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RetailTour
Una experiència per innovar i consolidar el teu negoci

Què és un Retail Tour?

Reflexiona,
inspira’t i
cerca noves
idees

Retail Tour és un viatge experiencial a una ciutat de
tendència comercial, on coneixeràs les noves estratègies
que s’estan desenvolupant en el sector del retail, perquè
puguis adaptar-te als nous hàbits del consumidor actual.
Durant el recorregut que conforma un Retail Tour, rebràs
el suport tècnic d’especialistes en retail, que t’ajudaran
a detectar i analitzar nous conceptes comercials.
Una oportunitat per trencar amb la rutina i dedicar temps
a reflexionar, inspirar-te i cercar noves idees que contribueixin a innovar, consolidar i internacionalitzar el teu
model de negoci.
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Què aporta?

Estratègia comercial
Un Retail Tour t’ajuda a analitzar les estratègies comercials que s’estan desenvolupant a altres països i t’aporta
els coneixements necessaris per definir un posicionament
clar i diferenciat del teu model de negoci.

Experiència de compra
Et pemet millorar l’experiència de compra i el servei
d’atenció als teus clients, mitjançant l’experimentació de
les sensacions que transmet un punt de venda quan es
visita des del punt de vista del consumidor.

Visió internacional
Un Retail Tour et dóna una visió internacional del sector
del retail per enriquir la teva presa de decisions en un context de competència globalitzada.

Tangibilitza aspectes teòrics
de la gestió d’una empresa
comercial

Treballar el concepte
comercial
Reflexionar sobre l’èxit
i la viabilitat d’un producte
Detectar noves tendències i
nous hàbits del consumidor
Replantejar l’estratègia
de l’empresa
Detectar oportunitats
de negoci i les necessitats
del consumidor

Com s’organitza?

El Retail Tour és un viatge de 3-4 dies a una
ciutat de referència comercial a nivell internacional.
A l’inici del viatge et lliurem un dossier amb la
ruta i la selecció d’establiments que es visiten.
Durant el viatge et donem suport tècnic a càrrec
d’especialistes en retail, que t’ajuden a detectar
nous conceptes i estratègies comercials, així com
nous comportaments dels consumidors.
El viatge finalitza amb una jornada de conclusions
per intercanviar opinions i valoracions sobre els
conceptes comercials visitats.
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Quin perfil d’empresa hi participa?

El Retail Tour està especialment adreçat a empreses del
sector comerç i distribució amb...
• un punt de venda o més
• voluntat de consolidar i posicionar els seus models de
negoci
• aspiracions de créixer en format o dimensió
• necessitat de noves fonts d’inspiració per innovar en
els seus punts de venda
• voluntat d’integrar una visió internacional que enriqueixi la presa de decisions
• inquietud per trobar noves idees i oportunitats de negoci

...passa a l’acció
i fes un Retail Tour

Si ets una
empresa
del sector
comerç
i vols
renovar-te...

Retail Tour Berlín

Adaptar-se
a un
consumidor
més jove

Berlín és una ciutat coneguda pel seu creixement urbanístic
experimentat en els darrers anys, així com per les noves
tendències i avantguarda, especialment en els sectors de la
moda i la cultura. La influència del disseny i de la cultura
es percep en la societat berlinesa i, especialment, en el
comerç.
A Berlín trobem la versió més moderna, progressista i
innovadora, però també la més antiga, conservadora
i bohèmia. Les noves zones comercials d’arquitectura
moderna i innovadora coexisteixen amb els comerços de
productes tecnològics. A banda dels carrers més coneguts
de la ciutat, podem trobar botigues de dissenyadors i
ensenyes comercials als patis interiors d’edificis antics
o als carrers amb menys circulació de vianants.
La innovació està present en els comerços, que són un referent a nivell internacional; aquesta innovació ha permès
connectar amb un consumidor més jove.
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Retail Tour Londres

A Londres hi ha molt per triar i per veure; respon, gairebé, a totes les demandes de la societat. Els empresaris
recullen, a una velocitat vertiginosa, l’estil de vida de la
societat actual i saben mostrar cap a on està evolucionant
el comerç: les botigues d’estil.

L’especialització en
majúscules

El punt de venda és el lloc on es posa de manifest
la fusió cultural d’arreu del món. L’especialització és un
element important i destaquen els nous formats de botiga
alimentària i de complements.
Londres va ser, és i serà un referent per a les empreses
catalanes amb voluntat de canvi i de progrés.
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Retail Tour Nova York

Nova York és la ciutat dels contrastos, on tot canvia a
un ritme frenètic. Resulta difícil traslladar a d’altres
ciutats els conceptes comercials que funcionen a Nova
York. Això sí, com a referent internacional de primer
ordre, ofereix una intensa experiència en l’acte de compra, que permet extreure pautes de reflexió importants
a l’hora d’afrontar accions modernitzadores als negocis.
A Nova York conviuen els nous conceptes comercials
amb la tradició dels grans magatzems, molt especialitzats i adreçats a segments de població i clientela cada
cop més diferenciada.
Hi destaca la posada en escena de botigues insígnia de
grans marques i la incidència de la moda en sectors com
el de parament de la llar o l’esport.
El mix entre diferents sectors i activitats,
així com l’efervescència de nous districtes
comercials emergents, com el Meatpacking
District, són també trets característics de
la ciutat.
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Intensitat
en
experiència
de compra
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Retail Tour París

París és una de les ciutats on es fusionen de manera
natural el disseny, la moda i l’art; però és en el punt de
venda on els cinc sentits són exaltats a través de l’estètica
seductora, sofisticada i lúdica.
El recorregut mostra l’especialització dels seus establiments, l’aprofundiment en l’assortiment i la creixent
vinculació dels centres comercials amb l’oci.
París ofereix als empresaris una pauta per a la reflexió
sobre la necessitat de tenir clar el concepte comercial i
com, un cop definit, s’integra i es comunica amb tots els
elements que conformen el punt de venda.
La majoria dels conceptes desenvolupats durant el Retail
Tour són fàcilment importables i adaptables al nostre país.
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Definir
el concepte
comercial

Retail Tour Tòquio

Innovació
en moda i
restauració.
Una mirada
al futur
del comerç

Tòquio és una de les ciutats líders en tendències, com
ara Nova York, Londres o París. El dinamisme i la vitalitat
del centre de Tòquio són propis d’una ciutat internacional on cada dia milions de persones compren, dinen o es
relaxen en el poc temps d’oci del que disposen.
Els espais de comerç i restauració es caracteritzen per la
innovació, la sobrietat i el minimalisme del seu disseny, no
exempts, però, d’atreviment i sorpresa. La fusió de l’estil
més pur japonès amb el disseny occidental fan de Tòquio
una ciutat amb personalitat pròpia.
Tòquio ofereix als empresaris una explosió de creativitat
i innovació; treballa, al mateix temps, diferents targets, com
teenagers i l’home, que en els mercats occidentals no estan tan desenvolupats.
Per a les empreses que volen anticipar-se al futur del sector comercial,
Tòquio és una ciutat de visita obligada.
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Retail Tour Barcelona

Barcelona és una ciutat de referència internacional,
reconeguda per la seva creativitat i disseny, així com
per l’estil jove i urbà. Amb zones comercials dinàmiques
i diferenciades, la ciutat ofereix una visió global dels
diversos models de negoci que conviuen amb èxit.
El Retail Tour inclou visites a les botigues més innovadores del Passeig de Gràcia, la Rambla de Catalunya i
el centre històric de Barcelona. En aquestes zones es
concentra una oferta variada de botigues de marques
nacionals i internacionals especialitzades en moda, complements i alimentació, entre d’altres.
Per tenir una visió més global, es visita la zona comercial
del Born, caracteritzada per punts de venda originals i
diferents, amb el disseny com a gran protagonista. Al Born
es concentren botigues de dissenyadors independents,
galeries d’art i restaurants.
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Creativitat
i disseny.
Tradició i
modernitat

Retail Tour A la teva mida
A banda dels Retail Tour que es programen anualment, la Cambra
també t’ofereix la possibilitat d’organitzar-te un personalitzat a
mida de les teves necessitats a Berlín, Londres, Nova York, París,
Tòquio o Barcelona.
El Retail Tour “a mida” s’organitza per a:
Institucions Ajuntaments, Cambres de Comerç i altres entitats
que duguin a terme accions adreçades als comerciants per millorar la seva gestió empresarial.
In-company per a empreses que vulguin fomentar el desenvolupament professional del seu equip de treball, ja sigui per al creixement
professional, la creació de dinàmiques de treball, la generació de
sinèrgies o la motivació d’equip.
Universitats i escoles de negoci que vulguin oferir-lo com a part
del programa formatiu per consolidar els continguts impartits a
l’aula des d’una vessant pràctica i experiencial.

Consulta la nostra programació a www.retailtour.org
Més informació:
Rosa Marín
retailtour@cambrabcn.org 902 448 448 (ext. 5417)
www.cambrabcn.org

Crea
un concepte
comercial
coherent
i diferenciat
de la
competència

