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MERCATS MADURS
Els principals encerts i errors a l’hora

d’exportar a França, Alemanya i al 

Regne Unit
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Montse Estela

estela carbonell & associats

Alguns aspectes a tenir en compte a 

l’hora d’exportar o implantar-se en 

mercats madurs



 Tenir un Distribuïdor exclusiu en un sol país vol dir tenir un
sol client

 Distribuïdor exclusiu que NO arriba al seu objectiu anual,
s’han d’emprendre accions. Quines?

 Realitzar sempre un Estudi de Mercat previ del nostre
producte al mercat madur abans de la nostra entrada: Anàlisis
de la competència, volum del mercat, hàbits de consum…

 Conèixer els Competidors locals i internacionals que
operen al mercat madur, tant a nivell offline com online.
França, Alemanya i el Regne Unit entre altres, són mercats
amb usuaris molt digitals



 Conèixer els Hàbits de Consum, diferents en cadascun dels
mercats madurs, tot i ser molt propers a nosaltres i alhora,
entre ells

 Important realitzar un DAFO, CANVAS i un Anàlisis
Estratègic intern. Valorar escenaris «standard case», «best
case» i «worst case»

 Vital analitzar la nostra capacitat productiva disponible per
exportació i la capacitat de mantenir-la a curt/mig termini

 Analitzar prèviament el Valor del nostre Producte en el
mercat madur (producte innovador, estrella, vaca…)



 Vital elaborar un Pla de Promoció Internacional vigent, amb
objectius a curt i mig termini, revisat anualment

 Vital elaborar un Pla de Màrqueting Digital, assignant un
Responsable intern a l’empresa, objectius i deadlines

 Important utilitzar els mitjans de comunicació i promoció més
adients en cada mercat

 Analitzar Estratègia d’Aliances òptima per accedir al mercat



 En el cas d’Implantació (comercial o industrial) en el mercat,
recomanació incorporar equip de professionals «nadius» però
Gerent expatriat, afí a la Direcció de l’Empresa, missió, valors i
filosofia corporativa de la mateixa

 Vital identificar les Certificacions necessàries i Normatives
específiques de cada mercat pels nostres productes

 Vital no només distribuir producte, també s’ha de garantir servei
SAT, donar garanties… complint amb les exigències locals i
realitzat per professionals locals

 Analitzar possibilitat d’implantació (comercial o industrial) en
mercats emergents de proximitat al mercat madur en cas de
barreres grans, però de mercat interessant. (ex. Països de l’Est…)
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Director Oficina ACCIÓ París  

Estratègies d'accés al mercat francès:

Agent o distribuïdor, la solució més

fàcil?



Estratègies d'accés al mercat Francès:

Agent o distribuïdor, la solució més fàcil?

70% de les empreses ho demanen

Figura cada cop més escassa

Dret francès molt protector
Agent

Logística fàcil, volums, 1 interlocutor

• Condicions d’entrada i financeres

• No es controla ni clients ni marca
Distribuïdor



Més enllà dels intermediaris:

Tot un ventall de modalitats d'implantació a França

Sucursal o Filial
Proximitat, confiança, 

serietat
Filial recomanada

Més fàcil i econòmic 
que a Catalunya

Personal local propi sense entitat constituïda 

Solució lleugera Només prospecció
Facturació des de 

Catalunya

Venda directa a clients finals
Conèixer el mercat de 

primera mà 
Avaluar potencial

Decidir política 
comercial



Moltes solucions, 1 imperatiu

Ha de ser projecte d’empresa

Inversió 
financera

Costos prospecció

Costos laborals

Certificats de qualitat

Inversió 
Humana

Preparació

Dedicar temps

Idioma

Perseverança 

Mercat madur i 
exigent

Resultats a llarg 
termini

600 empreses 
catalanes implantades
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Imatge i comunicació: un aspecte clau 

al Regne Unit



Imatge i comunicació: 

Un aspecte clau al Regne Unit

• 1er mercat europeu i 4t a nivell 

mundial per inversió en publicitat

Lidera internet (40% mòbil)  

• 46% empreses UK incrementant 

inversió en AdTech

• 1er mercat e-commerce d’Europa

• 1er sector digital d'Europa (Startups)



• Molt actiu en les xarxes socials, 

la compra online i les webs per 

la comparació de preus

• Valora les reviews

independents

• Busca una identificació amb la 

marca que compra

• Imatge al centre de tot: sense 

complexes d’empresa petita

• Logos i look moderns...

Imatge i comunicació: 

“fickle consumers”, canals digitals i imatge





Imatge i comunicació:

Eines per definir quina volem

Barreres inicials:

Inversió

Desconeixement de les noves 
tecnologies

Com comunicar al mercat de UK

Privacitat de dades (GDPR?)

Possibles solucions:

Small Branding Agencies

Anàlisi previ (canals per arribar al 
client, competidors, tendències)

Assessorament partners existents 
(distribuïdors, clients...)

Efecte “democratitzador” de les 
eines digitals
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La importància de les certificacions i la 

qualitat

Made in Germany



Made in Germany

Deutsches Institut für Normung (p. ex. DIN A0 – A8)   DIN

International Standards Organisation   ISO

European Committee for Standardisation   ECS

• Els clients industrials alemanys requereixen que els seus 
proveïdors parlin el mateix llenguatge

• Els consumidors alemanys també



Made in Germany

• DIN EN ISO 9001/9004: gestió de qualitat 

• DIN EN ISO 14001: gestió medi ambient 

• ISO/TS 16949: OEMs i molts TIER 1 

• DIN EN 9100 (aeronàutica); DIN EN ISO 13485 
(productes mèdics); etc. 



Made in Germany

• Els consumidors alemanys s‘informen… 

• També a internet

• El canal de venda online requereix una passarel·la de 
pagament reconeguda 

• L‘atenció al client (telefònica/online) ha de ser alemanya i 
en alemany: Sprechen Sie Deutsch?

Qualitat Confiança Èxit



Jordi Bolea

Teknics

Teknics: 

internacionalitzant serveis



Teknics: 

internacionalitzant serveis

Qui és teknics? 

• Empresa dedicada a la fabricació de 

maquinària a mida

• Coneixement i innovació  



Teknics: 

internacionalitzant serveis

• Per què internacionalitzar?

• De la internacionalització 

passiva a la internacionalització 

activa

• Endreçar abans de sortir a 

altres mercats

• Quin camí vam seguir? 



Teknics: 

Europa Central

Teknics sro:

• Per què República Txeca? 

• Primeres prospeccions

• Balanç 2 anys més tard 

• Què hauríem fet d’una altra forma? 



Teknics: 

França

Teknics França:

• Diversificació de sectors

• Format d’internacionalització

• Especificitats del país 



Sònia Viladevall

BioSystems

BioSystems: presència als mercats 

francès, anglès i alemany. 

Distribució o filial? Pros i contres.

Alternatives?



BioSystems 

• Empresa familiar fundada 1981

• Ubicada a Barcelona  (18.000 m2 + 3.500 m2 )

• Investiga, desenvolupa , fabrica i comercialitza sistemes 

d’anàlisis pels sectors clínic, agroalimentari i veterinari.

• Ven a 107 països arreu del món i exporta el 96% del que 

produeix

Europa (26%)     Àsia ( 22%)   Àfrica (20%)     Amèrica (28%)

• 13 filials, 3 oficines de representació i una fàbrica a la Índia.

• 300 persones a Barcelona + 200 resta del món.



França Enologia. Distribuïdor? 

Un dels principals països productors de vi

• Isitec-lab. Distribuïdor. Del 2009 al 2013. Suspensió de pagaments.

Obertura de mercat Desconeixement marca BioSystems

Puja consum. Baixen costos. Desconeixement del clients

Ajuda a I+D Multi cartera de productes

Poca inversió

• FOSS. Distribuïdor del 2013 al 2016. Ruptura de contracte per 

incompliment d’objectius

Manteniment dels clients Desconeixement  marca BioSystems

Poca inversió Desconeixement del client

Facturació sense creixement 



França Enologia. Filial? 

• Filial Biosystems SARL

Coneixement dels clients

Imatge de marca BioSystems
100% producte BioSystems

Poca inversió,  ajuda BioSystems BCN
País molt proteccionista

Gestió del cobrament 
Increment de costos (salaris)



Alternatives en mercats complicats

Alemanya i Anglaterra

Alemanya: Mercat molt complicat pel sector dels anàlisis. Competidors 

nacionals. 
Anglaterra: Mercat sense vi. Complex per tema salut. Organismes públics.

Alternatives?

• OEM:  Fabriquem per altres marques.

• BULK: Venem en quantitats grans

• Segones marques.

Aconseguim quota mercat No reconeixement de marca



Accra / Amsterdam / Berlín / Bombai / Boston / Brussel·les / Buenos Aires / Casablanca / Copenhaguen / Dubai / Hong 
Kong / Istanbul / Johannesburg / Lima / Londres / Mèxic DF / Miami / Milà / Mont-real / Moscou / Nairobi / Nova York /
Panamà / París / Pequín / Santiago de Xile / Sao Paulo / Seül / SiliconValley / Singapur / Sydney / Stuttgart / Teheran / 
Tel Aviv / Tòquio / Varsòvia / Washington DC / Zagreb-Belgrad

Moltes gràcies


