
Suport a les empreses 2017

Estratègies 
de Màrqueting 
per a empreses 

agroalimentàries 
de la Terra Alta

Estàs seguint estratègies comercials 
i de màrqueting adequades?

Revises sovint la teva estratègia?

màrqueting, Branding, naming, Packaging



El màrqueting és un factor clau per a la competitivitat 
de les empreses, que permet innovar en producte i tenir 
una estratègia comercial segons el consumidor final.

T’agradaria aprendre tècniques comercials de màrque-
ting, branding, naming i packaging punteres a nivell mun-
dial en el sector agroalimentari?

Et proposem aprofundir en quatre sessions impartides per 
professionals amb dilatada experiència en estratègia em-
presarial i en factors claus de màrqueting, que t’ajudaràn 
a millorar la competitivitat de la teva empresa. 
 
Vols saber quins són els secrets del màrqueting? durant 
aquestes sessions tindras l’oportunitat d’aprendre a par-
tir d’exemples de casos reals en els que han treballat els 
experts convidats i a més, podràs dur a terme un projecte 
propi i rebre assesorament.



Sessió 1: 22 de Juny, de 16 a 20h.

L’estratègia comercial de l’empresa, el po-
sicionament del producte, la marca i la dis-
tribució.

Ponent: Xavier Ybarguengoitia

Expert en estratègia comercial, director de 
l’empresa  francesa “Estates & Wines” del 
grup Möet Hennessy durant més de 10 anys. 
Hi ha pocs directius en el món del vi amb el seu 
currículum. Avui dia, es dedica a la docència 
en estratègia comercial en el sector del vi.

https://www.linkedin.com/in/xavier-ybarguengoitia-5aa68680/

Ens parlarà sobre 
la importància de 

tenir una bona 
estratègia 

comercial, del 
posicionament, 

les marques i 
les polítiques de 

preus.



Sessió 2: 4 de juliol, de 16 a 20h.

Metodologia per treballar en: etiquetatge, 
packaging, branding i naming.
(part I)

Ponents: Eva Minguella i Guillem Virgili

Experts en disseny i packaging. Tant l’Eva 
com el Guillem tenen la seva pròpia agèn-
cia de disseny. L’Eva, a més, és directora 
del màster de packaging de l’escola Eli-
sava de Barcelona.
http://www.evaminguella.com/
https://www.linkedin.com/in/eva-minguella-mas-29b51694/

http://www.virgili.com/
https://www.linkedin.com/in/guillem-virgili-aa6380a/

Ens faran una sessió 
en la qual ens 
parlaran de la 

importància del 
branding, 

el naming i el pac-
kaging amb exem-
ples de casos reals 
que han treballat.



Sessió 3: 20 de juliol, de 16 a 20h.

Metodologia per treballar en: etiquetatge, 
packaging, branding i naming (part II)

Ponent: Xavier Bas

Expert en disseny i packaging del vi, funda-
dor de la seva pròpia agència i conside-
rat el millor a nivell espanyol en el disseny 
d’etiquetes de vi.

http://www.xavierbas.com/

La seva serà una 
sessió molt pràctica 
en la qual podrem 

escoltar de 
primera mà la 

seva experiència 
en el disseny del 

packaging de vins 
i olis que triomfa 
arreu del món.



Sessió 4: 28 de setembre, de 16 a 
20h.

Interrelació de les variables de marketing i 
criteris de compra dels clients

Ponent: Lluis Ramis

Soci fundador de Cluster Development, 
compta amb 20 anys d’experiència diri-
gint projectes de reforç competitiu a nivell 
internacional. Ha participat en més d’un 
centenar de projectes a diferents sectors 
assessorant a governs i agències de desen-
volupament regional. 
https://www.linkedin.com/in/lluis-ramis-09841b6/

Finalment, ens 
acompanyarà 

Lluís Ramis en una 
sessió on 

aprendrem quina 
és la interrelació 
de la marca i el 
packaging amb 

l’estratègia 
comercial, 

la distribució, 
els preus i 

les polítiques de 
comunicació.



A qui va dirigit?
Prioritatiament empreses del sector agroalimentari (coo-
peratives, petits productors, autonoms i altres agents inte-
ressats.

On?
Centre Empresarial de la Terra Alta.
Polígon industrial la Plana, Parc. 33, Gandesa

Inscripcions: https://goo.gl/forms/D90Psf1ARnj9x4kA2

Més informació: 
Equip tècnic “Treball a les 7 comarques” Terra Alta + 
Asun i Elisabet  
977.42.00.18 - info.terraaltames@terra-alta.cat

Jordi Reventós consultor de Cluster Development
664.216.698 - jreventos@cluster-development.com

 “Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”
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