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Objetius de la sesió

• Exposar la oportunitat que representa l’expansió internacional a la Xina per assolir el 

creixement del negoci online i recomenacions de com entrar. 

• Compartir l’evolució del ecommerce com a eix de generació de negoci i millora de la 

rendibilitat a la Xina

• Mostrar la meva experiencia personal en l’expansió de diferents companyies en 

l’àmbit de l’ecommerce a la Xina , explicat des del coneixement adquirit en les diferents

situacions.



¿Com hem 
d’accedir a la 

Xina?

La Gran Muralla Xina te 21.196 km de longitud i es va construir i reconstruir 
entre els segles V ac i XVI dc



Equip Local6

Sis claus de com accedir al mercat xinès:
Paciència1

Conèixer el Mercat2

Producte Diferenciat/Adaptació3

Omnicanalidad4

Pla de Marketing i Comunicació5



¿Com ha 
evolucionat el 

ecommerce a la 
Xina en los 

últims anys?



Algunes xifres del Ecommerce a la Xina

• El 45% de la facturació del mercat mundial de  l’e-commerce te lloc a la XinaFacturació

• La tasa de creixement anual esperada de l’ecommerce a la Xina pel periode

2020-2024 es del 6,9%
Creixement

• El grau de penetració de l’usuari és inferior al 62%, pero s’espera que 

arribi al 70% en 2024. 
Penetració

• L’ingrés mitjà per usuari és el doble de la mitjana mundial Ingrés

• A pesar  que avui la Xina és el primer mercat del món en vendes online, el 

seu potencial segueix creixent.
Potencial



Evolució del Ecommerce a la Xina



Evolució del Ecommerce a la Xina



Plataformes i xarxes a la Xina



La meva
experiència

Founder & CEO

Founder & CEO

Managing Director Asia & Pacific

Business Development Director

Business Development Director



Principals reptes digitals en l’expansió de la compañía a la Xina
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ONLINE MARKET RESEARCH

02

CREAR UN PLA DE MARKETING 
ESPECIFIC  PER LA XINA
• Digital Marketing adaptat a la 

plataforma

ESCOLLIR LAS PLATAFORMES CORRECTES I TP
• eCommerce Marketplaces
• Social Media & Social Commerce

CREAR UNA EXPERIENCIA 
ÚNICA D’ECOMMERCE

SER EFICIENTS EN LAS OPERACIONS 
(LOGISTICA)

• Omnicanal
• Control d’inventaris
• Velocitat de Servei (entrega)

• Plà de Formació
• Target Customers
• Selecció de KOL 



Key Learning
Points
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¡Gràcies!


