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> MERCATS TURÍSTICS INTERESSATS

> RECOMANACIONS A NIVELL D’ELABORACIÓ 

El vi és un producte que interessa 
especialment als mercats que busquen 
productes diferents per així diferenci-
ar-se, com són: 

•	 Restaurants i cuines d’hotels 
de nivell mig-alt: els interessen 
vins d’autor, amb característiques 
singulars que aportin diferenciació i 

valor afegit a la seva carta de vins. 
•	 Botigues especialitzades (celler, 

botiga gourmet): el vi és un pro-
ducte que encaixa amb aquesta ti-
pologia de mercats, i en tractar-se 
d’un producte que té un temps de 
consum llarg, té una entrada fàcil. 

En termes d’elaboració, les recomana-
cions per tal de poder oferir un vi que 
s’adeqüi a les demandes dels mercats 
turístics són: 

1.ELABORAR UN VI DE QUALITAT. 
Per aconseguir-ho, cal tenir en compte 
totes les fases del procés productiu. 
Des de la verema, recepció, derrapa-
ment, aixafada, premsat, fermentació, 
i pels vins negres, fins la criança i 
embotellament, i pels blancs, trasbals 
i clarificació, filtratge, estabilització 
tartàrica i embotellament.

•	 Guia de bones pràctiques per a les 
explotacions vitivinícoles. Recoma-
nacions a nivell de producció  
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/

ca/dir2967/pdf/guia_viticoles_cat.pdf 

2. DISPOSAR DELS CONEIXEMENTS 
TÈCNICS suficients per garantir 
aconseguir un producte de la màxima 
qualitat possible. Per tant, és impor-
tant envoltar-se d’un equip de bons 
professionals en cada matèria (agrò-
nom, enòleg, etc.) que aportin els seus 
coneixements per aconseguir elaborar 
un vi de qualitat.

3. INCORPORAR CRITERIS DE SOS-
TENIBILITAT I RESPECTE PEL MEDI 
AMBIENT I CERTIFICAR LES BONES 
PRÀCTIQUES AMBIENTALS AMB ELS 
CORRESPONENTS DISTINTIUS són 

aspectes a tenir en compte, espe-
cialment en el món del vi, en que el 
sector està fent una forta aposta amb 
la incorporació de bones pràctiques 
ambientals a l’empresa.

•	 Bones pràctiques ambientals al 
sector del vi i el cava. Manuals 
d’ecogestió, 5. Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya.  
http://www.gencat.cat/mediamb/pu-
blicacions/monografies/ME5_bppa_Vi_

cava.pdf 

•	 Certificació de la producció eco-
lògica.  
http://www.ccpae.org/ 

•	 Certificació de la producció inte-
grada. 
http://producciointegrada.cat/certifi-

cacio/ 

•	 Certificació Demeter.  
http://www.demeter.es/ 

•	 Certificació petjada de carboni. 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_
ambits_dactuacio/empresa_i_produc-
cio_sostenible/estrategia_ecodisseny/
ecodisseny/eines/eines_av/petja-

da_carboni/ 

•	 Certificacions de gestió. EMAS i 
ISO. 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_
ambits_dactuacio/empresa_i_produc-
cio_sostenible/estrategia_ecodisseny/
ecodisseny/eines/eines_gestio/ 

 

4.DIFERENCIAR EL PRODUCTE MIT-
JANÇANT DISTINTIUS DE QUALITAT 
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AGROALIMENTÀRIA. En el cas que l’explotació i el ce-
ller es trobin en una zona geogràfica reconeguda per 
una Denominació d’Origen, és important adherir-s’hi, 
seguint els criteris de producció i elaboració esta-
blerts en el plec de condicions de la DO. El fet d’estar 
emparat per una DO dóna prestigi i reconeixement al 
vi i és un aspecte que els mercats turístics valoren.
 
•	 Denominacions d’origen de vi.  

http://incavi.gencat.cat/ca/denominacions-origen-
protegides/denominacions-origen/  

5. ELABORAR VINS DE TERRER O VINS DE FINCA. 
Des del 2002 la Generalitat de Catalunya permet als 
consells reguladors de les Denominacions d’Origen 
atorgar el caràcter distintiu de vi de finca o vi de 
terrer. El vi de terrer es defineix com el vi produït dins 
una denominació d’origen, en un entorn determinat, 
d’una extensió inferior a la del terme municipal, amb 
característiques pròpies, el nom del qual està notò-
riament lligat a les vinyes de les quals s’obtenen vins 
amb característiques qualitatives especials.
 
6.INCORPORAR ELEMENTS INNOVADORS, ja sigui 
en algun moment del procés productiu, o bé en el 
disseny o el format, que permetin diferenciar el pro-
ducte i fer-lo més genuí i original, com per exemple:

•	 Ús de varietats autòctones de raïm. Re-
cuperació de varietats antigues que aporten 
singularitat i identitat territorials, com la varietat 
picapoll blanc i picapoll negre, típica del Pla de 
Bages; garnatxes i les carinyenes del Priorat, el 
Montsant i l’Empordà, o el xarel·lo o el macabeu 
del Penedès, per citar-ne alguns exemples.

•	 Fermentació en cups de pedra. Fermentació 
del vi en cups de pedra naturals, seguint les 
tècniques d’elaboració que seguien els monjos 
del s. XII. 

•	 Fermentació en àmfores d’argila. El vi fer-
menta en recipients de ceràmica. 

•	 Vins naturals. Vins elaborats a partir exclusi-
vament del most del raïm, sense afegir-hi altres 
productes autoritzats com els sulfits, ni cap altra 
substància que modifiqui les propietats orga-
nolèptiques, com podrien ser llevats o enzims 
artificials, ni altres additius enològics. Tampoc 
està sotmès a agressives filtracions ni clarifica-
cions. Amb la qual cosa s’obté un vi fruit de la 
fermentació del raïm en el seu estat més pur. 

•	 Vins de pagès. Vins de petites produccions, vin-
culats directament a la figura del pagès tradicional 
o de tota la vida, que fa el seu propi vi directament 
de la seva explotació, i el ven de forma directa.  

7. PRODUCTE COM A MATÈRIA PRIMERA PER A 
ALTRES PRODUCTES. A partir del vi, es poden fer 
vermuts, un producte que actualment es torna a 
valoritzar i a consumir en els mercats turístics.

8. FORMATS. Les ampolles de vi acostumen a ser 
de 75 cl, en envàs de vidre. També hi ha el format 
de bag in box, en el qual el vi està envasat al buit 
dins una bossa, que fa que es pugui conservar fins a 
6 mesos sense que es faci malbé sense obrir, i amb 
una aixeta que facilita l’ompliment de les copes o la 
gerra. Aquest format és una solució per beure vi a al 
restaurant sense necessitat d’haver d’obrir una am-
polla i que aquesta quedi sense acabar, a la meitat. 
Es presenta en bosses de 3 l i de 5 l.
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> RECOMANACIONS A NIVELL DE PROMOCIÓ

Les recomanacions a nivell de promo-
ció del vi s’orienten a aconseguir crear 
marca i són les següents: 

1. ETIQUETATGE COMPLET I QUE 
DONI INFORMACIÓ SOBRE LES 
SINGULARITATS DEL PRODUCTE. 
Veure apartat 4 (Solucions genèriques). 
En el cas específic del vi, és important 
que l’etiquetatge contingui tots els 
elements informatius que ressaltin els 
valors diferencials del producte  

2. PACKAGING. El disseny del packa-
ging, de l’ampolla i la seva etiqueta en 
concret són aspectes que distingeixen 
i diferencien el producte. En el món del 
vi, com en el del cava, l’art i el disseny 
són disciplines molt incorporades i 
treballades. 

3. FER UN ASSESSORAMENT als 
mercats que són clients, ja siguin nous 
clients o bé clients consolidats: com 
col·locar el producte, com emmagat-
zemar-lo correctament, com explicar-lo 
al client final, entre d’altres.

4. DISPOSAR D’UNA PÀGINA WEB DE 
L’EMPRESA, amb informació relativa 
als productes i als processos de cultiu 
/ elaboració d’aquests, fitxes de tast, 
agenda d’activitats, etc.

5. FER ÚS DE LES XARXES SOCIALS 
per estar contínuament en contacte 
amb els clients i donar informació 
sobre les darreres novetats

6. DISPOSAR D’UN CATÀLEG DE 
PRODUCTES amb un tarifari actualitzat. 

7. FER ÚS DE TÈCNIQUES COMU-
NICATIVES BASADES EN EL RELAT 
DEL PRODUCTOR I DEL PRODUCTE, 
que es pot utilitzar en diferents for-
mats i extensions en funció del suport 
i mitjà on s’utilitzi: pàgina web, catà-
leg, etiqueta, targetes de presentació, 
material per a fires.  

•	 Referència:  
Guía “Storytelling y branded content”. 
ADECEC. Associación de Empresas 
consultoras en relaciones públicas y 
comunicación  

8. DONAR A CONÈIXER L’EMPRESA 
I FER PEDAGOGIA sobre els diferents 
tipus de producte, el procés d’elabo-
ració i les aplicacions gastronòmiques, 
entre d’altres, a través d’algunes de les 
següents accions: 

•	 La realització d’activitats d’eno-
turisme basades en experiències, 
com poden ser la participació en 
la verema, la realització de tastos 
i maridatges, caminar, anar en 
bici o carruatge per entremig de 
les vinyes, fer un sopar sota les 
estrelles envoltat de vinyes; entre 
d’altres, és una eina de promoció 
molt utilitzada i desenvolupada en 
el món del vi 
PACKS A LA FINCA OLLER DEL MAS 
http://ollerdelmas.com/enoturisme-i-

activitats/activitats-i-packs/

•	 Realitzar esdeveniments perso-
nalitzats adreçats als clients més 
importants. 

•	 Fer tastos guiats als mateixos 
mercats (al restaurant, a la botiga 
especialitzada, a l’hotel) per pro-
mocionar el producte i afavorir-ne 
la seva venda. 

•	 Col·laborar amb cuiners amb els 
quals fer showcookings i degusta-
cions de producte

•	 Fer una fitxa de tast per a cada 
tipus de producte, d’aquesta 
manera, es dóna la informació 
necessària per conèixer-ne les 
característiques i els maridatges i 
usos de cada tipus de producte.  
FITXA TÈCNICA D’ABADAL  
http://cat.abadal.net/vins/#abadal-blanc 

9.PARTICIPAR EN PREMIS. La par-
ticipació en concursos i l’obtenció de 
premis i reconeixements són elements 
que també contribueixen a la promoció 
del producte. 
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10.PARTICIPAR COM A PATROCINADOR LOCAL. 
És interessant col·laborar amb el consistori local i els 
de de municipis propers, amb les associacions, etc., 
com a patrocinador, i mostrar d’aquesta manera el 
compromís de l’empresa amb el propi municipi i les 
seves entitats. També amb el cava es pot col·laborar 
aportant producte per a actes públics, com inaugu-
racions, presentacions, celebracions, entre d’altres.
 
11. FER PROMOCIONS enfocades als diferents 
mercats per a èpoques de l’any especials i concretes, 
com per exemple, per donar a conèixer els vins nous.   
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> RECOMANACIONS A NIVELL DE DISTRIBUCIÓ / COMERCIALITZACIÓ

Les recomanacions a nivell de la distri-
bució / comercialització del vi són les 
següents: 

1. PRIORITZAR ELS CIRCUITS CURTS 
DE COMERCIALITZACIÓ. Els circuits 
curts de comercialització (venda directa 
a consumidor final, o bé a través d’un 
únic intermediari, en general, botiga al 
detall, supermercat, restaurant, menja-
dor) permeten mantenir una relació més 
propera amb els mercats i amb els con-
sumidors del producte. A més, de cara 
al productor, els circuits curts permeten 
obtenir ingressos més justos.

2. ESCOLLIR L’ESTRATÈGIA DE 
DISTRIBUCIÓ MÉS ADEQUADA EN 
FUNCIÓ DE CADA CAS. 
El mateix elaborador. El fet de fer-se 
un mateix la distribució permet fer una 
correcta selecció dels mercats alhora 
que garanteix ser bon prescriptor del 
producte, en tant que és el mateix 
elaborador qui l’explica i el recomana. 
En aquest cas, és important establir 
rutes de distribució, per tal d’optimitzar 
temps i costos.
Comptar amb distribuïdors. En aquest 
cas, es recomana tenir distribuïdors 
especialitzats, que coneguin el món del 
cava en profunditat i siguin capaços de 
poder explicar la qualitat del producte i 
els seus trets diferencials. 

•	 GOURMET LA SELVA.  
Empresa que distribueix bàsicament 
vins però que podria tenir interès en 
distribuir altres productes gourmet.  
http://www.gourmetlaselva.com

3. FER VENDA ONLINE, a través d’una 
plataforma digital. D’aquesta manera, 
el producte pot arribar a qualsevol zona 
geogràfica. El transport es pot fer amb 
servei de missatgeria o paqueteria.   

4. TRANSPORT I ENTREGA DEL 
PRODUCTE. Cal tenir en compte que 
els mercats no acostumen a tenir 
gran capacitat d’emmagatzematge. 
Per la qual cosa caldrà subministrar 
poques unitats i a mesura que es va 
venent l’estoc, tornar-ne a distribuir. 
En tractar-se d’un producte envasat, 
no es requereix de necessitats espe-
cífiques de conservació en la distribu-
ció i comercialització, però sí que és 
recomanable encaixar-lo en capses 
de cartró que facilitin el seu transport i 
emmagatzematge, i tenir especial cura 
en tractar-se d’envasos fràgils. 


