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Les generacions Y (Millennials) i Z representen avui en dia el 37% de la població, 
una fracció important de consumidors amb noves expectatives, necesitats i valors 
als quals els retailers hauran d’adaptar-se. 

Generació Z 
(Menors de 19 anys d’edat)  

Generació Y 
(20-34 anys) 

Distribució de la 
població espanyola per 

edat 
 

 Gener 2016 

Actualment, la 

representen el de la 

població espanyola. 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Noves generacions 
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Dispositius mòbils 

 

Els espanyols tenim més telèfons mòbils 
intel·ligents que ordinadors: 

• 80% té smartphone 
• 73% té ordinador 

Font: Mobile en España y en el mundo 2016. Ditrendia.  

Els mòbils intel·ligents han conquistat el mercat espanyol i s’han convertit en el 
dispositiu predilecte, fins i tot superant en popularitat als ordinadors. 

La penetració dels telèfons 
mòbils intel·ligents a 

Espanya se situa al 87%, la més 
alta d’Europa. 
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Dispositius mòbils 

TEMPS DEDICAT A CERQUES I COMPRES A 
ESPANYA PER DISPOSITIUS 

Font: Connected Life: Compradores Conectados; El proceso de compra 
del consumidor conectado se ha sofisticado. TNS (2015). 

L’auge dels dispositius mòbils implica per al sector del comerç que els consumidors 
realitzin les seves cerques i compres des d’smartphones i tablets amb cada cop 
major freqüència. 
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Font: Retail-volution, los retos del retail “hoy”. Madrid School of Marketing. 

OMNICANALITAT 

El canal físic i l’online  ja no són canals de 
compra independents: 

Omnicanalitat 

Els retailers afirmen que el 23% de les vendes a les seves 

botigues físiques són influïdes pels seus llocs web. 

Com a resposta a la sofisticació i major complexitat del procés de compra, 
l’omnicanalitat busca oferir una experiència consistent al consumidor amb 
indiferència dels canals i dispositius que utilitzi.  

Font: El papel de la logística en la omnicanalidad. DHL. 
Font: Estudio Anual de eCommerce 2016. IAB (Interactive Advertising Bureau) y 
Elogia, Marketing4ecommerce. 
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+ 

ACTUALITAT FUTUR 

51% 

36
% 

78% 

13% 

Omnicanalitat 

13
% 

9% 

A Espanya només un 10% de les 
empreses està liderant accions 
per a assolir l’omnicanalitat. 

Font: «La clave del éxito en la experiencia 
omnicanal» (Ebook). María Fernanda Florez. 

En els pròxims anys creixerà el nombre de consumidors que utilitzen habitualment 
tant el canal físic com l’online, motiu pel qual els retailers han d’invertir ja en portar 
a terme estratègies omnicanal que ofereixin una experiència consistent. 

CANAL DE COMPRA HABITUAL 

Font: Estudio Anual de eCommerce 2016. IAB (Interactive Advertising Bureau) y Elogia, 
Marketing4ecommerce. 

Hi ha dues estratègies bàsiques 
d’omnicanalitat: l’ús de dades dels 

consumidors per a oferir una experiència 
personalitzada, amb indiferència del canal, i 
l’ús de tecnologia que permeti connectar 

tots els canals de venda. 

Marc Cortés 
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Omnicanalitat 

Font: Digital and e-commerce initiatives: present and future (2016). IESE Business School. 

MODELS DE COMPRA AMB MÉS IMPACTE EN LES 
VENDES EN ELS PRÒXIMS DOS ANYS de les empreses 

de retail considera 

D’acord amb els propis retailers, els processos de compra que es donen 
exclusivament al canal físic descendiran notablement en els pròxims dos anys, 
cedint enfront l’entorn online i els processos que es donen als dos canals. 

28 
12 

18 

22 

18 

22 

19 
20 

17 24 

Mercat actual Nou mercat

Només online (poca o nul·la

influència de la botiga física)

Cerca a la botiga física i compra

online (Showrooming)

Compra online i recollida a la

botiga (BOPS)

Cerca online i compra offline

(ROPO)

Només botiga física (poca o

nul·la influència de la web)

37% 
els showrooms  de gran 
importància per al seu futur 
a curt termini. 

Font: Retail-volution, los retos del retail 
“hoy”. Madrid School of Marketing. 

El comprador omnicanal 
gasta de mitjana un 50% 
més que el que només utilitza el 
canal  

tradicional i un 20%  
més que el multicanal. 
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E-commerce 

Font: Estudio Anual de eCommerce 2016. IAB (Interactive 
Advertising Bureau) y Elogia, Marketing4ecommerce. 

El 2016, el 74% dels internautes 
espanyols (15,9 milions) va comprar 
online l’últim mes. Això representa un 
creixement de 30 p.p. respecte al 2013. 

21,5M 

Compradors 
online 

74% 
(15,9M) 

La facturació del comerç 
electrònic a Espanya ha 

augmentat el segon 

trimestre del 2016 un 20,3% 
interanual fins a assolir els 
5.948 milions d’euros. 

Font: dades del portal CNMCData de la CNMC. 

El comerç electrònic a Espanya continua creixent a bon ritme i cada cop un major 
percentatge de la població espanyola realitza compres en línia. 

PROPORCIÓ DE 
COMPRADORS ONLINE 
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E-commerce 

Font: Digital and e-commerce initiatives: present and future (2016). IESE Business School. 

L’impacte del comerç electrònic en el model de negoci dels retailers és tal que està 
reformulant la seva estructura empresarial i cerca de talent. 

50% 

de les companyies han creat 
o estan considerant crear una 

unitat independent de 
comerç electrònic. 

Càrrecs que estan creixent en importància en el 
lideratge d’iniciatives d’e-commerce  a les 
companyies espanyoles: 

• Chief Technology Officer 

• Chief Digital Officer 

71% 

de les empreses selecciona o 
forma personal per a la generació 
de millors insights de consumidors 

IMPACTE EN L’ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

CERCA DE NOVES QUALITATS 

31% 

de les empreses declaren que el 

seu major obstacle per a basar 
les seves decisions en customer data 

és la falta d’habilitats 
tècniques. 
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M-commerce 

Font: Mobile en España y en el mundo 2016. Ditrendia.  

Categories de productes que més es 
compren a Espanya a través de dispositius 
mòbils: 

QUOTA DEL M-COMMERCE SOBRE EL TOTAL DE LES 
COMPRES ONLINE A ESPANYA (2016) 

A nivell global, el 2019 el mobile 
commerce  coparà gairebé el 

50% de les compres online. 

El comerç electrònic a través de dispositius mòbils continua creixent any rere any i 
es troba sobre tot relacionat amb productes d’oci, moda i viatges. 

15,6% 

14,0% 

5,0% 

2015

2014

2013

Oci (31%)  Moda (28%)  Viatges (21%)  
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Viatges: 92% 

Tecnologia: 87% 

Serveis financers: 84% 

Cura nadó: 72% 

Cura personal: 57% 

Productes d’higiene: 46% 

PERCENTATJE DE COMPRADORS QUE CERQUEN INFORMACIÓ 
ABANS DE COMPRAR, PER CATEGORIES DE PRODUCTES 

+ 

- 

36% dels espanyols 

compara preus entre la 
botiga física i internet abans 
d’adquirir un producte. 

Font: Connected Life: Compradores Conectados; El proceso de 
compra del consumidor conectado se ha sofisticado. TNS (2015). 

Font: Observatorio Ecommerce; Segunda oleada (2015). GFK. 

El consumidor informat i exigent: cerca i comparació 

El comprador s’ha tornat més expert i exigent a l’hora de decidir-se per un 
producte: cerca informació i compara preus i característiques a la xarxa. 

El consumidor està més ocupat, és més exigent 
respecte al grau de satisfacció i se sent més 

apoderat per a exigir i negociar. La combinació 
d’aquets factors afegeix més pressió al 

«retailer», fet reforçat per les possibilitats de 
l’entorn digital. 

Marc Cortés 
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El consumidor informat i exigent: canals d’informació 

Font: Estudio Anual de eCommerce 2016. IAB (Interactive Advertising Bureau) y Elogia, Marketing4ecommerce. 

49% 49% 48% 

25% 
22% 20% 

Blogs/

Fòrums

Web

marca

Amics/

Família

Correu

electrònic

Publicitat

online

Xarxes

socials

+12 p.p. 

-4 p.p. 
+7 p.p. 

MITJANS AMB MÉS INFLUÈNCIA EN EL PROCÉS DE CERCA D’INFORMACIÓ 
DELS COMPRADORS ONLINE 

(%, CREIXEMENT ANUAL EN PUNTS PERCENTUALS) 

Entre els mitjans que utilitzen els compradors online per a informar-se sobre 
productes predominen els de l’entorn digital, com els blogs/fòrums i les webs de 
les marques, tot i que l’opinió d’amics i família segueix sent determinant. 
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segueix recomanacions 
d’amics o experts a les 
xarxes socials 

El consumidor informat i exigent: les opinions a Internet 

Font: Sinapsis Agency. 

72% 

dels usuaris a Espanya que afirmen utilitzar el mòbil en 

alguna ocasió durant el procés de compra, busca 
opinions d’altres usuaris 

Font: Mobile en España y en el mundo 2016. Ditrendia.  

Les opinions en línia d’experts o d’altres usuaris sobre productes i serveis és un 
factor cada cop més determinant en la decisió de compra. 

24% 
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49% dels Millennials  (18-24 anys) 

segueix a les seves marques 
preferides a les xarxes socials 

30% a la resta 

de la població 

45% busca 
promocions i 
rebaixes a les 
xarxes socials 

24% realitza 

cerques de 
productes a les 
xarxes socials 

Influència de les xarxes socials en la pre-compra 

Font: Total Retail 2015; Las empresas de distribución y consumo en la era de la disrupción. PwC. 

Les xarxes socials, entorn natural de les generacions més joves, s’han convertit en 
un nexe entre els fabricants i els consumidors, que les utilitzen per a buscar 
productes i seguir l’actualitat de les seves marques preferides. 
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L’impacte de les xarxes socials a les vendes 

La influència de les xarxes 
socials no es limita a l’entorn online, 

sinó que juga un paper en el 33% 
de les compres a la botiga 
física. 

Font: Retail-volution, los retos del retail “hoy”. 
Madrid School of Marketing. 

La interacció amb marques i productes a les xarxes socials té un impacte positiu 
en les vendes dels retailers, fins i tot a la botiga física. 

62% 

dels consumidors que han 
interactuat amb les 

seves marques 
preferides a les xarxes 
socials afirma haver-se 

sentit impulsat 
a comprar més. 

Font: The Deloitte Consumer Review; Digital Predictions 
2016 (Marzo de 2016). Deloitte. 
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Social commerce 

«MARKETPLACE» DE FACEBOOK BOTÓ «BUY IT» DE PINTEREST 

Font: Digital and e-commerce initiatives: present and future (2016). IESE Business School. 

Facebook ja permet a 
Espanya les transferències 
de diners a través de la seva 
app de missatgeria; un pas 
més cap al social commerce. 

El potencial de les xarxes socials per a les vendes online va en augment: 
comencen a aparèixer iniciatives que integren les compres a aquest entorn. 

Els retailers i fabricants creuen 
que, en els pròxims dos anys, el 

30% de les seves vendes 
tindrà lloc a les xarxes 
socials. 

39% 

dels retailers i fabricants 
creu que el social 
commerce  serà de gran 
importància per al seu 
futur a curt termini 
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Elecció del canal de compra 

TIPUS DE PÀGINA DE COMPRA ONLINE UTILITZADA 

Font: Estudio Anual de eCommerce 2016. IAB (Interactive Advertising Bureau) y Elogia, Marketing4ecommerce. 
Font: «La clave del éxito en la experiencia omnicanal» (Ebook). María Fernanda Florez. 

A l’hora d’escollir en quin canal comprar, quan una mateixa botiga existeix tant al 
canal físic como a l’online, els consumidors que s’inclinen per comprar online ho 
fan per practicitat i comoditat. 

El 71% dels 
consumidors 

espera veure el 
mateix inventari 
a la botiga que 

online 



19 

Font: Estudio Anual de eCommerce 2016. IAB (Interactive Advertising Bureau) y Elogia, Marketing4ecommerce. 

• No poder veure o 
tocar els productes  

• Preferència per 
l’atenció personal  

• Por a compartir 
dades bancàries 

BARRERES MOTIVACIONS 

• Millors preus 

• Facilitat en 
devolucions i 
reclamacions   

• Despeses 
d’enviament 
gratuïtes  

28% 

25% 

24% 

 

60% 

56% 

55% 

COMERÇ 
ELECTRÒNIC 

Motivacions i barreres per a l’e-commerce 

El principal factor que motiva la compra a través del canal online és la presència 
de millors preus, mentre que la principal barrera per a comprar en línia és no 
poder veure o tocar el producte. 
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Font: Retail-volution, los retos del retail “hoy”. Madrid School of Marketing. 

de compradors 
prefereixen la botiga 
física enfront de la online 89% 

dels compradors 
gaudeix tocant, mirant i 
escollint els productes 76% 

Les visites a la botiga física cobreixen 

entre el 85 i el 90% de les compres. 

Preferència per la botiga física 

La gran majoria de consumidors segueix preferint comprar a botigues físiques, fet 
relacionat en gran mesura amb la possibilitat de veure i tocar els productes. Ara 
bé, el model de grans superfícies comercials està en declivi. 

Font: encuesta realizada a 946 usuarios en 
Ofertia.com (Mayo 2016). 

Font: Nielsen (2015). 

Les grans superfícies comercials estan començant a tancar per no estar adaptades a la corrent de digitalització. 
Walmart va tancar 280 establiments l’any passat, Inditex obre cada any menys botigues, etc. 

Jaume Hugas 

Tot i això, el model de gran superfície comercial està en declivi: 
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Elecció del dispositiu 

Font: Mobile en España y en el mundo 2016. Ditrendia.  

Més de la meitat d’usuaris d’smartphone l’han utilitzat per a realitzar compres; els 
principals motius per a escollir aquest dispositiu són la facilitat i comoditat d’ús. 

El 60% d’usuaris de 
mòbil a Espanya afirma 
que ja ha utilitzat algun 

cop el seu dispositiu per 
a realitzar compres. 

RAONS PER LES QUALS ELS ESPANYOLS VAN COMPRAR DES DEL 
SEU SMARTPHONE (2015) 
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El comprador mòbil 

Motius que provoquen l’abandonament immediat del lloc web: 

• 70% — Tarda molt en carregar 

• 67% — Calen massa passes per a comprar o arribar a la informació 

• 29% — No trobar al moment el que es busca 

 
 

En el cas de les compres mòbils, la usabilitat s’anteposa a la fidelitat de marca. Els 
principals motius que fan enrere als compradors mòbils són la lentitud del lloc 
web o la complexitat. 

Font: Mobile en España y en el mundo 2016. Ditrendia. 
Nota: dades globals. 

El comprador mòbil no és fidel 

dels usuaris no sap 
quina marca vol 
comprar quan comença 
la seva cerca al mòbil. 

90% 

D’ells 

• 51% descobreix durant la seva 
cerca marques noves que 
condueixen la seva compra. 

• 1/3 canvia d’opinió sobre la 
marca que anava a comprar per la 
informació que va rebre en la cerca. 

 

La usabilitat per sobre de la marca 
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El que el comprador mòbil valora 

Font: Mobile en España y en el mundo 2016. Ditrendia. 
Nota: dades globals. 

El comprador mòbil valora per sobre de tot la rapidesa, senzillesa i comoditat. 
També aprecia que s’incloguin vídeos als portals de venda online. 

assegura ser més propens a 
comprar a webs o apps que 

permeten la compra ràpida. 

és més propens a comprar a 

webs/apps que adapten la 
informació en funció de 
la seva localització. 

afirma que li agrada comprar 

a botigues mòbils que 
inclouen vídeos. 

59% 61% 

48% 
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La influència del màrqueting mòbil 

La despesa destinada a la publicitat mòbil és una 
tendència a l’alça, també a Espanya. S’espera que el 
2018 la inversió total superi el 40% de la publicitat 
digital. 

El màrqueting mòbil està creixent en importància degut al seu nivell d’influència 
en el consumidor, el qual no se separa del seu smartphone i és més susceptible i 
receptiu al que rep a través d’aquest dispositiu. 

Font: Mobile en España y en el mundo 2016. Ditrendia. 
Nota: dades globals. 

Un 69% dels usuaris 

assegura que la qualitat, 
rellevància i el moment 

en què rep missatges 
d’una una marca 
canvien la seva 
percepció sobre ella. 

Un 73% assegura que rebre 
periòdicament 

informació rellevant d’una 
marca a través de la seva 

publicitat és el factor més 
decisiu a l’hora d’escollir 

una marca. 

Publicitat digital 
(2018) 

40% 
Publicitat 
mòbil 
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Conclusions i implicacions per al retail (I) 

EXPOSICIÓ DE LES MARQUES A L’ENTORN ONLINE 

• L’accés a la informació que brinda l’entorn online permet al consumidor tenir molt més coneixement sobre el que ofereix el 
mercat i prendre decisions més fonamentades. Aquest fet afegeix més pressió a les marques, que han d’oferir productes 
més competitius en preu i qualitat enfront d’un consumidor més informat i exigent. 

• Ja no només les opinions d’amics i familiars influeixen en la decisió de compra i la imatge que els consumidors es 
formen del producte i la marca, sinó també les opinions d’altres consumidors a blogs, fòrums, xarxes socials i botigues 
online. Les marques es troben més exposades i han de cuidar més que mai la satisfacció dels clients. 

EL POTENCIAL DE LAS XARXES SOCIALS PER AL RETAIL 

• Les xarxes socials, entorn natural de les generacions més joves, s’han convertit en un nexe entre els fabricants i els 
consumidors, que les utilitzen per a buscar promocions i productes i seguir a les seves marques preferides. 

• Aquest nou entorn de relació entre marques i consumidors ha demostrat potencial per a influir en les compres, motiu 
pel qual el repte per a les marques i els retailers radica en reforçar les seves estratègies de comunicació i creació de vincles 
a través de les xarxes socials. 

LA DISRUPCIÓ DELS MARKETPLACES I EL SOCIAL COMMERCE  

• La popularització dels marketplaces, la integració de compres a les xarxes socials (social commerce) i la possibilitat de 
realitzar pagaments i transferències directament a través d’aquestes plataformes obren la porta a la possibilitat de gaudir 
d’una experiència de compra completa sense haver d’abandonar l’entorn de les xarxes socials. 

• El creixement dels mercats entre particulars i la previsió de que les vendes dels fabricants provinents de les compres 
integrades a les xarxes socials suposin un flux d’ingressos cada cop més important, comprometrà el paper que tindran 
les empreses distribuïdores en les compres online.  
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Conclusions i implicacions per al retail (II) 

PREFERÈNCIA PER LA BOTIGA-EXPOSICIÓ (SHOWROOM) 

• El fet de que els consumidors gaudeixin veient i tocant els productes, que aquest factor suposi la principal barrera per a la 
compra online, i que esperin trobar tanta varietat de productes a la botiga física com a la botiga online, sembla indicar una 
preferència per un model de botiga física focalitzada en mostrar el major nombre de productes diferents, en detriment de 
la superfície de magatzem destinada a disposar d’estoc (model showroom). 

• Els retailers són conscients d’aquest canvi en l’experiència a la botiga que desitgen els consumidors i esperen que les 
botigues tipus showroom siguin de vital importància en la seva estratègia per als pròxims dos anys. 

LES CLAUS DE LA COMPRA MÒBIL 

• Ja són més de la meitat dels usuaris d’smartphone els que l’han utilitzat per a realitzar compres, i valoren per sobre de 
tot la facilitat, rapidesa i comoditat d’ús, motiu pel qual els retailers han d’invertir en apps i webs adaptades que 
ofereixen una millor experiència de compra a l’usuari mòbil. 

• A les compres mòbils, la usabilitat s’anteposa a la fidelitat de marca, ja que el comprador mòbil canvia d’opinió sobre 
la marca que comprarà segons la informació que troba i, a més, no dubta en abandonar un lloc web si no el satisfà la seva 
usabilitat; per això és tan important oferir una bona experiència mòbil. 

• Altres aspectes que valora el comprador mòbil de l’experiència d’usuari estan directament relacionades amb dos de les 
funcions més lligades als dispositius mòbils: la geolocalització i el consum de vídeo. Els retailers tenen l’oportunitat 
d’oferir un valor afegit en l’experiència de compra a través del posicionament (per exemple, mostrant en un mapa la 
disponibilitat del producte a les botigues pròximes a l’usuari) i del vídeo (per exemple, mostrant detalls del producte o del 
seu funcionament en vídeo). 

• El màrqueting mòbil s’està convertint en una eina cada cop més important de la publicitat digital. Les marques i 
retailers aconseguiran que el màrqueting mòbil resulti efectiu si la informació arriba al consumidor en el moment 
adequat i li ofereix un contingut rellevant per als seus interessos. 
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SELECCIÓ D’EXPERTS 

JAUME PORTELL 
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MARC CORTÉS 
RocaSalvatella 

ENRIC JOVÉ 
McCann 

JAUME HUGAS 
ESADE 
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MARC CORTÉS 

CANVIS EN EL CONSUMIDOR 

S’està produint un canvi en el comportament del consumidor, i l’entorn digital el 
que fa és accelerar-lo. 

El consumidor està més ocupat, és més exigent respecte al grau de satisfacció i se sent més 
apoderat per a exigir i negociar. La combinació d’aquests factors afegeix més pressió al 

«retailer», fet reforçat per les possibilitats de l’entorn digital. 

El consumidor s’ha tornat camaleònic, en el sentit de que es produeixen interferències 
durant el procés de compra que el fan canviar el seu comportament. 

CERCA D’INFORMACIÓ 

El consumidor vol trobar informació sobre el producte en sí i informació de contrast (opinions, anàlisis,…). 
Els portals que combinen aquests dos tipus d’informació (com Trip Advisor, per exemple) són els que han 

experimentat un major desenvolupament. 

El criteri que regeix de quina opinió ens fiem a Internet és si la persona que l’emet s’assembla a nosaltres, 
perquè, de ser així, assumim que compartirem intenció de compra. 

OMNICANALITAT 

Hi ha dues estratègies bàsiques d’omnicanalitat: l’ús de dades dels consumidors per a oferir una experiència 
personalitzada, amb indiferència del canal, i l’ús de tecnologia que permeti connectar tots els canals de venda. 
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MARC CORTÉS 

OMNICANALITAT 

El canal online és principalment un canal de cerca i comparació, llavors el repte és cóm ajudar-se d’allò digital per a 
millorar l’experiència amb indiferència del canal. 

Si s’aconsegueix aportar un valor afegit personalitzant l’experiència a partir de l’ús de dades, el client superarà la 
barrera inicial que li suposa saber que l’empresa coneix la seva ubicació, els seus hàbits de compra, interessos,… 

XARXES SOCIALS 

Les xarxes socials permeten instrumentar missatges de marca de forma ràpida i que arribi a un gran públic, així 
com generar entorns d’interacció molt potents, però tenen inconvenients per a les marques: estan esbiaixades, 

perquè la major part de les converses es produeixen per missatgeria privada, i, quant a la interacció amb les marques 
, solen usar-se per a expressar queixes. 

COMERÇ ELECTRÒNIC I REPLENISHMENT 

El comerç electrònic té encara moltes carències, sobre tot quant a l’entrega del producte. Les innovacions que 
s’estan donant en aquest sentit passen per involucrar la botiga o altres punts perquè el client reculli el producte. 

Les tecnologies de replenishment seran part imprescindible del futur del retail, però estem només al principi. 
L’evolució final d’això no serà disposar d’un botó per a automatitzar les comandes, sinó que el retailer pugui predir 

a través dels dispositius intel·ligents a la llar quan ha d’enviar-nos producte. 
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CANVIS EN EL SECTOR 

 

 

 

Tendències amb més impacte en el retail: 

Moltes botigues físiques estan tancant; les que no han entrat al comerç electrònic veuen 
que acabaran tancant i llavors comencen a portar a terme estratègies de digitalització 

a la botiga. 

LES EXIGÈNCIES DEL CONSUMIDOR 

El consumidor vol una experiència excel·lent i vol rebre el mateix tracte amb indiferència del canal pel qual entri, 
així que, o tens una estratègia omnicanal, o no ets ningú.  

Anem cap a emular al canal online l’experiència que té el consumidor a la botiga física, ja que el consumidor vol 
la mateixa immediatesa en aconseguir el producte que si el comprés a la botiga física, però sense haver de trobar-se 

els inconvenients de falta de varietat i disponibilitat. 

ELS REQUERIMENTS DE LA LOGÍSTICA PER A L’E-COMMERCE 

Les estratègies i infraestructures que requereix l’e-commerce són molt diferents de les del canal físic. A 
Espanya no tenim cap magatzem preparat per a gegants de l’e-commerce com Amazon. 

• COMERÇ ELECTRÒNIC 

• INTERNET DE LES COSES 

• INTELIGÈNCIA ARTIFICIAL 

• REALITAT AUGMENTADA 

• REALITAT VIRTUAL 

• ROBÒTICA 

• BIG DATA 

• ÚS DEL NÚVOL 

• BLOCKCHAIN 
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L’IMPACTE DELS PURE PLAYERS 

Com els retailers d’aquí no es posin les piles amb l’e-commerce, quan Amazon desplegui totalment la seva 
infraestructura matarà a la meitat de les botigues de Barcelona. El mateix passarà amb les empreses de 

logística, ja que Amazon té tot el procés logístic integrat verticalment. 

Els pure players estan obrint cada cop més botigues i guanyant més terreny als retailers tradicionals. 

LOGÍSTICA D’ÚLTIMA MILLA 

Els grans retailers aquí no estarien oferint ara entregues a dues hores si no fos perquè tres nois joves d’aquí van 
marxar a Dubai i van crear la plataforma Paack. Abans d’això oferien entregues a 2-3 dies. 

Per a resoldre el problema de l’última milla, a Barcelona hauria d’haver 12 punts de micrologística des dels quals 
es fes l’entrega d’última milla a peu, en bici o en moto. 

Les opcions a l’hora d’escollir la localització d’entrega a l’e-commerce augmentaran cada cop més perquè el 
client rebi el producte on vulgui.  

DESENVOLUPAMENT D’ALGUNES TENDÈNCIES 

Aquí les botigues estan molt endarrerides quant a digitalització. 

Les transaccions amb tecnologia Blockchain serien la fi dels bancs, per això no l’estem veient encara. 

L’ús principal que estan donant els retailers al Big Data és analitzar el comportament dels consumidors, adaptar 
les promocions per a retenir-los i realitzar estimacions de vendes. 



OBSERVATORI DE 
TENDÈNCIES EN RETAIL  


