de lliurament a domicili.

MANZANING és un MARKETPLACE
dedicat a la venda de producte fresc i de proximitat amb lliurament a domicili.
Durant l'estat d'alarma de l'any passat vam multiplicar per 20 la nostra operativa habitual
Enllaç BTV

En l'actualitat, Manzaning opera la venda en línia per a 36 mercats municipals: 30 a la ciutat
de Barcelona sota la seva plataforma homònima Manzaning, i 6 més en la província.
A més, en aquests moments estem treballant en la digitalització de 10 marketplaces més.
2

MANZANING
Antecedents

Hem entregat més de
150.000
comandes

Treballem amb 35
Mercats i més de 500
comerços
mès 10 marketplaces
ﬁns abril 2021

> 2 Milios d’Euros en

Clients Ajuntaments de

facturació acumulada

Barcelona, Santa Coloma
de Gramenet, Sabadell,
Terrassa ...
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MANZANING
La transformació digital
COVID 19
La crisi provocada per COVID-19 evidencia la manca de presència i eines digitals del petit
comerç per mantenir la seva activitat durant els mesos de conﬁnament.
“3 de cada 4 compradors, busquen i formalitzen la compra en línia”
Estudi anual de e-commerce 2020
https://iabspain.es/estudio/estudio-anual-de-ecommerce-2020/
“El 2020 també va ser un bon any per als comerços tradicionals. "Sobretot durant la desescalada

va triomfar la ﬁlosoﬁa de 'salvem el comerç de barri' “ - L'estat de la distribució a Espanya
KANTAR

Venda omnicanal
L'estratègia que farà créixer al teu negoci

4

MANZANING
Que és un Marketplace

Un MARKETPLACE online és
una plataforma digital que reuneix
diversos venedors i una gran gamma de
categories i productes. El marketplace
actua com a intermediari en el procés
de compravenda, amb diferents tarifes
o comissions per als venedors.
66% dels compradors en línia
prefereixen fer servir marketplaces per
comparar preus, productes i serveis -

Estudi anual de e-commerce 2020
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MANZANING
A qui li interessa estar en un marketplace?

Vols digitalitzar el teu comerç

Provar la venda en línia
Pressupost limitat
Recopilant informació i beneﬁcis mentre prepares tu web

Ja tens la teva botiga online

Canal complementari de vendes
Accés a al gran públic
Test SEO
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MANZANING
Avantatges del marketplace
●

Estalvi de costos
La gran diferència entre un marketplace i un ecommerce és que la inversió inicial és menor que preparar una
pàgina web i contractar tots els serveis, eines i manteniment d'una plataforma d'e-commerce.

●

Gestió de pagaments
Els clients poden realitzar una compra multibotiga i fer només 1 pagament, mentre la passarel·la de pagaments
integrada gestiona de manera automàtica els ingressos per venda a cada botiga. En general els marketplace han
negociat els costos bancaris que suposen la venda en línia.

●

Sinergies amb productes d'altres venedors
Estar en la mateixa plataforma que multitud de marques que ofereixen productes complementaris a la teva ofereix
l’avantatge que quan algú busqui alguna cosa complementària al que ofereixes, la teva marca apareixerà com a
producte relacionat.

●

Logística
Molts marketplaces ofereixen la logística com a part dels seus serveis. Els marketplaces solen tenir acords amb
empreses de transport, donant com a resultat que els enviaments siguin des de més ràpids ﬁns més barats que en
un ecommerce independent. Pot ser lliurament a domicili o click and collect

7

MANZANING
Avantatges de l'marketplace
●

Posicionament
Als marketplaces ens interessa molt estar ben posicionats per ser atractius tant per a venedors com per a clients
ﬁnals.

●

Conﬁança
Al tenir un gran cabal de visites, la generació de comentaris, valoracions i puntuacions seran proporcionals.
Generant conﬁança cap als nous clients a l'hora de comprar el teu producte.
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MANZANING
Conclusió

És recomanable que estudiïs primer quins marketplaces online són més populars per per vendre el
teu tipus de productes i quins fa servir la clientela, al marge de les tendències en ecommerce.
L'alternativa és construir la teva pròpia web d'ecommerce mitjançant plataformes com Magento,
Shopify, Prestashop, BigCommerce o WooCommerce.
O combinar les dues!
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Gràcies!

Q&A
RETAIL

www.prodeca.cat

www.manzaning.com
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