
UK Food Retail
Programa d’accés a grans superfícies



Què és?
- Programa d’acompanyament per entrar a la gran distribució del Regne Unit
- Ens centrem en la capacitació i adaptació del producte per entrar en un 

mercat altament competitiu i optar a reunions amb grans compradors
- Un programa per fases: que permet avançar conjuntament amb l’empresa pas 

a pas, oferint un assessorament de 360°
- Una col·laboració entre ACCIÓ i Mission Ventures

A qui es dirigeix?
Empreses elaboradores o comercialitzadores de productes d’alimentació amb un 
producte diferenciat i amb el següent perfil: 

• Experiència prèvia en exportació (mínim un mercat estranger)
• Producte ambient (preferentment, i es pot revisar cas a cas)
• Certificació producte (mínim equivalent a SALSA al Regne Unit)
• 12 mesos mínim des de data de creació
• Facturació mínima o prevista de 100.000 EUR
• Nombre mínim d’empreses per iniciar el programa



Anàlisi i selecció d’empreses
Informe previ amb identificació de competidors, posicionament de preu, distribució, 
certificacions, packaging...

Informe d’auditoria comercial
-“Testeig” digital sobre disposició del consumidors locals (500 respostes) segons preus, 
envàs, missatge, sabors... 
- Recomanacions concretes i accions correctives per adaptar el producte

Presentació per llistar el producte a la Ocado Discovery Shop

Desplaçament i reunions amb grans compradors (Es preveuen uns 3 dies)
- Formació sobre aspectes clau per vendre a retail i food service
- Category management insights (sessió amb senior buyer de Sainsbury’s)
- Retail tour amb responsables de botiga i/o categories
- Meet the buyer (Reunions B2B amb grans compradors i distribuïdors)

GRATUÏT

800 €

1300 €

Fase I – Oct.-Nov. 2020

Fase II: Gen.- Feb. 2021

Fase III: Març 2021



Servei d’Informació
Empresarial
934 767 206
info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

@accio_cat

Per inscripcions i més informació: 

Marc Moreno
ConsultorÀrea d’Estratègia Internacional – Sector agroalimentari

Unitat d’Internacionalització
Tel. fix: 93 553 89 38
Correu: marc.moreno@gencat.cat 
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