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La Botiga Digital

LA BOTIGA DEL FUTUR UNEIX EL MÓN 
FÍSIC AMB EL VIRTUAL

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES PER LA 
BOTIGA DIGITAL

EL CONSUMIDOR DEL MÓN HIPER-
CONNECTAT

La  revo luc ió  tecno lòg ica  a l  món de l  re ta i l .



al

Davant del boom del comerç 

on-line, les botigues físiques 

es troben davant del repte 

d’aprofitar la inèrcia de l’era 

digital per millorar l’experiència 

de compra del consumidor 

tot basant-se en quatre eixos 

principals:

• millorar les interaccions 

entre clients i comerciants

• palanquejar l’oferta del 

comerç electrònic dins la 

botiga

• donar eines de decisió als 

consumidors

• optimitzar el pagament final

La digitalització de l’experiència 

a la botiga física juntament amb 

l’ús de la tecnologia mòbil per 

part del consumidor connectat 

és una veritable oportunitat 

pels comerços quan es combina 

amb la correcta gestió del canvi. 

Aporta una solució simple a 

aquests quatre eixos reforçant 

Les solucions de mobilitat dónen forma a un nou model de distribució de la marca: la distribució 

híbrida digital. Dissenyada per a consumidors connectats (amb els seus smartphones) però pensada 

com una nova experiència de compra de començament a final, que inclou els actius de la botiga física, 

sense interrompre l’experiència digital del consumidor.

la complementarietat entre 

el mòbil, l’establiment físic i la 

botiga web. 

Aquesta alineació permet   als 

usuaris cobrir tot el procès 

de compra (abans, durant i 

després de la visita)incorporant 

la conveniència dels serveis del 

comerç electrònic juntament 

amb l’avantatja de ser a l’espai 

físic, com és el tracte més 

personal i la experiència real 

dels productes. 

Malgrat el creixement cada 

vegada més gran del comerç 

electrònic, els consumidors 

encara passen més temps a les 

botigues físiques i compren amb 

més freqüència que a la web. 

La botiga del futur és un 

amplificador de l’experiència del 

consumidor digital, demandant 

d’informació en temps real.

Algunes solucions per a la Botiga Digital: 

• Cartelleria digital a botigues/xarxes de botigues

• Gestió remota de continguts en temps real

• Marketing interactiu orientat al client

• Compra mòbil a la botiga

• Pagament mòbil/Tablet TPV

• CRM i Fidelització

• Interactivitat (NFC, Bluetooth, QR, etc.)

|||||| LA REVOLUCIÓ ÉS DIGITAL

RESUM

EXECUTIU
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Aquest document és una guia introductòria per a 

comerços de qualsevol mida i gènere que pretén 

orientar sobre les línies bàsiques que defineixen 

la botiga del futur. Un futur que és més present 

que mai: moltes de les solucions i estratègies que 

es presenten aquí ja estan funcionant al món del 

comerç. Molts retailers al voltant del món ja han 

entès que la revolució digital no només està lligada 

amb internet i el món digital sinó també amb la 

seva relació amb el món físic.

“

“

ELS CONSUMIDORS ESTAN DEMANANT SERVEIS DIGITALS MÉS 

CONTEXTUALITZATS I MÉS PERSONALITZATS.

GRÀCIES PER DIFONDRE
#labotigadigital

QUÈ TROBARÀS EN 
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Com pot orientar un comerç petit o mitjà la digitalització de la seva botiga i quin és el millor 

punt de partida.

Cada vegada més, estarem 

hiperconnectats a través d’elements que 

són part de la nostra vida quotidiana com 

la roba, les sabates o el rellotge. 

La detecció del nostre estat d’ànim, salut, 

energia i/o el context on ens trobem 

possibilitarà obrir un canal d’alertes, 

recomanacions i consells pel comerç.

L’Internet de les Coses i els dispositius 

portables i intel·ligents obren un gran 

ventall d’oportunitats pel Retail.



Millorant 
l’experiència 
de compra

IMATGES FOTOLIA

NOVES EXPERIÈNCIES
GRÀCIES PER DIFONDRE

#labotigadigital

Les noves tecnologies, especialment les mòbils, són una eina essencial 
en la millora de l’experiència de compra  dels consumidors i un 
suport indispensable per incrementar les vendes dels comerciants. A 
continuació repassarem algunes de les possibilitats que la tecnologia 
ofereix a través d’una història tècnicament factible, que encara no 
està disponible en la seva totalitat als establiments.
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La Júlia està a casa esmorzant, sempre es pren el mateix, 

cereals amb llet. Avui se n’adona que la llet està a punt 

d’esgotar-se i per tal d’enrecordar-se que ha de comprar-

ne més, escaneja el codi de barres amb el seu mòbil i ho 

afegeix directament a la seva llista de la compra, on ja 

apareixen diversos productes que ha anat afegint o fent 

fotos els darrers dies. 

Al sortir de la feina i passar per davant del seu 

supermercat habitual, un missatge l’avisa que ha de fer 

la compra ja que li falten alguns productes quotidians. 

Com és habitual en ella no ho havia pensat fins aquell 

moment i no porta la llista de la compra física, però per 

sort tot ho anat enregistrant dins d’una aplicació mòbil 

a la que podria accedir-hi des de qualsevol lloc, ja que la 

informació es guarda al núvol.

A l’entrar al supermercat apropa el seu mòbil a la 

porta per avisar a la botiga que està allà, i d’aquesta 

manera poder fer una compra més personalitzada. 

El supermercat revisa el llistat de la compra que té a 

l’aplicació mòbil amb l’estoc de la botiga i l’informa dels 

productes disponibles i els que ja s’han acabat, oferint-li 

opcions similars. 

Tot i ser la seva botiga habitual i conèixer on està cada 

cosa, la Júlia prefereix agilitzar la seva compra i activar 

la geolocalització per fer la ruta més ràpida. La Júlia 

va passant pels diferents passadissos i apropant el 

mòbil a les etiquetes dels productes que vol comprar. 

A mesura que passa per les diferents seccions, i 

basant-se en els productes que consumeix habitualment, 

l’aplicació va informant-li de les ofertes que hi ha en 

aquell moment. Com sap que hi ha alguns productes 

que estan a punt d’esgotar-se aprofita per afegir-los a la 

seva compra ara que tenen un descompte. 

A l’arribar a la secció de lactis, la Júlia rep una notificació 

automàtica de les llets que hi ha ara en promoció. La 

Júlia, a més, veu que hi ha una que no coneixia, així 

que apropa el seu mòbil a l’etiqueta de la prestatgeria 

i la compara amb la que normalment pren, mirant la 

composició de cadascuna i la informació nutricional. 

Finalment decideix capturar a la seva cistella virtual la 

recomanada ja que portava un descompte especial si 

l’agafava en aquell moment. 

Quan completa la seva cistella des del seu dispositiu, 

decideix pagar a través del seu mòbil i així estalviar-se la 

cua. Per fer que li portin la compra a casa directament, 

revisa tots els productes que ha afegit a la cistella, escull 

l’hora de l’entrega a domicili i procedeix a fer el pagament, 

ja que les seves dades bancàries ja estan enregistrades 

a l’aplicació. 

La Júlia rep el tiquet de compra, que es guarda al núvol, 

de manera que el tindrà sempre disponible, i marxa cap a 

casa, havent fet una compra ràpida, còmode i convenient. 

Al sortir, el comerç li envia una nova notificació amb 

cupons digitals per la propera compra.
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La cultura de compra està canviant 

Des de fa 20 anys que Internet està esdevenint una 

revolució al món del comerç. L’oferta s’ha incrementat 

exponencialment i els usuaris tenen accés a un mercat 

que va del seu espai local al global. 

La compra on-line està creixent exponencialment any 

rere any per la seva conveniència i comoditat. Malgrat 

això, el comerç tradicional, el de la botiga física, encara és 

el canal preferit pels consumidors, per la seva proximitat, 

el tracte humà i la possibilitat de veure i provar allò que 

volem. També és cert que les tendències marquen la 

ruta a tenir en compte i això implicar tenir com a repte 

evolucionar de la mà del món online per continuar 

captant l’atenció dels seus fidels visitants i aconseguir 

de nous.

La cultura de compra tradicional ha anat evolucionant 

en les darreres èpoques. Cada cop hi ha més centres 

comercials que intenten reproduir l’experiència de poder 

‘navegar’ per diverses botigues en poc temps, i a més els 

espia físics poc a poc es van adaptant a aquests nous 

canvis oferint l’entrega a domicili i posant a disposició 

del client un nou canal de compra, la botiga virtual. No 

obstant, els compradors són cada cop més exigents 

i sofisticats, i per aquest motiu  les botigues físiques 

estan començant a oferir solucions que aprofitin tots els 

avantatges de la compra electrònica.

Les noves experiències de compra 

En un món que evoluciona contínuament i on cada acció 

compta, fer front als canvis, saber adaptar-se i reinventar-

se quan cal és la clau per ser competitiu. 

La macrotendència de digitalització d’aquesta generació 

s’ha extés per capil·laritat a tots els àmbits de la societat. 

El retail, així com altres sectors com la banca, la salut, 

l’administració pública, les telecomunicacions o l’oci, per 

nombrar uns quants, no és una excepció. 

Connectivitat, ubiqüitat, mobilització de processos com 

el pagament, digitalització dels continguts, tecnologies 

per extreure dades, sistemes d’informació sobre actius 

i persones....l’evolució tecnològica ens obre un ample 

ventall d’oportunitats que hem de saber aplicar.

A continuació valorarem les noves experiències a les 

que s’enfronten el tres actors clau d’aquesta història: el 

consumidor, la botiga i la marca.

L’experiència del consumidor

Fins fa ben poc l’experiència de compra d’un consumidor 

consistia en rebre un primer estímul sobre un producte 

o servei, informar-se sobre aquest i altres productes 

similars i comprar-ho o bé a la botiga física o bé per 

internet des de casa. Un procés que no era immediat ni 

continu. Amb l’aparició dels nous dispositius mòbils amb 

connexió a internet, la forma d’actuar d’un consumidor 

pot canviar radicalment. L’usuari ara té a les seves mans 

tota la informació que podria tenir a casa davant de 

l’ordinador, a més a més de tenir un canal de comunicació 

directe amb la botiga i la marca. 

A través del seu mòbils, el client té l’opció de compartir 

informació sobre les preferències, necessitats i 

expectacions personals, experimentar una veritable 

compra a mida serà possible, inclús el venedor tindrà 

les eines necessàries per poder oferir un millor servei, 
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adaptant-se als gustos i necessitats de cada persona en 

cada moment particular.

Tot aquest canvi requereix una infraestructura dins la 

botiga, que haurà de millorar els processos per tal de 

poder realitzar compres més ràpides i convenients, 

eliminant situacions que puguin empitjorar l’experiència 

dels consumidors, com ara la falta d’informació sobre 

l’estoc d’un producte, la dificultat per finalitzar una 

compra, o els processos de pagament lents que generen 

cues a les caixes. 

Pel consumidor connectat, també s’obrirà un nou canal 

de comunicació amb el comerç on establir relacions 

més  properes i satisfactòries, ja que no serà un element 

anònim al que abordar amb informació de poc interès 

i rellevància sinò tot el contrari: un subjecte important, 

que aporta més interactivitat i compromís a canvi de 

millors serveis.

La compra esdevindrà més motivant i divertida. La 

connexió emocional reforçarà la fidelitat i la freqüència 

de visites, així com l’atracció de nous clients.

L’experiència del venedor

La soposada amenaça del comerç on-line és realment 

un mite. La realitat és que davant problemes com el 

showrooming (clients que entren per veure els productes 

però els compren més tard per internet allà on estiguin 

més barats), i encara que el preu és important, hi ha factors 

com la conveniència i l’experiència a la botiga que encara 

són més rellevants a l’hora de decidir sobre la compra.

Els dispositius mòbils no només milloren 

l’experiència del client sinó també la del 

venedor qui tindrà tota la informació que 

pugui necessitar a l’instant a les seves mans, 

oferint un millor servei al client.
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LA BOTIGA DIGITAL ÉS UN 

AMPLIFICADOR DE 

L’EXPERIÈNCIA DIGITAL DEL 

CONSUMIDOR.

“

“
Tenir el consumidor a la botiga és una oportunitat única 

per establir una relació més propera amb el client, oferir-

li una vivència única i personalitzada, i altrament donar-

li la opció d’interactuar directament amb els productes, 

poder gaudir d’ells immediatament i rebre els consells 

dels venedors, a diferència del que la resta de canals 

ofereixen. L’objectiu final continuarà sent sempre el 

vendre més i canalitzar els serveis per què el client 

compri a la botiga.

Les noves tecnologies han de ser el mitjà per posar 

a les mans dels clients la 

informació realment rellevant 

que els ajudi a prendre la 

decisió de compra. Aquesta 

informació ha d’arribar a 

través de diferents punts 

de contacte o canals de la 

botiga (pantalles, tabletes,  

productes físics, cartelleria, 

etiquetes electròniques) o el 

mateix visitant (dispositius 

mòbils, tablets i PC a casa) i ser coherent en tot moment, 

oferint una experiència única i dinàmica. 

Aquesta omni-canalitat marca la diferència com a 

disseny de servei guanyador. 

En definitiva, entendre el que els clients volen i necessiten 

és l’essència del comerç avui. Les millors pràctiques 

s’han observat en tots aquells que han arribat a una 

comprensió profunda del procés de decisió que els seus 

clients prenen i que es realment el que aquests valoren 

quan es troben als seus establiments.

Des de la perspectiva del fabricant i les marques

Tenir accés a la informació dels consumidors és un 

privilegi que fins ara era gairebé impossible d’aconseguir 

pels fabricants. Aquest canal pot obrir-se també per 

permetre a aquests construir una relació més pròxima i 

íntima amb els seus clients que contribueixi a augmentar-

ne la satisfacció global. 

Les dades sobre l’activitat directa dels usuaris amb 

productes pot generar nous models de negoci que passin 

per donar accés a aquestes interaccions a les mateixes 

marques. Per exemple, obre 

oportunitats per donar 

promocions en temps real als 

usuaris que s’han interessat 

per un determinat producte 

o captar la seva atenció quan 

passen per una determinada 

àrea de la botiga.

Els programes de fidelització 

i cupons dels fabricants són 

també una nova oportunitat 

per digitalitzar i millorar el servei actual, basat en paper 

majoritàriament. Això implica una simplificació del procés 

de recollida i gestió de cupons, així com una nova relació 

i model de negoci entre comerç i fabricants.

La gestió de les existències i el magatzem també serà 

més eficaç si la informació es agregada i recopilada quasi 

en temps real, portant la producció just-in-time un pas 

més a prop. En una fabricació i aprovisionament òptims, 

els productes podrien ser fabricats per correspondre 

a uns requeriments específics dels clients i fabricants, 

portant les preferències dels  consumidors a la botiga.  
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L’evolució de la 
compra on-line i 
dins de la botiga
La diferenciació i l’excel•lència en serveis és la clau per l’èxit de qualsevol 
negoci. L’ús de les noves tecnologies a la zona de compra pot ser la clau per 
aconseguir aquest avantatge competitiu.

NOVES EXPERIÈNCIES

IMATGES FOTOLIA/
WORLDLINE
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Els hàbits de compra han canviat i l’oferta s’ha diversificat. 

Avui en dia diferenciar-se dels competidors i aportar 

més valor al client és cada cop més difícil. Així mateix, les 

botigues físiques es troben en una situació de lleugera 

desavantatge respecte als proveïdors a Internet. Ambdós 

estan sota pressió per assegurar els seus ingressos, però 

la botiga física ha de cobrir el cost de manutenció de la 

mateixa i el servei i atenció que ofereix als seus clients, 

costos significatius sobretot per als petits establiments.

Els fabricants ja han percebut aquest canvi i han començat 

a oferir serveis connectats als seus consumidors, per 

tal d’aconseguir aquesta diferenciació i avantatge 

competitiu tant anhelats, a més de poder guanyar-se la 

fidelitat i mantenir els seus ingressos. 

Molts comerços ja veuen també la necessitat d’obrir el seu 

espai físic al món global a través d’Internet  i comencen 

a pensar en estratègies digitals que comparteixen espai 

amb la seva estratègia “analògica” d’igual a igual.

La solució es troba a la convergència dels canals on-line 

i offline, la barreja d’ambdós abans, durant i després és 

el que crearà un punt d’inflexió en el procés i experiència 

de compra del consumidor. A continuació valorarem 

com la tecnologia pot afectar a les diverses etapes del 

procés de compra.

Abans d’entrar a la botiga

Les botigues han d’aconseguir cridar l’atenció dels seus 

potencials clients molt abans que aquests decideixin 

comprar. Abans que un consumidor entri a una botiga 

necessita ser conscient de les ofertes i de les raons del 

perquè comprar a un establiment en concret. El canal 

on-line pot esdevenir la solució a  aquest pas. 

Convertir-se en un suport a l’hora de planejar una compra 

pot ajudar a dirigir tràfic a la botiga, accions com les de 

promocionar-se a les xarxes socials, oferir promocions 

personalitzades, donar la opció als clients potencials 

de crear els seus llistats de desitjos, rebre suggeriments 

sobre articles pels que el client podria estar interessat i 

obtenir informació sobre la disponibilitat dels productes 

a la botiga, entre d’altres, són els primers passos per crear 

una bona relació amb el client i aconseguir que s’apropi a 

la botiga amb més freqüència. 

Abans que el client entri a la botiga, la multi-canalitat és 

vital, una botiga ha d’estar present als diversos canals 

pels que el client podria relacionar-se amb aquesta, ja 

sigui a través d’aplicacions per mòbils o tablets, motors 

de cerca, xarxes socials... A més, la multi-canalitat facilita 

l’obtenció d’informació valuosa sobre els consumidors, i 

per tant porta a una millor gestió de la botiga.
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Dins la botiga

Quan el client entra a la botiga espera poder 

complementar l’experiència prèvia amb la possibilitat 

de veure, tocar i provar els productes, de poder parlar 

directament amb especialistes i rebre consells segons 

les seves necessitats, serveis que no podria rebre a 

una botiga on-line. No obstant, sempre pot mancar-li 

la part més digital: la de poder obtenir informació molt 

detallada sobre el producte, realitzar comparacions 

entre productes, veure tots el productes que té la botiga 

independentment de si estan o no en estoc...  

L’ús dels mòbils per part dels consumidors o de les 

tablets en el cas dels venedors dins de la botiga és el 

complement perfecte per a unir totes dues experiències, 

la on-line i la offline. Els dispositius mòbils poden servir 

per  interactuar amb els productes, obtenint més 

informació sobre aquests i la seva disponibilitat a la 

botiga, veient-ne més dels que hi hagi en estoc i tenint la 

opció de buscar-ne de similars o que es complementin, 

a més de la possibiltat de rebre ofertes addicionals 

que no es podrien oferir a través d’internet, ja sigui 

perquè depenguin de la situació del comprador o de 

les preferències que només puguin identificar-se per la 

interacció directa amb un treballador. 

L’ús del comerç electrònic dins de la botiga dóna noves 

eines de decisió al consumidor, agilitza el procés de 

compra, especialment el check-out, i el fa més còmode. 

A més a més, l’ús d’una cistella virtual és molt beneficiós 

pel venedor també, qui podrà recol•lectar informació 

sobre les decisions que es van prenent al llarg de tot el 

procés de compra. 

Una altre tecnologia que s’ha introduït darrerament a 

la botiga és la cartelleria digital interactiva, una nova 

forma d’interacció visual, una pantalla tàctil que fa de 

pont entre la botiga digital i la física, una eina de venda 

que entusiasma als compradors i els permet veure tota 

l’oferta independentment de l’estoc de la botiga.

Al sortir de la botiga

Al finalitzar la compra, el servei post venda és clau per 

tal de fidelitzar al client. Establir un canal de comunicació 

entre aquest i la botiga o la marca pot millorar la seva 

experiència de compra, el client trobarà la marca més 

propera i en cas de necessitar-ho en un parell de clics 

a través de la web o una aplicació mòbil, deixant un 

comentari a les xarxes socials o fent una trucada podrà 

contactar amb ella. 

Pel venedor també pot ser molt beneficiosa aquesta 

relació, ja que li permetrà saber què pensen els seus 

clients i què voldrien que canviés, esbrinar com poden 

millorar el servei que ofereixen i transmetre una imatge 

d’empresa que es focalitza en el client. 

Quan una botiga fa una venda l’ha de considerar com 

una compra prèvia a una futura compra, i per tant la 

relació que s’estableixi després amb el client serà el que 

finalment aconsegueixi que aquest estigui content i visiti 

la botiga amb més freqüència, es a dir, un client fidelitzat.

L’ús del mòbil per interactuar amb els 

productes de la botiga permetrà que el 

client pugui viure tant l’experiència d’estar a 

la botiga i tocar al producte com la on-line, 

beneficiant-se de tots els seus avantatges
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Necessitats del 
client connectat

NOVES EXPERIÈNCIES

Descobrim les necessitats dels nous consumidors connectats al 
llarg del cicle de vida de la compra.

Dirigir tràfic als punts de 

venda

Una botiga pot fer qualsevol 

cosa per motivar als 

seus clients a entrar-hi:  

enviar missatges i cupons 

personalitzats, oferir 

contingut digital atractiu i 

motivador o millorar la seva 

presència on-line

GRÀCIES PER DIFONDRE
#labotigadigital

IMATGES FOTOLIA/WORLDLINE
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Millorar l’experiència del 

consumidor dins la botiga

Dedicant més espai de les prestatgeries als 

articles líders, permetent als consumidors 

interactuar amb els productes i facilitant el 

pagament al final.

Què valora realment un consumidor en el moment de 

realitzar una compra? Els compradors busquen un servei 

decent, l’atenció d’un expert en la matèria, disponibilitat 

del producte, saber que està pagant un preu raonable en 

comparació al preu de mercat i un bon servei d’atenció 

post-venda. Un cop valorades totes les opcions és el 

moment de decidir si la compra s’efectua a l’establiment 

físic o on-line.

Els consumidors, en molts casos, necessiten veure, 

tocar i analitzar el producte físicament. La millor manera 

és acudir a les botigues i així poder interactuar amb el 

producte. Aquest fet provoca queixes i tancaments per 

part dels venedors ja que veuen els seus establiments 

com a simples showrooms abans de comprar on-line.

A continuació analitzem 10 necessitats que mostren 

els consumidors i que, amb la convergència dels canals 

on-line i offline, s’han de resoldre a través del disseny 

d’experiències digitals dins la botiga.
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1. Servei a mida pel client

Hi ha situacions on els compradors entren a la botiga, 

busquen el producte, paguen i se’n van. Aquests clients 

són anònims pels comerciants. No fan possible oferir 

els productes o serveis que més s’adeqüen a les seves 

necessitats ni donar una atenció personalitzada. D’altre 

banda quan un consumidor accedeix a una plataforma 

on-line i busca, compri o no, un determinat producte, 

ja està donant informació del seu perfil. El portal pot 

analitzar aquestes dades i enviar promocions, cupons 

o informació de nous 

productes al instant. 

2. No més cues

Estar fent cua per efectuar 

el pagament dels articles, 

esperar que la persona de 

davant trobi les monedes de 

la seva butxaca, o situacions 

on el caixer no disposa de 

canvi provoquen lentitud i la sensació de perdre el 

temps en les botigues físiques. El comerç on-line permet 

fer aquest acte gairebé amb un sol clic, oferint sistemes 

de pagament diversos com: targetes de crèdit/dèbit, 

transferències bancàries o plataformes de pagament 

com ara PayPal.

3. Marketing adaptat al públic objectiu

Quin sentit té que un consumidor entri en un 

establiment i estigui rodejat d’informació de productes 

que no necessita? Pot provocar saturació en la ment 

del potencial client i un efecte negatiu en l’experiència 

de compra. En el comerç electrònic, un cop l’usuari s’ha 

connectat en el seu perfil, la informació que rep està 

relacionada amb les seves característiques. En cap cas 

s’oferirà un producte que estigui molt lluny del seu 

comportament de compra.

4.  Saber el que estàs comprant

No estàs segur si el pastís que t’estàs apunt de comprar 

encaixa amb els requeriments de la teva dieta? En un 

establiment físic és difícil conèixer les característiques 

del producte més enllà de l’etiqueta. 

El personal especialitzat no coneix la informació personal 

del client i aleshores no pot influenciar en la decisió. En 

una compra on-line la informació es pot adaptar al perfil 

del usuari i crear vàries opcions, essent més fàcil i òptima 

la decisió final del comprador.

5. Prou de caminar sense objectius

Els consumidors inverteixen 

una gran quantitat de 

temps al comprar en un 

supermercat. Caminar per 

tots els passadissos i així 

està segur de no deixar-se 

res. Anar amb una llista de la 

compra passant més d’una 

vegada per el mateix camí i 

preguntant la ubicació dels 

productes. 

Els supermercats on-line ofereixen la possibilitat de 

recordar els productes que haurien d’estar exhaurits en 

funció de les teves necessitats habituals. Amb el disseny 

i la usabilitat dels portals és molt senzill fer una cistella 

de la compra, òptima i sense malgastar en productes 

que no necessites. 

6. “Com em queden aquests pantalons?”

Si estàs comprant sol, a qui preguntes per una segona 

opinió? No molts clients confien en l’opinió del dependent 

al comprar uns pantalons i volen captar l’opinió dels seus 

amics o familia remòtament. 

També ja hi ha solucions de realitat augmentada en 

pantalles que mostren la teva imatge en 3D des de 

qualsevol angle, que permeten provar-se virtualment 

diferents models i colors de forma ràpida i convenient, 

com si d’un mirall màgic es tractés.

REBRE OFERTES ESTÀNDARD POT 

CAUSAR UN EFECTE NEGATIU EN 

L’EXPERIÈNCIA DE COMPRA

“
“
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LOREM SPACE HERE FOR A 
PARTICULAR TITLE

7. Comprar i oblidar-se de les bosses 

Els consumidors poden aturar la seva acció de comprar 

per el fet de portar masses bosses a sobre, ja sigui 

per la incomoditat de carregar-les o per la sensació 

d’haver comprat massa. Al efectuar una compra on-

line els productes són enviats just en el moment de la 

transacció, avui en dia algunes marques i intermediaris 

tenen la opció de portar qualsevol producte a domicili 

en menys de 24 hores.

8. Conservar les factures 

Quantes targetes de crèdit tens a la cartera i quants 

cops has volgut retornar un article però no pots trobar 

la factura? En molts casos els consumidors obliden 

els tiquets de les compres a les bosses i aquestes són 

llençades a la brossa. Altres guarden els rebuts a la 

cartera i passat un temps, degut al fregament, s’esborren 

i ja no tenen utilitat. En un portal de compres per internet 

les factures queden guardades en el perfil del usuari. El 

qual fa molt fàcil una devolució o un reemborsament 

per un producte que no s’adapta a les característiques 

esperades.

9. Més diversió en la compra interactiva

Les compres on-line poden crear diversió en interactuar 

amb els productes mitjançant pantalles tàctils, combinar 

complements impossibles o descobrir noves tendències. 

Creant una experiència de compra agradable i interactiva 

per a l’usuari. En una botiga física els consumidors poden 

analitzar els productes amb els 5 sentits però les opcions 

són més limitades. En el cas que no tinguin el producte 

en stock l’experiència de compra esdevé negativa per  

l’usuari.

10. Més que una botiga

En l’actualitat, els consumidors esperen un valor afegit 

del producte que busquen al entrar en una botiga. La 

necessitat de rebre un plus per entrar a un establiment 

és cada vegada més important per als usuaris. La gran 

quantitat d’informació que es pot extreure de la xarxa 

obre una multitud de nous mercats. Moltes plataformes 

digitals han optat per donar serveis complementaris 

basant-se en la informació adquirida dels seus usuaris, 

creant una perfecte integració en l’experiència de 

compra. 



SERVEIS DIGITALS A 

LA BOTIGA

Transformar la botiga en un veritable punt de contacte amb innovadores experiències de compra

El 70% dels consumidors solen utilitzar el seu mòbil dins de la botiga, ja sigui per cercar informació de 

productes abans de comprar, consultar opinions d’altres usuaris o efectuar pagaments.

LA BOTIGA DIGITAL
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Digitalitzant la 
botiga física 
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IMATGES FOTOLIA/WORLDLINE

Malgrat l’auge del comerç electrònic, amb un creixement 

anual del 20%, les botigues físiques tenen encara uns 

ingressos molt elevats, el que demostra que, de moment, 

no desapareixeran. 

La tecnologia ha fet que els clients es converteixin en 

objectius en moviment. És el pont de connexió entre els 

mons analògics i digitals. Per romandre rellevant dins 

aquest sector en constant evolució, els comerços han de 

transformar-se introduint serveis de comerç electrònic 

dins de la botiga. 

La interacció directa entre la pròpia botiga i els usuaris 

serà clau pels comerços, tant per oferir una experiència 

de compra única i emocionant com per conèixer la 

percepció d’aquests.

La digitalització de la botiga és un projecte que 

necessita d’objectius i resultats mesurables i realistes. 

Només d’aquesta manera es pot analitzar la interacció 

amb clients, la seva satisfacció i el seu èxit. És crític 

construir estratègies i accions que es retro-alimentin  de 

l’aprenentatge previ. 
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La visió de la botiga digitalitzada pot sintetitzar-se en 

dues línies d’acció envers el negoci que per una banda té 

per objectiu augmentar el valor del comerç i els ingres-

sos i per una altra banda, té com a objectiu optimitzar els 

costos actuals.

La primera línia té com a extratègia clara aconseguir una 

satisfactòria experiència de compra pel consumidor. La 

idea principal és generar impacte i dirigir tràfic al punt 

de venda. 

Una vegada allà, el leitmotiv de la història amb el nostre 

client és unir els mons físics i virtuals en una única ex-

periència, sense costures i orientada a facilitar la compra 

final guanyant-se la satisfacció i fidelitat del client. Les 

següents accions han de constituir els elements clau en 

el disseny de l’experiència de compra: 

1. Impacte a través de la interacció amb usuaris

L’efecte WOW que suposa la digitalització atreu irreme-

diablement al consumidor i augmenta la percepció de 

innovació i atractiu de la botiga. A la vegada permet més 

interacció i participació del client, tota una asseguraça 

d’èxit per l’experiència.

2. Optmització del temps d’espera

L’objectiu és proveir d’una acció de compra perfecta, 

sense esperes ni interrupcions entre les fases de 

descobriment, elecció, pagament i recollida, donant 

eines de poder a l’usuari, com per exemple els quioscos 

d’auto-pagament. La reducció del temps d’espera 

influeix directament en la satisfacció final del client.

3. Millors serveis dins la botiga

És fonamental donar accés de forma simple i ràpida a 

informació i consells, incloent les xarxes socials, com-

parativa de productes i personalització d’ofertes com a 

suport per la decisió de compra. Per dur a terme tots 

aquests serveis és fonamental proporcionar connectivi-

tat WiFi als usuaris dins de la botiga.

4. Personal més qualificat

Amb eines mòbils, com tabletes i smartphones, els vene-

dors podran mostrar informació rellevant dels seus pro-

ductes i construir discursos en temps real, accedint a 

informació sobre disponibilitat i ofertes personalitzades, 

així com conèixer amb més detall al seu interlocutor a 

través del seu historial de compra..
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La segona línia estratègica facilitarà l’optimització de 

costos. La base per tot això és, naturalment, la rendibili-

tat, perquè només quan treballem amb rendibilitat som 

lliures de triar la forma en la que volem actuar.

5. Augment del tamany de l’espai físic

La botiga digital permet 

mostrar més productes 

que els de l’estoc de 

l’espai físic, completant el 

catàleg amb el del comerç 

electrònic. També ofereix 

opcions de personalització 

que difícilment es poden 

recrear a la botiga 

tradicional.

6. Optmitzar la 

visualització de productes

L’ús de cartelleria digital pot suposar un gran estalvi a 

llarg termini en paper. Així mateix, l’ús d’etiquetes de 

productes electròniques per la interacció amb l’usuari 

també pot reportar diferents beneficis en cost (canvi 

de preus en temps real, localització de productes pel 

picking a botiga, informació d’estoc en magatzem, etc.)

7. Millor gestió de l’efectiu

Traspassar al client la tasca de realitzar el pagament 

(quioscos d’auto-pagament, pagament mòbil, etc.) 

també resulta en una 

reducció de costos en 

punts de venda dins de 

la botiga. Amb menys 

personal és possible 

gestionar diferents punts 

de pagament a la vegada.

8. Personal de botiga més 

eficient

Els venedors poden 

optimitzar més el seu 

temps i centrar els seus esforços només en accions que 

aportin valor als clients (conèixer en temps real l’estoc 

a botiga, localització de productes, coneixement 360º 

del client per oferir productes cross-selling, ofertes 

personalitzades i upselling d’altres productes relacionats, 

REINVENTAR LA VISIÓ FÍSICA 

DE LA BOTIGA I AMPLIAR 

L’ECOSISTEMA PER CAPTURAR 

TOT EL NEGOCI POTENCIAL DINS 

ELLA I MANTENIR-SE 

“

“
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LA BOTIGA DIGITAL

Les solucions 
tecnològiques
Hi ha diverses solucions tecnològiques 
que faran que algunes d’aquestes 
oportunitats siguin una realitat en 
els pròxims anys. La seva evolució i 
els reptes estan recollits en aquesta 
secció.

Abans d’entrar a la botiga
Des de l’atracció de l’usuari al punt de venda fins a 

l’entrada a la botiga

A fora de la botiga, el comerç té com a objectiu dirigir 

tràfic a la botiga comunicant de forma idònia  als seus 

clients. Aquesta idoneïtat pot ser la pròpia localització 

de les persones, pròximes a la botiga, que mitjançant 

alertes, recomanacions, promocions o missatges geo-

localitzats, són advertits de la presència propera de 

la botiga. El geofencing permet al comerç configurar 

aquestes accions específiques quan l’usuari entra en un 

particular perímetre. . El Geofencing te una funcionalitat 

molt potent, però la pregunta de la privacitat és molt 

important, els comerciants han de ser transparents quan 

activin aquesta funcionalitat per poder evitar el refús 

global dels clients.   

IMATGES FOTOLIA
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També les solucions de cartelleria digital (Digital Out of 

Home) són una bona carta de presentació per captar 

l’atenció. La qualitat i l’efecte wow dels continguts digitals 

serà de rellevant importància per generar l’impacte 

adequat.  Normalment són emeses per pantalles de 

gran format i en configuracions de més de dos pantalles 

conjuntament (videowalls). Les solucions d’aquest tipus 

arriben fins i tot a substituir alguns aparadors oferint 

contingut promocional i interactiu durant 24 hores, 

arribant en casos extrems a eliminar la necessitat de 

mantenir la pròpia botiga. 

A l’entrada de la botiga
Els beneficis d’advertir l’arribada a la botiga i les 

solucions introductòries

Dins de la botiga podem treure millor rendiment de 

les aplicacions del comerç per l’activitat dins dels 

seus espais. Això només pot tenir èxit si la connexió 

disponible és capaç de donar un bon ample de banda 

als consumidors que es connectin. Es pot oferir WiFi 

gratis al check-in, per personalitzar els serveis un cop 

l’usuari està identificat. Aquest check-in pot ser, per 

exemple, a través d’escanejar un codi QR d’un pòster 

de benvinguda, o bé per la detecció de beacons amb 

tecnologia bluetooth de baixa energia.

L’usuari també podria rebre altres recompenses pel fet 

d’identifcar-se (cupons i promocions personalitzades, 

punts de fidelització, participació en sortejos). Aquesta 

és una oportunitat de canviar la situació actual on els 

hàbits de compra dels visitants són anònims.

Passejant per la botiga
Utilitzar la informació per crear serveis personalitzats 

i contextualitzats

La mobilitat intel•ligent o contextual consisteix en donar 

serveis i continguts dependents de la pròpia localització 

i moment en el que es troba l’usuari.  Dins de la botiga, la 

localització GPS no funciona correctament i per tant hem 

de buscar alternatives tecnològiques que donin suport a 

l’usuari a fer coses com localitzar productes, reordenar la 

llista de la compra o rebre promocions rellevants segons 

la zona de la botiga on es trobi.

Sistemes de localització i navegació basats en la senyal 

Wifi combinada addicionalment amb balises Bluetooth ja 

estan donant una bona precisió en interiors. Els Beacons 

i la tecnologia de baix consum d’energia del Bluetooth 

L’experiència de compra dins la botiga 

ha de ser coherent independenment del 

canal que s’utilitzi. La informació i continguts 

als que l’usuari pot accedir a través del seu 

dispositiu mòbil, dels codis QR i etiquetes 

NFC o les pantalles de la botiga han d’estar 

sincronitzades (omni-canal), a més d’oferir 

alternatives diferents per completar les crides 

a l’acció que es llencen.
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també facilitaran l’enviament de missatges promocionals 

i accions quan l’usuari entra en un determinat perímetre 

(màrqueting de proximitat), així com una directa 

comunicació entre consumidors i venedors. 

Addicionalment, les etiquetes NFC també poden donar 

el posicionament relatiu a botiga quan l’usuari les llegeix 

amb el mòbil. Això també permet la possibilitat de donar 

informació contextual (preus locals, la ruta cap a un 

producte específic de la botiga..).

De rellevant importància pel comerç també és mesurar 

i recopilar dades sobre el comportament del client dins 

la botiga per oferir en tot moment el contingut adequat: 

per on es mouen, com evoluciona l’afluència durant el 

dia, perfils d’usuaris que entren, grau d’interès en els 

productes que es promocionen i s’exposen, etc.  

Les solucions tecnològiques poden ser variades:  

• Sistema comptador de persones a l’entrada

• Mesura del tràfic de persones a les diferents àrees 

de la botiga (mapes de calor)

• Mesura  d’audiència i interès dels continguts 

promocionals de les pantalles utilitzant càmeres 

amb reconeixement facial que calculen el temps que 

l’usuari passa mirant la pantalla

• Reconeixement facial  (gènere, rang d’edat) per 

programar continguts més dirigits

Aquesta connexió entre consumidors, comerços i inclús 

marques crea una gran quantitat d’informació com 

qualsevol altre organització connectada. La informació 

avarca des del patró de comportament dels consumidors 

on-line, la presència i menció a les xarxes socials (anàlisis 

d’opinions), informació dins la botiga per la utilització 

del NFC, check-in dels clients, interacció amb la WiFI i 

Beacons, etc. 

Tot aquest volum d’informació és el que anomenen 

Big Data. Amb el seu anàlisi i estratègies adequades, el 

consumidor pot ser comprès millor fent que els serveis 

encaixin amb les seves expectatives personals. 

Interaccionant amb productes
Utilitzar la informació per crear serveis personalitzats

Se sol anomenar “show-rooming” quan l’usuari utilitza 

la botiga física com un espai on poder veure i tocar els 

productes però que no compra, ja que moltes vegades 

sol adquirir-los després a comerços on-line per un preu 

inferior. Les solucions digitals de la botiga del futur 

també han de ser dissenyades i implementades per 

aconseguir que el client compri finalment a la mateixa 

botiga mitjançant informació detallada del producte, 

descomptes en temps real per la compra, etc.

Per la interacció amb productes, el dispositiu mòbil es 

converteix en una eina important. Tecnologies com el 

reconeixent d’imatge, lectors de codis de barres, codis 

CODI DE BARRES CODI QR
RECONEIXEMENT 

IMATGE
NFC

Càmera del mòbil 
per llegir-lo

Càmera del mòbil 
per llegir-lo

Càmera del mòbil 
per llegir-lo

Dispositiu compatible
 NFC

Penetració 
alta al mercat

Penetració 
mitja/baixa

Penetració 
baixa

Només a mòbils d’última 
generació

Informació codificada molt 
limitada

Capacitat de codificar més 
informació 

Només codifica el patró 
d’imatge per comparar

Informació codificada simi-
lar als codis de barres

Present a tots els product-
es del mercat, permet la 

interacció tant a casa com 
a la botiga

Present a pòsters de 
la botiga, magazines i 

catàlegs, cartelleria digital, 
webs i alguns productes

Present a catàlegs en pa-
per, cartelleria digital, car-
telleria tradicional i webs

Etiquetes NFC presents a 
lineals de la botiga, alguns 
productes, etiquetes elec-

tròniques i terminals de 
pagament
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QR o també de etiquetes NFC poden mostrar aquesta 

informació i beneficis al dispositiu i donar suport en 

la decisió de compra. Són necessàriament solucions 

integrades amb els sistemes d’informació de la botiga per 

poder donar també confirmació sobre la disponibilitat i 

formats variats del producte.

La realitat augmentada també és una tecnologia a tenir 

en compte com a eina per orientar-se a la botiga (amb 

indicacions sobre on anar sobre la mateixa càmera del 

mòbil) o també per sobreposar dades sobre la imatge 

del producte o productes al prestatge, com el seu preu, 

disponibilitat o altres dades comparatives.

Una altra possibilitat interessant és disposar d’etiquetes 

intel•ligents que també  permeten al consumidor 

interactuar directament amb els productes i obtenir una 

informació més extensa si és necessari. 

Les Electronic Smart Labels (ESL) amb NFC esdevenen 

un mena de “magnetisme digital” per els compradors 

amb smartphones a la botiga. Aporten una bona i 

consistent experiència de compra per aprofitar sense 

problemes els diferents canals i incrementar les vendes. 

La primera botiga completament equipada (50.000 ESL 

amb NFC) oberta a Paris l’Octubre del 2012 i diversos 

comerciants van seguir la mateixa idea. Al 2013, més de 

5 milions de NFC ESL van ser instal•lats arreu del món, 

establint un nou instrument i una nova fita per el futur de 

les botigues. 

Pagant i adquirint els productes
Des de la seguretat de les transaccions al context 

actual dels pagaments

Fins fa poc, el pagament des del mòbil havia estat 

considerat un canal dedicat, reproduint els pagaments 

tradicionals verticals sense aportar beneficis reals als 

comerciants o usuaris, a part de la conveniència de tenir 

un únic dispositiu.   

El gran avanç del pagament per mòbil és la possibilitat 

de estar totalment integrat en l’experiència de compra 

en situacions remotes i de proximitat:

• Consultar la informació del producte dins de la 

botiga, i pagar directament per el benefici de la 

promoció instantània, enviant el producte a casa 

(auto check-out).

• Escanejar el producte amb el mòbil, confirmar el 

pagament, i marxar de la botiga sense perdre temps 

esperant que el caixer torni a escanejar el producte i 

accepti el pagament.

• Utilitzar el dispositiu mòbil per demanar el menjar a 

un restaurant, pagar i fer que te l’enviïn a la taula.

• Detecció per Beacons Bluetooth de l’usuari que 

arriba a caixa sense que aquest tregui el seu dispositiu 

de la butxaca. Això permet al venedor de caixa 

comprovar al registre de botiga que aquell mòbil 

està ara allà i fer confirmació visual del comprador, 

abans de confirmar el pagament de forma segura. 

Aquests exemples simples donen un visió general de les 

oportunitats per als comerciants i noves experiències 

per als consumidors.

Per suposat, els reptes tècnics són el maneig d’aquesta 

integració combinant la seguretat i el compliment del 

pagament per una banda, la flexibilitat per el comerciant 

de crear la seva pròpia experiència de pagament i 

evidentment experiència natural pel client.

Això implica el domini dels reptes tecnològics (NFC, 2D/

QR,  Wallets digitals al Núvol, Pagaments tancats, etc.) i 

fer que encaixin a les necessitats i comportaments dels 

comerciants i usuaris en comptes de demanar-los que 

s’adaptin a les tecnologies.
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LA BOTIGA DIGITAL

Cartelleria digital 
interactiva
La cartelleria digital (digital signage) 
o màrqueting digital dinàmic suposa 
una evolució en la difusió de contingut 
promocional que permet enriquir-
ho amb interactivitat i oferir-los en 
funció del context.

El Digital Signage evoluciona digitalment la comunicació 

en el punt de venda, en cartelleria tradicional (paper, vinil, 

cartró, etc.). Es converteix en un mitjà de comunicació 

de continguts digitals i interactius a través de pantalles 

de gran format, panells tàctils i projectors.

El contingut de cada dispositiu o pantalla es gestionable 

remotament (internet) de forma que és possible 

programar-ho i segmentar-ho segons la seva ubicació, 

funció o, inclús, context. Per exemple, si plou en un 

moment donat, podem fer que la programació de 

material promocional del dia s’interrompi per oferir 

articles per la pluja. O si la persona que està mirant la 

pantalla és un home de 30 anys, el contingut pot canviar 

dinàmicament per oferir productes més personalitzats 

per aquest perfil de client concret.

La principal raó de la cartelleria digital és captar i retenir 

l’atenció del consumidor i fer-ho anar a la botiga a comprar 

IMATGES FOTOLIA
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un determinat producte. El contingut ha de moure a 

l’acció, crear històries i experiències personalitzades a 

través de la interactivitat i la segmentació que es pugui 

arribar a fer.  Ha de ser un contingut rellevant per aportar 

un valor addicional al consumidor objectiu, i que vagi 

més enllà dels materials promocionals tradicionals.

Les aplicacions aplicades al comerç són molt variades: 

podem disposar publicitat dinàmica, podem recrear  

amb càmares i realitat augmentada “miralls màgics” on 

l’usuari pugui veure’s amb la roba que pretèn comprar, 

podem reduïr espai de producte a la botiga disposant 

una pantalla amb productes virtuals, etc.

Les solucions de digital signage poden 

idear-se tant per espais interiors com 

exteriors. Les pantalles disposades fora 

de la botiga tenen com objectiu generar 

tràfic cap a aquesta. L’efecte atractiu és 

molt important per generar l’impacte que 

es necessita (jocs i accions interactives, 

captura de cupons i promocions, enllaços 

a vídeos i pàgines web de la marca...).

EL CONTINGUT ÉS EL REI.
““



Els beneficis haurien d’estar definits en la més amplia via que van 

des de recompenses financeres fins a, per exemple, al sentiment 

de pertinença a un grup, l’increment de recompensa d’una marca 

o simplement passar-s’ho bé a la botiga.

LA BOTIGA DIGITAL

En un món híbrid on es combina la botiga física sense interrompre 
l’experiència digital dels consumidors, els negocis i els seus beneficis 
haurien d’estar equilibrats. En el cas contrari l’adopció de noves 
tecnologies no tindria èxit. 

Beneficis
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GRÀCIES PER DIFONDRE
#labotigadigital

• Tracte personalitzat

• Recompenses per la seva fidelitat i 

per informar de la seva presència

• Facilitat per comparar productes

• Informació detallada dels 

productes (al·lergens, orígen, 

consells d’experts i altres usuaris)

• Compartir l’experiència de compra 

amb amics o altres usuaris

• Facilitat i rapidesa per trobar 

productes i serveris 

• Reduïr el temps d’espera a cues

• Diversió i millor experiència de 

compra

• Percepcó de negoci innovador i 

modern

• Atreure visites a la botiga i 

incrementar el rati visites/ingressos

• Millor servei i experiència pel 

consumidor 

• Oportunitat de vendes creuades 

addicionals

• Conèixer millor al seu client

• Recopil·lació d’informació en les 

rutes agafades, permeten una 

futura optimització, amplitud del 

camí, cues, posició dels productes, 

efecte de les promocions a la 

botiga, etc.

• Nous canals digitals de venda

• Oportunitat extra de promoció i 

compromís amb els seus clients

• Augment de la fidelitat a la marca

• Entendre millor al seu client a 

través d’un canal que no controla

• Obtenir informació de l’anàlisi del 

producte, mesurar la marca i la 

popularitat del producte, mesurar 

l’impacte de la campanya

• Informació millorada i més apurada 

al client i al personal de la botiga

• Oportunitat d’establir contacte 

amb el dispositiu mòbil del client al 

checkout

• Portar el marqueting de proximitat 

al punt de venda i mantenir una 

relació més íntima amb els clients

• Augmentar l’impacte de marca

Clients 
que demanen 
més serveis 

contextualitzats i 
personalitzats

Comerços
que cerquen 

solucions 
omni-canal 
integrals

Marques
que volen 

transformar 
l’interacció amb 
clients en ROI 
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La pregunta que la majoria de comerços petits es poden 

fer és, què hi ha realment aquí per mi? Com puc donar un 

millor servei als meus clients a través de la digitalització 

de part de la meva botiga? I el que és més important, 

quin cost suposarà això i com puc recuperar la meva 

inversió.

L’aproximació estratègica a un projecte de digitalització 

de la botiga física comença per fer-se les preguntes 

pertinents:

Què vull aconseguir al final?

La qüestió principal. Vull ser percebut com un negoci 

innovador? Vull donar serveis de valor a un conjunt 

d’usuaris que ara mateix ho necessiten? Vull aconseguir 

que els usuaris que entren a la meva botiga per mirar 

i tocar productes però que acaben comprant a la 

competència ho facin amb mi? Vull aconseguir més 

tràfic cap al meu negoci? Vull donar quelcom motivador 

i divertit per que els clients acabin tornant?

La visió estratègica condiciona les solucions a 

implementar. Cadascuna té el seu objectiu i el seu camí. 

El procés lògic és trossejar en fases aquest camí i, poc a 

poc, construir una història coherent que pugui explicar al 

meu client en forma d’experiència  i que aquest la compri. 

Començar amb pilots i testejar la seva acceptació i ús 

és fonamental per l’èxit final. Experimentar és clau per 

donar amb la tecla que faci ressonar les seves ments.

Quines solucions donen suport a la visió 
del negoci que vull?
El gràfic de la pàgina següent mostra un conjunt de 

solucions per a la botiga digital, espaiades en el temps 

segons criteris de complexitat i d’adopció per part 

del mercat actual. El seu impacte varia en funció del 

Com construir la 
botiga del futur

IMATGES FOTOLIA/
WORLDLINE

ESTRATÈGIES
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“

“

COMENÇAR AMB PILOTS I EXPERIMENTAR AMB LA SEVA ACCEPTACIÓ I ÚS ÉS 

FONAMENTAL PER L’ÈXIT FINAL.

IM
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Fase 1 Fase 2 Fase 3

App mòbil

WiFi 

Cartelleria
Digital

Notificacions
Push

Continguts
interactius

Cupons
Digitals

Localització
Indoor

Gestor
campanyes

Màrqueting
proximitat

Reconeixement
Imatges

Check-in

App per
venedors

Etiquetes
NFC

Pagament
mòbil

Quioscos
auto-pagament

m-Commerce

Geofencing

Gestió
cues

Compra
social

Realitat
Augmentada

Dispositius
Portables

Assistant
virtual

Aparador
Digital

Big
Data

Cloud

Programa
Fidelització

Solucions per la Botiga Digital prioritzades en el temps segons el seu impacte immediat
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Proporcionar una bona connectivitat dins 

la botiga és bàsic. La gran majoria de serveis 

de la botiga digital requereixen una connexió 

a internet per funcionar. Un dels primers 

passos de la botiga digital és disposar aquesta 

infraestructura.

Com puc mesurar l’èxit de les meves 

propostes?. Per qualsevol iniciativa que es 

dugui a terme s’han de definir una sèrie d’in-

dicadors d’èxit que puguin ser mesurables en 

el temps per poder calibrar l’estratègia en tot 

moment. 

retorn de la inversió que suposen, en alguns casos, amb 

finestres de temps més llargues. Tots aquests exemples 

són solucions que han estat ja provades a comerços 

arreu del món i ja estan donant els seus fruits. amagant 

la complexitat de les tecnologies utilitzades (NFC, 

reconeixement d’imatge, localització interior, etc.).

Què vull aconseguir al final?

El cost de qualsevol solució dependrà de molts factors:

• Existeixen ja solucions al mercat que proporcionen 

models de negoci basats en pagament per ús?

• Hi ha integració amb sistemes d’informació propis?

• Es necessita una profunda adaptació de les solucions 

existents al look&feel de la meva marca/negoci?

Com tot, el cost serà alt o assumible si el retorn de la 

inversió es pot donar en un període raonable de temps. 

En aquest cas, és indispensable tenir clar com monetitzar 

els beneficis directes (ingressos) o indirectes de la 

solució (reforçament d’imatge de marca, fidelització, 

tràfic a botiga, etc.). 
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Per on començo si tinc un negoci petit/
mig?

Normalment, aquests tipus de negoci no tenen una gran 

infraestructura TIC al darrera on integrar solucions de 

omni-canalitat. 

Les opcions més interessants passen per començar per 

aplicacions que puguin donar més flexibilitat al comerç 

per comunicar les seves ofertes i promocions, inclús en 

temps real (segons el nivell de vendes del dia). 

Imaginem pantalles que emeten contingut promocional 

amb preus que el comerciant pot anar canviant 

dinàmicament amb una app mòbil connectada amb el 

sistema de gestió de continguts de la pantalla.

Els negocis petits solen tenir un marge molt estret per 

les inversions i la solució a aquest problema passa per 

orientar-se a serveis ja existents que suportin models de 

pagament per ús i basats en transaccions

Aquestes transaccions poden estar lligades als 

ingressos a través de compres directes, cupons redimits, 

recomanacions a les xarxes socials, repetició de visites a 

la botiga, etc..

Què faig si tinc un negoci gran?

Per cadenes comercials i espais grans, el catàleg 

de possibilitats s’amplia enormement per la pròpia 

integració de les solucions de la botiga digital amb els 

sistemes d’informació propis del comerç. Això permet 

obrir tot un univers de serveis rellevants per l’usuari:

• Connectivitat a botiga (WiFi)

• Informació detallada dels productes, preus, 

disponibilitat d’estoc, etc.

• Solucions basades en la localització dins la botiga

• Quioscos de auto-pagament 

• Etiquetes NFC

• Anàlisi del tràfic i el comportament dels usuaris a la 

botiga

• Gestors de continguts avançats (programació de 

continguts en funció de múltiples variables com el 

temps que fa, l’hora del dia, perfils d’usuaris dins 

la botiga, evolució de les vendes del dia, resultats 

esportius, etc.). El cel és el límit.
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QUÈ SIGNIFICA EL CONSUMIDOR 
CONNECTAT PEL TEU NEGOCI
Els comerços tradicionals avui en dia s’enfronten amb 

una simple opció: abraçar l’internet mòbil i utilitzar les 

seves eines per lluitar en contra dels venedors on-line, 

o morir. Ens estem apropant ràpidament al moment 

on la gent considerarà el dret a estar connectats en 

tot moment, en el lloc que sigui. Els venedors amb 

èxit seran els que reconeixeran el potencial d’aquesta 

situació i la utilitzaran per estar més a prop dels seus 

consumidors.

Lluny del punt de venda 

Enviar missatges i cupons 

personalitzats, posicionar-se 

en punts de venda d’oci i 

entreteniment, i millorar la 

seva presència on-line.

Dins de la botiga. 

Més espai de les 

estanteries als articles 

líders emmagatzemant 

més existències fora de les 

instal•lacions, interactuar 

amb ells i després facilitar el 

pagament al final.

L’oportunitat pot ser dividida en dues 

parts. Les possibilitats són tant il•limitades 

com la imaginació, totes porten cap a una 

relació més compacta entre el venedor i el 

consumidor, així com una millor experiència 

en conjunt. 

Rebre serveis més personalitzats a canvi d’informació personal. 

El internet mòbil significarà que els consumidors esperin més de la seva 

experiència de compra: més informació, més conveniència, més cura; 

però la informació personal haurà de ser compartida per fer més fàcil la 

tasca del propietari del establiment, així  poder retorna’ls-hi i rebre més 

una altre vegada. 
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Tendències futures 
al món del retail
A la botiga del futur tindrà gran predominància la interactivitat amb tota 
classe d’elements virtuals amb noves games de dispositius portables.

Mirant més enllà al futur, hom pot imaginar nous 

escenaris i casos d’ús de la relació entre consumidors 

i comerços que complementin i afegeixin més valor 

encara al producte exposat a les botigues físiques. 

La traçabilitat esdevé un factor important per a molts 

usuaris que volen saber l’origen i el cicle de vida del que 

estan comprant i si compleix així amb els estàndards 

ètics i de qualitat que prometen. Això proporciona una 

nova dimensió de transparència, consciència social, 

empremta ecològica i sostenibilitat a les marques i 

botigues, i directament, una millor experiència per un 

cada cop més nombrós nombre d’usuaris identificats 

amb aquests principis.

Les promocions i continguts que ara ja es poden 

personalitzar a través del reconeixement d’aspectes 

com el gènere i l’edat aproximada, també passaran a ser 

més precises en altres nivells com l’estat d’ànim (“Estic 

avorrit, que pots fer al respecte?”), l’històric de relació 

amb la botiga (“Hola Júlia, fa 3 mesos que no vens per 

aquí i tinc aquesta promoció per a tu”) i també a través 

L’EVOLUCIÓ DE LA 
CARTELLERIA DIGITAL

Tot allò on toquem serà una pantalla que ens conectarà 

amb un món d’informació i diversió.

La proliferació de pantalles de tot tipus i mides és part de la 

generació tecnològica digital a la qual vivim. Des de les més 

petites (dispositius mòbils, tablets) a les més grans (pantalles 

de gran format, videowalls, aparadors digitals) són el canal 

per transmetre un contingut que esdevé el rei. Els continguts 

digitals seran cada vegada més interactius i orientats a llençar 

crides a l’acció per part del consumidor..

TENDÈNCIES
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de la interacció amb assistents virtuals amb intel•ligència 

artificial que permetran donar resposta a les preguntes i 

necessitats de l’usuari.

La unificació de l’experiència on-line amb la botiga física 

també portarà, en la versió més extrema, l’eliminació del 

producte físic de la botiga, que passarà a ser un show-

room de productes virtuals (imatges i vídeos a pantalles 

i pòsters) on es pot concentrar el valor en tenir una 

interacció amb empleats que donin suport personalitzat 

a la compra. Això representarà una reducció important 

de costos, tant d’espai com d’estocs. El redisseny dels 

espais d’acord amb aquesta premissa pot obrir noves 

possibilitats on la vivència del procés de compra dins de 

la botiga ho és tot.

La irrupció dels dispositius portables (rellotges i ulleres 

intel•ligents, roba intel•ligent, etc) també contribuirà a 

la revolució dins del món Retail. A través d’ells, l’usuari 

estarà capacitat per interactuar de forma natural amb 

l’entorn, ja sigui per localitzar productes a la botiga, 

capturar informació detallada (realitat augmentada) o 

per fer pagaments sense haver de treure ni la cartera ni 

tan sols el dispositiu mòbil. Un exemple clar que això ja va 

camí de ser una realitat és el rellotge intel•ligent d’Apple 

(iWatch) que pot fer-se servir com a porta d’accés al 

wallet NFC del iPhone en les seves últimes versions, per 

connectar-se directament contra el terminal NFC de 

pagament a la caixa.

REALITAT 

AUGMENTADA

Tot un nou ventall d’infinites solucions que uneixen el món virtual amb el físic. Prestatges virtuals que 

fan la botiga més atractiva, provadors virtuals de roba i d’altres productes de moda (rellotges, sabates, 

etc.), visualització i simulació 3D de productes dins un espai físic (mobiliari, decoració, etc.), localització de 

productes a zones dd l’establiment i magatzems...

els dispositius portables 
esdevindran una eina comú



INTERNET DE LES 

COSES

L’Internet de les Coses (IoT) consisteix en la connexió a Internet 

de qualsevol objecte quotidià convertint-se així en una potencial 

font de dades que podria disparar, de forma automàtica, una 

determinada acció o servei. Al món es calcula que el 2020 hi haurà 

més de 2,5 bilions de dispositius connectats i compartint informació 

fent ús de tecnologies M2M (Machine-To-Machine).

EL ‘Internet de les Coses també obre un ample ventall 

d’oportunitats pel Retail i concretament el comerç 

minorista. Les botigues esdevindran intel•ligents també, 

totalment connectades amb la seva versió on-line i, a la 

vegada, amb tot el seu interior connectat en temps real 

(prestatges, pantalles, productes reals, etc.). 

Això s’aconseguirà  amb tota una xarxa de sensors que 

podran detectar automàticament tot el que passa dins la 

botiga amb les persones, productes i venedors. 

Amb aquest conjunt de dades (un veritable Big Data si 

el creuem amb la informació que prové de les accions 

dels usuaris dins la botiga o dels sistemes d’informació 

del comerç) es podran generar accions estratègiques i  

operatives més personalitzades ja que sabrem qui hi ha 

a la botiga, què vol, què ha comprat abans (ens obre la 

porta a la venda creuada i upselling), què oferir en tot 

moment depenent de les condicions de l’entorn. 

En definitiva, posarem la informació adequada, 

en el moment just, a les mans dels clients per què 

prenguin una decisió ràpida.

De forma paral•lela, el benefici pel comerç també 

vindrà per la part operativa ja que podem utilitzar 

aquesta híper-connectivitat del espai físic per 

aconseguir dades en temps real sobre l’estat de 

l’estoc de productes a la botiga, la seva caducitat 

propera, o el seu ritme de venda.

Conceptualment, la botiga del futur podrà 

connectar-se al mòbil del client per conèixer les 

seves preferències i perfil, possibilitant un tracte 

altament personalitzat i indicant suggeriments i 

ofertes veritablement rellevants per a ell.
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Conclusions
L’experiència de compra del futur passa per portar a l’usuari al centre de 
l’acció i treure avantatge de tots aquests diferenciadors a dins la botiga.

La informació i els continguts seran la clau en aquesta 

transformació, fer que la compra sigui una experiència 

única i facilitant l’aparició de nous serveis, no només pels 

consumidors, sinó també pels venedors i proveïdors. 

La llista de tecnologies que ja estan madures per la seva 

aplicació dins d’aquest context és interminable: local-

ització dins dels espais físics, les notificacions promo-

cionals dins de perímetres pre-definits, etiquetes amb 

informació codificada amb codis QR o NFC (Near Field 

Communication), realitat augmentada, reconeixement 

d’imatges, Big Data, Computació al Núvol, reconeixe-

ment facial...

No obstant, la tecnologia romandrà com a mitjà i no com 

a finalitat. El que farà interessant les botigues en el fu-

tur és el mateix que ho fa avui en dia: l’experiència físi-

ca de ser allà, parlar amb gent real que coneix els seus 

productes, tocar-los i la satisfacció de sortir de la botiga 

amb el producte a les teves mans. 

IMATGES FOTOLIA

Es crearà un nou ecosistema complet d’interacció entre l’usuari, els seus dispositius 

mòbils o portables i els elements de la botiga per donar un millor servei de descobriment, 

investigació, adquisició i lliurament dels productes i serveis exposats. Inclourà el benefici 

de la botiga física (poder veure i provar els productes) sense interrompre l’experiència 

digital del consumidor, que recopila les avantatges del món on-line: informació i continguts 

addicionals en temps real, possibilitat de fer pagaments electrònics, etc..
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