
CONNECTA’T AL 
CATALAN WINES

OBRE ELS TEUS VINS I CAVES A NOUS MERCATS

Vols començar 
a exportar 
o ampliar la 
teva xarxa de 
distribució?

T’agradaria 
comercialitzar els 
teus vins i caves 
a altres països?

Busques 
importadors i 
distribuïdors 
a destí?

Les barreres 
d’entrada se’t fan 
una muntanya?

Tens limitació 
de recursos 
per vendre a 
distància?



Servei d’Informació Empresarial
Tel. 93 476 72 06

info.accio@gencat.cat / accio.gencat.cat

ACCIÓ ET CONNECTA AL CATALAN WINES
La millor manera d’obrir els teus vins i caves a importadors i distribuïdors internacionals

Consultoria individual

• Assessorament sobre la millor estratègia 
de distribució al mercat i política de preus.

• Acompanyament en l’elecció dels 
productes que més s’ajusten al mercat 
americà i dels estats amb major potencial 
pel teu producte.

• Preparació de materials promocionals.

Comercialització

• Organització de 3 esdeveniments 
de presentació i tast de productes a 
diferents ciutats americanes.

• Contacte amb professionals del món 
del vi: importadors, distribuïdors, 
restaurants, sommeliers, botigues de vi, 
supermercats i premsa especialitzada. 

• Seminari sobre vins i caves de les 
diferents Denominacions d’Origen de 
Catalunya.

• Promoció digital a les xarxes socials i 
a la pàgina web catalanwinesusa.com 
amb informació de tots els vins i caves. 

Logística i importació (servei externalitzat)

• Tràmit d’aprovació de l’etiquetatge per 
entrar el producte al país.

• Transport del producte des de 
Catalunya als Estats Units.

• Importació del producte mínim necessari 
per al programa i lliurament de mostres.

• Emmagatzematge del producte a 
destinació durant tot un any. 

SERVEIS PER PRESENTAR ELS TEUS 
PRODUCTES ALS ESTATS UNITS 

Consultoria individual

• Assessorament sobre la millor estratègia 
de distribució al mercat alemany.

• Comercialització prevenda abans dels 
esdeveniments de promoció; seguiment 
dels contactes establerts durant els 
esdeveniments; suport durant les 
negociacions comercials.

Comercialització

• Organització de fins a 3 esdeveniments 
B2B de presentació i tast a diferents 
ciutats alemanyes. 

• Esdeveniments de tast VIP amb els 
principals distribuïdors de la zona, 
seguit d’un tast lliure per a professionals 
del món del vi (com a mínim el 80% 
dels assistents són importadors).

• Esdeveniments conduïts per un 
sommelier local de renom.

Estratègia digital

• Promoció dels cellers participants i 
els seus productes mitjançant una 
campanya de màrqueting digital a 
través del web weine-aus-katalonien.de, 
principal portal de vins catalans en 
llengua alemanya.

• Estratègia digital per reforçar la venda 
als professionals i impactar sobre els 
consumidors finals amb una imatge 
de marca excel·lent.

SERVEIS PER PRESENTAR ELS 
TEUS PRODUCTES A ALEMANYA

1r país on 
Catalunya 
exporta vins i 
caves.

60 vins catalans 
ja s’han 
promocionat al 
mercat alemany.

ALEMANYA

1r importador 
mundial de vins. 

73% dels cellers 
participants 
al Catalan 
Wines USA han 
tancat acords 

ESTATS 
UNITS


