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Et presentem el primer “Quadern de mercats municipals”. Una nova eina formativa, pràctica i dinàmica que 
vol ajudar-te a diagnosticar l’estat actual de la teva parada així com poder executar propostes de millora. 

Si t’hi animes, tot seguit, t'expliquem con funciona el quadern i quines són les seves característiques.

1. Com llegir i fer ús d’aquest Quadern

Els “Quaderns de mercats” constitueixen
una nova eina de formació dirigida als
paradistes dels mercats municipals d’arreu
de Catalunya.

Aquest primer “Quadern de mercats” se
centra en aquells elements que poden
contribuir a que una parada de mercat tingui
èxit.

Ens referim a aspectes que van des de la
definició del tipus de clientela a qui ens
volem dirigir, els elements de millora de la
imatge de la nostra parada, i fins a quines
són les claus que poden fer que fidelitzem a
la nostra clientela.

Presentació  

Pel que fa a la lectura d’aquest Quadern,
incorpora els següents recursos:

• Conceptes bàsics on es descriuen els
principals elements a tenir en compte.

• Exemples pràctics que complimenten
l’exposició teòrica dels conceptes.

• L’espai “Per saber-ne més”, que permet
ampliar informació bibliogràfica.

• Els “Punts de reflexió”, un espai per a fer-
vos pensar sobre aquelles accions que
podeu portar a terme a la vostra parada.

• El “Temps de pràctica”, un apartat on el
lector pot posar a prova els conceptes
apresos.

Característiques 
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I ara que ja coneixes quines en són les principals característiques, és moment que tinguis present algunes 
consideracions per a la seva lectura.

Aquest Quadern que teniu a mans vol
esdevenir una guia d’auto-aprenentatge de
tots aquells conceptes que us han d’ajudar a
millorar els resultats de la vostra parada.

Els diversos conceptes s’expliquen de
manera amena i, en bona part de les
ocasions, van acompanyades d’algun
element de suport fotogràfic.

El Quadern incorpora conceptes bàsics però
també casos pràctics d’interès, i tot un seguit
de recursos pedagògics per a fer-vos més
amable la lectura.

Consideracions de la lectura

Oriol Cesena és llicenciat en administració i
direcció d’empreses, expert en màrqueting, i
en el desenvolupament d’estratègies
urbanes per al comerç i els mercats.

Compagina la tasca de docència universitària
a diferents universitats catalanes amb la
direcció de l’empresa FOCALIZZA,
(www.focalizza.com) consultora
especialitzada en el desenvolupament de
projectes per a la modernització el sector del
comerç i dels mercats municipals.

Per sobre de tot, l’Oriol prové d’una família
amb tradició de mercats. I els viu i els coneix
des de fa molts anys.

Sobre l’autor del Quadern
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Evolució del món comercial 1

Per tal de poder executar millores comercials en la nostra parada, ens cal comprendre com és el context 
comercial  actual. En aquest sentit, hi ha dos factors que incideixen especialment en la manera en com es 

relacionen i compren els consumidors.  

• Un consumidor al que cada vegada resulta més 
difícil fidelitzar.

• Hàbits de consum molt canviants.

• Dificultat en la diferenciació de la nostra parada 
respecte d’altres formats comercials.

Transformació digital2

• La manera de comprar del consumidor està 
canviant molt ràpidament.

• El món digital permet comprar de manera molt 
diferent.

• El consumidor pot valorar la seva satisfacció de la 
compra en temps real.

L’evolució del món comercial i la transformació digital estan contribuint a que les parades hagin de modernitzar i professionalitzar les 
seves estructures contínuament.

Per poder tenir èxit amb les nostres parades, ens cal comprendre quines són les conseqüències d’aquests dos factors.

2. El context comercial actual: qüestions que no podem obviar
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Enamorament

L’experiència

Primer contacte

L’acte de compra

Primera imatge

L’arribada

El concepte

1

2

3

4

Visió prèvia

Per tenir una parada molt atractiva, no n’hi ha prou amb una bona imatge o un bon producte. La parada que és 
capaç de seduir i relacionar-se amb la clientela ha de tenir en compte quin és el procés de compra de la seva 

clientela, i incidir en aquells elements que no funcionen tan bé. 

Són quatre les fases que ens cal tenir present si volem ser més atractius. 

3.    Fases per a l’èxit comercial d’una parada

El concepte és la visió prèvia, és a dir, tot allò que fa
referència a la definició dels conceptes “a qui?” i
“com?” volem dirigir la nostra parada i els productes
que hi oferim.

L’arribada constitueix la primera imatge que rep el
potencial comprador. Per tant, són aquells elements
visuals que transmeten informació de la parada i
oferta de productes, i els quals poden generar un
impacte positiu en aquest.

L’acte de compra és el moment en el qual el potencial
client estableix un primer contacte amb el producte i
el venedor. Inclou totes aquells variables que
enforteixen la relació entre parada i consumidor
mentre aquest es troba a la parada.

L’experiència fa referència a tots aquells elements que
fan que l’acte de compra a la parada del mercat sigui
única, i el qual permeti fidelitzar-ne els consumidors.
Constitueix la culminació de tot el procés.
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Enamorament

L’experiència

Primer contacte

L’acte de compra

Primera imatge

L’arribada

El concepte

1

2

3

4

Visió prèvia

Cadascuna d’aquestes quatre fases, donen lloc a tot un seguit de preguntes o consideracions que t’ajudaran a  
donar resposta sobre quin és l’estat actual de l’atractiu de la teva parada. Les vols llegir? Doncs, som-hi!!

I recorda, no n’hi ha cap que sigui més important que una altra. La correcta gestió de totes t'ajudarà a tenir una 
parada molt més atractiva.

3.    Fases per a l’èxit comercial d’una parada
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1. A qui volem oferir els nostres productes?
2. Quina utilitat li volem generar a la nostra 

clientela?

3. Quins elements defineixen la imatge de la 
nostra parada?

4. Com s’estructura una parada ben 
organitzada?

5. Com ho podem fer perquè la retolació faci 
més atractiva una parada?

6. Quin protocol d’atenció hem d’oferir a la 
clientela? 

7. Com podem presentar el nostre producte 
de manera atractiva? 

8. És necessari decorar bé la nostra parada?
9. Per què és important la comunicació en una 

parada?
10. Com podem fer que la clientela ens trobi a 

Internet, de manera fàcil? 



Per saber a qui volem dirigir el nostre negoci, ens cal conèixer molt bé el nostre
entorn. Conèixer el nostre consumidor, entendre com compra, com actua, etc,... ens
hi ajudarà molt.

L’eina necessària per identificar a quina tipologia de clientela volem dirigir el nostre
negoci és la segmentació del mercat. Aquesta eina ens ajudarà a identificar com és la
clientela del mercat, com es comporta, quina actitud té, etc,...

Saber a QUI ens volem dirigir, ens permetrà definir molt més clarament QUÈ volem
vendre i COM volem fer-ho per tal que la nostra parada sigui més atractiva.

Explicació

Una pollastreria amb més de 50 anys,
i en segona generació, va decidir que
calia reenfocar el seu negoci. Després
d’identificar que als voltants del seu
mercat hi vivien famílies joves amb
nens petits, va decidir donar un nou
format al seu lineal amb la introducció
de línies de productes més elaborats.
La reorientació el negoci li va
permetre incrementar les vendes així
com el tiquet mig de compra de cada
consumidor.
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4.    El concepte: preguntes bàsiques que ens hem de fer

La primera de les qüestions que presentem és essencial per seguir amb la lectura del quadern.  Si volem millorar 
la nostra parada, ens cal comprendre com és el consumidor actual.  Si sabem com són i com actuen els nostres 

consumidors, ens serà molt més fàcil saber a qui volem dirigir-nos, i com ho hem de fer.

Pregunta 1.

A qui volem oferir els nostres productes?
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Observa el teu mercat

Un aspecte que ens anirà molt bé per
a conèixer el nostre consumidor
prioritari és l’observació in situ. Et
proposem que surtis de la teva parada
i passegis pel mercat i els seus entorns.
Analitza qui passeja per l’espai urbà i
observa qui entra al mercat. Aquesta
acció, t’ajudarà molt a identificar qui
és la teva clientela real.
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Per tal de saber quina utilitat volem generar a la nostra clientela, parlem de la
proposta de valor. Si en la pregunta anterior ens referíem al QUI, ara ens referim al
QUÈ.

En definitiva, i de forma molt entenedora, la proposta de valor és la descripció de
com solucionem la compra (la necessitat) dels nostres consumidors millor que la
resta de la nostra competència.

En la mesura que la solució que oferim a la nostra clientela sigui de l’agrat del
consumidor, la seva predisposició a la compra a la nostra parada serà molt major.

Dit d’una altra manera, la proposta de valor descriu el benefici que un determinat
consumidor espera dels productes o serveis que oferim.

Explicació

4.    El concepte: preguntes bàsiques que ens hem de fer

Pregunta 2.

Quina utilitat li volem generar a la nostra clientela?

Una persona emprenedora decideix
obrir una parada de venda de menjars
preparats per a emportar i elaborats
amb productes de proximitat i
temporada. La utilitat que aquesta
nova parada vol generar a la seva
clientela és la d’un establiment dirigit
a persones que disposen de poc
temps per cuinar i que al mateix
temps ho volen fer de manera
saludable.
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Un cop hem escollit el grup de consumidors amb els qui volem posar els nostres màxims esforços, és moment de 
definir de quina manera ho volem fer. Definir la utilitat que li volem generar a la nostra clientela resultarà clau 

per a construir una marca forta a ulls del consumidor.

Si vols tenir un major coneixement
sobre les estratègies comercials d’una
parada de mercat, et pots descarregar
el manual Experiències en la gestió de
parades de mercats municipals.

http://www.focalizza.com/publicacio
ns-llibres-manuals/llibre-manual-
experiencies-gestio-parades-mercats-
municipals/
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Una vegada definides les dues primeres qüestions, és moment de definir els valors
que la marca de la nostra parada vol transmetre a la seva clientela.

Dit d’una altra manera, saps quins són els atributs pel quals el nostre consumidor
ens identifica? Són valors diferents als de la nostra competència?

Qualsevol consumidor que compra a una parada no només ho fa pel tracte i el
producte. Aquests dos elements són essencials però m’és enllà d’això, hi ha altres
aspectes de percepció que poden ajudar a que el consumidor opti per comprar a la
nostra parada. Molt sovint, es tracta d’aspectes intangibles com la proximitat, la
tradició, l’originalitat, etc,...És el que anomenem associacions mentals que se sumen
al valor percebut d’un producte o servei.

Aquestes associacions han de ser úniques (exclusivitat de la marca), fortes
(coneixement de la marca) i positives per al consumidor (atractiu de la marca).

Explicació

5.    L’arribada a la parada: preguntes bàsiques que ens hem de fer

Pregunta 3.

Quins elements defineixen la imatge de la nostra parada?

Una vegada hem donat resposta a les preguntes que ens han d’ajudar a crear un concepte de parada més 
atractiva, és moment de veure que ens cal saber perquè la nostra clientela se senti més atreta per l’oferta 

comercial de la nostra parada.
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Observa bé la teva parada

Alguna vegada t’has posat a pensar
quins valors transmet la teva parada?
Et proposem que ho provis i en facis
una reflexió.

Una bona manera de fer aquest
exercici és preguntant a alguna
persona no involucrada en el dia a dia
de la parada quines són aquelles
associacions mentals que li venen al
cap quan l’observa.
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Per tal que una parada sigui ben atractiva, ha de tenir en molta consideració, tot un
seguit d’elements de treball dins el que és l’estructura de la parada. Són els següents:

• El mostrador. És el primer punt de contacte amb la clientela. La col·locació del
producte, l’assortiment i profunditat d’aquest i la il·luminació, sempre orientada al
producte, són aspectes molt importants.

• El taulell. El taulell és un aspecte molt important en l’interior de la parada. Una bona
disposició d’aquest facilitarà la feina del venedor i la imatge envers la clientela.

• L’obrador semi vist. No totes les parades disposen d’un obrador semi vist en el que es
manipula el producte. Tanmateix, aquest és un espai visualment molt atractiu i que cal
mantenir sempre net i polit. Aquest, millora l’experiència de compra de l’usuari.

• La zona treball del personal. Cal definir molt bé quines són les zones de treball de
l’equip de venedors, doncs, el seu moviment òptim contribueix a l’atractiu i a la bona
imatge de la parada.

Explicació

5.    L’arribada: preguntes bàsiques que ens hem de fer

Pregunta 4.

Com s’estructura una parada ben organitzada?

Un cop tenim identificats els atributs que volem transmetre amb la parada, és moment de tenir clar com cal 
estructurar-la, i quins elements són imprescindibles per tal que l’organització sigui d’allò més òptima. 
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Estudia els espais i usos de la teva
parada

T’has posat a pensar si la teva parada
es troba prou ben organitzada?
Dedica una estona a veure com és
l’aparador i com estan col·locats els
productes. A la clientela li agrada
veure, sempre, una molt bona imatge
i presentació.
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La retolació és un aspecte que cal tenir ben present, i que ha d’anar coordinada amb
el tipus d’oferta i imatge de la parada. Disposar d’una cartelleria ben clara i atractiva
ens ajudarà a comunicar mot clarament quin tipus d’oferta oferim, els productes, els
serveis així com qualsevol altre element que ens ajudi a generar valor afegit a les
persones que compren.

Pel que fa al tipus de cartelleria que podem utilitzar, en destaquen el rètol lluminós o
tendal; les pissarres; el lettering; i el cartell de campanya.

De la mateixa manera, la indicació de preus és un aspecte fonamental a considerar, i
un espai que pot ser aprofitat per a explicar les característiques i els beneficis dels
productes que la clientela vol comprar.

Explicació

Pregunta 5.

Com ho podem fer perquè la retolació faci més atractiva 
una parada?

5.    L’arribada: preguntes bàsiques que ens hem de fer

Quan ja tenim clars quins són els elements que defineixen una bona organització de la parada, és el moment 
d’endinsar-nos en la cartelleria que fem servir per a comunicar la nostra oferta de productes i serveis.

Producte de proximitat

Alguns dels mercats municipals de
Barcelona porten a terme una
campanya de promoció dels
productes de proximitat. Les diferents
parades que participen en el projecte,
disposen d’uns indicadors a través
dels quals el consumidor pot saber si
es tracta d’un producte de proximitat
o ecològic.
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Tot i que a vegades, hom ho pugui considerar una qüestió molt lògica, molt sovint ens
oblidem del protocol de relació amb la nostra clientela. Així, tota persona venedora
hauria de seguir, sempre, els següents tres paràmetres:

• La benvinguda. La benvinguda inclou aquelles paraules que expressa un venedor
per rebre a la seva clientela, les quals han de ser molt agradables.

• L’argumentació. L’argumentació són el conjunt de preguntes que la persona
venedora ha de fer a la clientela per a detectar quines són les seves necessitats i
com li podem generar la millor de les solucions a la compra.

• L'agraïment. L’agraïment i el comiat són el tercer element que cal tenir present en
tot protocol de venda. Saber agrair la confiança en el nostre establiment comercial
resulta imprescindible per generar relacions de confiança.

Explicació

6.    L’acte de compra: preguntes bàsiques que ens hem de fer

Pregunta 6.

Quin protocol d’atenció hem d’oferir a la clientela? 

Fins aquí s’han explicat els factors determinants en la imatge de la parada i, ara, és moment d’endinsar-nos en la 
relació entre la persona que ven i la clientela. El tracte personal i la forma de relacionar-nos esdevé determinant 

per a la relació amb els consumidors.

L’actitud multiplica el valor d’una
parada

Un bon protocol requereix una bona
actitud. L’actitud és un element molt
important en les persones que venen.

Per això, et proposem que miris el
següent vídeo, en el que podràs veure
com n’és d’important aquest element.

https://www.youtube.com/watch?v=
nWecIwtN2ho

13

P
e

r 
s

a
b

e
r-

n
e
 m

é
s

https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho
https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho
https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho
https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho
https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho
https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho
https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho
https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho
https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho
https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho


La col·locació i presentació del producte és un aspecte molt important en la imatge
d’una parada del mercat. Tenir molta cura de la seva presentació contribueix a
facilitar el contacte entre clientela i parada. N’apuntem alguns consells:

• El producte s’ha de veure sempre de cara i ha d’estar orientat a la clientela. Hem de
col·locar el producte tal i com volem que el vegin els consumidors.

• Cal que no saturem l'aparador amb massa producte. Una excessiva presència de
productes en el lineal de la parada pot generar una imatge excessivament dispersa.
És important presentar els productes de forma endreçada.

• Allò que no es veu, no es ven, per tant, és important que distribuïm molt bé l’espai
de la parada, al llarg del seu lineal, i sempre pensant en la nostra clientela real.

Explicació

Pregunta 7.

Com podem presentar el nostre producte de manera 
atractiva? 

6.    L’acte de compra: preguntes bàsiques que ens hem de fer

Si bé és cert que la manera com ens dirigim a la potencial clientela és molt important, també ho és la presentació 
dels nostres productes. Una bona exposició de la nostra oferta ens pot ajudar molt a millorar la nostra venda.
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La col·locació del producte

T’has posat a pensar quin atractiu té
el teu aparador per a la teva clientela?
El producte transmet una imatge ben
seductora?

I el consumidor, identifica, de manera
clara, aquells valors que vols
transmetre?

Doncs, dedica una estona a donar
resposta a aquestes preguntes i
t’ajudaran a millorar la capacitat de
seducció de la teva parada.
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Un dels elements més importants per a la fidelització de la clientela, és la capacitat
que tinguem de sorprendre-la. Aquesta és, precisament, la justificació per la qual
resulta important que tinguem sempre la parada ben decorada.
Quan parlem de decoració, per tant, fem referència a tots aquells elements fixes o
temporals que contribueixen a fer de la parada un espai viu, alegre, i en definitiva
molt més seductor.

El disseny de campanyes estacionals i la tematització (segons temporada, segons
festivitat local, etc.) de la parada són, a tall d’exemple, elements que contribuiran a
l’èxit del nostre negoci.

El treball dels efectes sensorials (la vista, l’oïda, el gust, l’olfacte i el tacte) són d’altres
elements que ens poden ajudar a atraure la clientela i convertir l’acte de compra en
una veritable experiència.

Explicació

7.    L’experiència: preguntes bàsiques que ens hem de fer

Pregunta 8.

És necessari decorar bé la nostra parada?

Ja havent visualitzat els elements vinculats a l’acte de compra, passem al darrer dels camps, a l’experiència. I, més 
especialment, tractem fins a quin punt l’ornamentació de les parades converteix aquestes en llocs molt més 

singulars.

Durant la tardor i, més concretament,
a la celebració de la Castanyada, hi ha
parades que decideixen decorar-se
amb elements que recorden la
festivitat. Per tant, s’escullen des de
petites fulles, castanyes, cistells,... que
fan d’aquest espai, un lloc molt
emblemàtic.
Has provat de decorar la teva parada
amb motius tradicionals? Fes la prova
i veuràs com t’ajuda a sorprendre a la
clientela.
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Una parada de mercat no només és un espai de venda de productes. Tots els
elements que la clientela visualitza d’una parada comuniquen i contribueixen a que
el consumidor es faci una determinada idea sobre com és aquella parada.

En aquest context, a mode d’exemple, un excés de productes o de missatges
comunicatius pot facilitar que la clientela es creï una percepció errònia de la parada.
Un altre exemple podria ser el fet que els diversos elements de comunicació no
segueixin una mateixa coherència (tipus de missatge, estil i disseny gràfic dels
diversos missatges, etc.), aspecte que hem de tenir molt clar i ben alineat si volem
que el missatge sigui clar i arribi de la millor manera a la potencial clientela.

Explicació

Pregunta 9.

Per què és important la comunicació en una parada?

7.    L’experiència: preguntes bàsiques que ens hem de fer

Els mercats són espais vius, vibrants i de relació. En general, són formats comercials en els que el consumidor no 
només hi compra sinó que també hi pot aprendre i gaudir en tot moment. Els mercats són, doncs, espais 

generadors de valor en els que el servei ofert per les parades és molt important.

Examina els elements comunicadors
de la teva parada

T’has posat a pensar com condicionen
en la percepció de la clientela, els
elements de comunicació que utilitzes
a la teva parada? Et proposem que
facis un llistat dels elements que
comuniquen a la teva parada i que
comprovis que siguin coherents entre
sí. Això t’ajudarà a millorar la
percepció de compra que en té la teva
clientela.
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La geolocalització es tracta d’un sistema que permet obtenir informació geogràfica a
través de la connexió a Internet. Existeixen diferents eines, com és el cas de Google
my Business, que permeten aplicar aquesta tecnologia a qualsevol negoci.

D’entre els seus avantatges, destaquen el fet que la potencial clientela visualitza en
un mapa on s’ubica la parada així com rep indicacions de com accedir-hi (en diferents
mitjans de transport i a qualsevol zona horària); pot tenir accés a informació de la
parada (tipus d’oferta, horaris d’obertura, fotografies,...); i fins i tot pot afegir
comentaris i avaluar l’acte de compra.

Per tant, la geolocalització es tracta d’una eina que permet arribar allà on no arriba el
món físic, tant pel que respecte a la visibilitat d’un negoci com per a la relació que
permet mantenir amb la clientela (prèvia i posterior).

Explicació

Pregunta 10.

Com podem fer que la clientela ens trobi a Internet, de 
manera fàcil? 

7.    L’experiència: preguntes bàsiques que ens hem de fer

Tot i que el caràcter dels mercats municipals és purament de proximitat, cada vegada és més necessària la 
presència al món digital. Per aquest mateix motiu, és important que disposis d’eines que et donin visibilitat en el 

món digital. Tot seguit, en tens un exemple sobre com fer-ho:

Una parada de pasta fresca decideix
crear un perfil a alguna eina de
geolocalització. Aquest fet li permet,
entre d’altres, saber quina és la
valoració en relació al producte,
tracte, imatge de la parada,... que en
fan alguns dels seus compradors, així
com té la capacitat de respondre a
tots i cadascun dels comentaris.
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Al portal web del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya hi ha
una sèrie d’eines per a mòbils
destacades per al sector del comerç i
serveis.

http://ccam.gencat.cat/ca/arees_actu
acio/comerc/cataleg_app/
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Temps de pràctica:
Auto-avalua’t!



8.    Temps de pràctica: Auto-avalua’t

Una vegada ja hem treballat el procés d’aprenentatge, és moment de posar a prova els coneixements 
adquirits al llarg d’aquest primer “Quadern de mercats”. Per això mateix, us proposem un test d’auto-
avaluació amb fins a 10 preguntes de verdader i falç a ser resoltes, i les corresponents solucions (a les 

conseqüents diapositives).
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En l’actualitat, pel que respecte a l’evolució comercial, els hàbits de
consum dels consumidors són poc variables.

L’espai per a identificar si hem 
consolidat bé el contingut

Auto-avalua’t

V/F ?

La irrupció del món digital permet que el consumidor pugui valorar la
satisfacció de la seva compra a temps real.

1

2
A efectes de saber a qui volem dirigir el nostre negoci, ens cal saber
molt bé com és el nostre producte.

La proposta de valor fa referència a la utilitat que li volem generar a la
clientela, per la compra d’un producte o servei.

3

4
Una marca són els atributs addicionals al nostre producte, els quals són
iguals per al conjunt de parades d’un mercat.5

V/F ?

V/F ?

V/F ?

V/F ?
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Resulta important que la retolació comuniqui tota la informació que cal
donar a conèixer, tot i que sigui excessiva.

L’espai per a identificar si hem 
consolidat bé el contingut

Auto-avalua’t

El protocol d’atenció més recomanat és el basat en 3 elements: la
benvinguda, l’argumentació i l’agraïment.

6

7
Quan a la col·locació del producte, pot estar orientat de les maneres
que es considerin, sempre que sigui coherent amb la imatge general.

Els efectes sensorials poden contribuir a atraure a la nostra clientela.

8

9
No es considera del tot necessari ser present al món digital, si treballo
bé la meva parada.10

V/F ?

V/F ?

V/F ?

V/F ?

V/F ?

Seguim amb més preguntes a resoldre!



8.    Temps de pràctica: Auto-avalua’t

Ha arribat el moment de comprovar si anem encertats o no en les primeres tres preguntes!
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L’espai per a identificar si hem 
consolidat bé el contingut

Auto-avalua’t

Fals1

2

3

Verdader

Fals

A dia d’avui, els hàbits de consum dels consumidors són
molt canviants i tenen una tendència a la baixa fidelitat en
relació a les marques i negocis.

L’aparició i establiment del món digital fa que el comprador
pugui expressar i fer visible, a través d’Internet, la valoració
del seu acte de compra.

Si bé és cert que és important saber com és el producte
que pretenem oferir, per tal de determinar a qui volem
dirigir la parada, hem d’estudiar el nostre entorn. La
segmentació o divisió del mercat en grups de consumidors
de característiques similars, serà una eina molt útil.

A la part de la 
dreta, hi apareixen 
les respostes a les 

3
primeres 
preguntes!
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L’espai per a identificar si hem 
consolidat bé el contingut

Auto-avalua’t

Verdader4

5

6

Fals

Fals

Efectivament, quan parlem de proposta de valor, fem
al·lusió a la necessitat que solucionem de la nostra
clientela. En altres paraules, és el benefici que un
consumidor espera dels nostres productes i serveis.

Una marca són els atributs pels quals el nostre consumidor
ens coneix i ens diferencia de les altres parades i negocis.
És allò que ens fa ser diferents i únics de la nostra
competència.

La claredat en la informació transmesa a la retolació de la
nostra parada és una de les premisses que cal tenir en
consideració. L’objectiu és que el missatge arribi al possible
consumidor i sigui entenedor.

A la part de la 
dreta, hi apareixen 
les respostes a les 

3
següents 
preguntes!

Què tal vas? Bé? Doncs ara passem a avaluar les preguntes 4, 5 i 6.
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L’espai per a identificar si hem 
consolidat bé el contingut

Auto-avalua’t

Verdader7

8

9

Fals

Verdader

Certament, pel que respecte al protocol d’atenció, la
rebuda agradable de la clientela, la detecció de les
necessitats i el comiat amb agraïment, en constitueixen les
peces claus de relació.

El producte sempre s’ha de veure de cara i ha d’estar
orientat a la clientela. Es tracta que el col·loquem tal i com
volem que el vegi el potencial consumidor.

Els efectes sensorials que treballem a la nostra parada
poden afavorir la interacció, dinamització i inclús captació
de nova clientela.

A la part de la 
dreta, hi apareixen 
les respostes a les 

3
següents 
preguntes!

10 Fals
Tot i que és molt important treballar els elements físics de
la parada de manera excel·lent, es considera bàsic ser
present al món digital.

I finalment, comprova les darreres preguntes. 



Moltes 

gràcies!


