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10	  tendències	  exitoses	  d’e-‐commerce	  

Are	  you	  ready	  to	  take	  the	  road	  to	  the	  next	  consumer	  level?	  	  

David	  Masó,	  Co-‐founder	  PromocionesFarma.com	  
@davidmaso Linkedin.com/in/davidmaso 
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A USA L’E-COMMERCE JA ESTÁ REDEFININT ELS CANALS DE COMPRA HABITUALS … 

“…we’re	   seeing	   clear	   signs	   that	  
the	   e-‐commerce	   revolu5on	   is	  
seriously	   impac5ng	   commercial	  
real	   estate.	   Online	   retailers	   are	  
relentlessly	  gaining	  share	   in	  many	  
retail	   categories,	   and	   offline	  
p l a y e r s	   a r e	   fi g h 5 n g	   f o r	  
progressively	  smaller	  pieces	  of	  the	  
retail	  pie…”	  
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… EUROPA NO QUEDA AL MARGE D’AQUESTA TENDÈNCIA, I A COMENÇAT PEL REGNE UNIT (UK) 

“…The	  great	  transformer:	  Internet	  
accounted	   for	   21%	   of	   the	   GDP	  
growth	   in	  mature	  economies	  over	  
the	  past	  5	  years…”	  

“The	  European	  Commission	  
is	   proposing	   measures	  
aiming	   to	   double	   online	  
retail	  sales	  by	  2015”	  
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Font: Centre for Retail Research, all data for 2011 

…I A ESPANYA L’E-COMMERCE NOMÉS ACABA D’ARRANCAR DE VERITAT… 

El comerç electrònic en Espanya seguirà creixent, acostant-se als nivells de penetració que ja es 
registren a la resta d’Europa 

•  A Europa es van vendre uns 170 Billions 
d’Eurosa través del retail on-line. Tres 
països com Alemania, Regne Unit i 
França varen representar el 71% de totes 
aquestes vendes. El 2012 s’espera que 
aquestes xifres hagin crescut entre un 15 i 
18% 

•  La tendència clara és a la convergència 
amb els països més avançats, com ha 
succeït amb altres indicadors digitals en el 
passat recent como la penetració de 
mòbil, penetració d’Internet, uso de banca 
electrònica i us d’Internet a pimes 

•  Fins i tot en un entorn de creixement 
econòmic zero durant els pròxims 5 anys 
a Espanya, arribar als nivells del Regne 
Unit del 2011 en el 2020 implica un 
creixement de retail online anual mig del 
17% 

Quota de mercat de les vendes per internet respecte el total 
de vendes al detall (retail) en 2011 
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AMB INTERNET HA APAREGUT UN NOU CONSUMIDOR 2.0… 
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… MOLT ACTIU A LES XARXES SOCIALS I AMB UNS VALORS QUE GUANYEN FORÇA 

EXIGÈNCIA:	  	  
busca	  un	  major	  	  
compromís	  	  

IMPULS	  
CONTROLAT	  

REALISME:	  	  
el	  valor	  real	  
	  de	  les	  coses	  

APERTURA	  A	  	  
EXPERIÈNCIES:	  

Probar,	  	  
testar	  

PLAER:	  
Saborejar	  la	  	  
compra	  

ASTÚCIA:	  	  
Treure	  el	  millor	  	  

parQt	  

ESTALVI:	  	  
	  control	  	  
del	  gasto	  
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PERFIL COMPRADORA PER INTERNET DE SALUD I BELLESA A ESPANYA 

Més	  de	  13	  M	  de	  persones	  ja	  
compren	  a	  boUgues	  online	  

(30%	  població)	  

Perfil	  PF:	  80%	  dones	  perfil	  
mig-‐mig	  mig-‐alt:	  35%	  31-‐40	  
anys	  i	  un	  40%	  41-‐50	  anys	  

Ja	  és	  gasten	  més	  de	  500	  Mio	  
Euros	  a	  l’any	  comprant	  per	  
Internet	  productes	  i	  serveis	  

de	  salut	  &	  bellesa	  
Fuentes:	  eMarketer,	  Techcrunch,	  PortalTIC,	  PromocionesFarma	  
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10 TENDÈNCIES E-COMMERCE 

	  	  	  	  GROUP BUYING / COUPONING	  

	  	  	  	  OFERTES FLASH	  

	  	  	  	  SUBSCRIPTION e-commerce	  

1 

2 

3 

	  	  	  C2C marketplaces	  

	  	  	  Marques only-Online	  

	  	  	  Crowd-sourced demand	  

4 

5 

6 

	  	  	  Video e-commerce	  

	  	  	  We-commerce	  

	  	  	  Mobile e-commerce	  

7 

8 

9 

	  	  	  F-Commerce / Social Commerce	  10 

Tendències	  d’alta	  
facturació	  ja	  

transformant	  alguns	  
sectors	  tradicionals	  

Tendències	  
traccionant	  fort	  
aquest	  úlUms	  12	  

mesos	  

Tendències	  
prometedores	  però	  
que	  encara	  han	  de	  

demostrar	  
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TENDÈNCIA         : GROUP BUYING / COUPONING 

•  Gran descompte que s’activa quan l’oferta és comprada per un número mínim de persones 
•  Proposta de valor: Ofereixen gran notorietat i generen tràfic al punt de venta 
•  Model molt enfocat a petits negocis de retail d’oci, restauració i bellesa 

1 
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•  A Espanya aquesta tendència ja disposa de més de 5 milions de compradors habituals 
•  Reben ofertes diàries amb les novetats de la seva població 
•  Empreses locals d’èxit com Letsbonus, Groupalia o Offerum 

TENDÈNCIA         : GROUP BUYING / COUPONING 1 
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•  Aquest mateix model ja s'està replicant a altres verticals de negoci com productes per a “mames”… 
•  Intenten cobrir amb novetats diàries totes les necessitats de “target” 

TENDÈNCIA         : GROUP BUYING / COUPONING 1 
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TENDÈNCIA 2     : OFERTES FLASH 

•  Campanyes d’un dia a una setmana amb gran descomptes de productes que no requereixen un 
número mínim de compradors. S’articulen normalment a través de clubs privats 

•  Proposta de valor: Outlet per a marques, però també per donar a conèixer marques desconegudes 
•  Model molt enfocat a marques, amb un entorn d'exclusivitat d’oferta per un temps limitat 

2 
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•  A Espanya aquesta tendència ha creat empreses importants com Privalia o Buy-VIP, aquesta última 
venduda a Amazon. 

•  A França Vente-Privee ja factura més de 1 Bilió d’Euros en aquesta categoria d’ecommerce 
•  El model s’ha iniciat amb productes de moda, i ja s’està estenent a altres verticals de productes 

TENDÈNCIA 2     : OFERTES FLASH 2 
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•  ...per exemple ofertes de venda de vins a Lot18, fundada el 2010 i ja factura més de 50 Milion Euros 

TENDÈNCIA 2     : OFERTES FLASH 2 
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•  ...o PromocionesFarma, que en només el primer any ja té més de 500.000 usuaries registrades i ha 
venut més de 125.000 unitats de producte de parafarmacia només a Espanya 

TENDÈNCIA 2     : OFERTES FLASH 2 
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•  ...fins i tot trobem substituts per a la compra d'articles de disseny com Fab o Stop&Walk 

TENDÈNCIA 2     : OFERTES FLASH 2 
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…o com no podia faltar, ofertes flash per les mascotes de casa... 

TENDÈNCIA 2     : OFERTES FLASH 2 
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…i fins i tot sorten models basats amb el mòbil, com el de HotelTonight, ReallyLateBooking amb ofertes 
a partir de les 12h de cada dia per reservar hotels per la mateixa nit 

TENDÈNCIA 2     : OFERTES FLASH 2 
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TENDÈNCIA 3     : SUBSCRIPTION e-commerce 

•  Model no basat en ofertes, en que els usuaris reben de forma regular cada mes una caixa amb els 
productes 

•  Proposta de valor: Conveniència per falta de temps, provar noves experiències prescrites per un 
expert/celebritat, o provar mostres de nous productes... 

•  Shoedazzle t’envia un parell de sabates cada mes per una tarifa plana de 39$: 

3 
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•  Jewelmint envia bisuteria a casa cada mes segons el teu estil..... 

TENDÈNCIA 3     : SUBSCRIPTION e-commerce 3 
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•  Babbacoenvia una caixa cultural cada mes per educar els teus fills de 3 a 7 anys..... 

TENDÈNCIA 3     : SUBSCRIPTION e-commerce 3 
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•  H.Bloom proposa un enviament mensual de flors a casa teva o a l’oficina per una quota mensual.... 

TENDÈNCIA 3     : SUBSCRIPTION e-commerce 3 
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•  Blissmobox et permet descobrir cada mes tot tipus de productes orgànics..... 

TENDÈNCIA 3     : SUBSCRIPTION e-commerce 3 
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•  Meundies envia la roba interior cada mes per a que t’oblidis, i aquest model es replica amb noves 
empreses que t’envien mitjons, corbates, camises etc ... 

TENDÈNCIA 3     : SUBSCRIPTION e-commerce 3 
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•  BirchBox envia cada mes mostres de talla viatge per a provar productes relacionats en cosmètica, 
amb l'objectiu de trobar una manera molt més adequada i barata de fer sampling per a les marques 

TENDÈNCIA 3     : SUBSCRIPTION e-commerce 3 
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TENDÈNCIA 4     : C2C marketplaces 

•  Plataformes web on els consumidors es venen entre ells productes (Etsy), serveis (Skillshare) o 
lloguers (AriBnB) 

•  Un bon exemple és Etsy, un marketplace d’articles fets a mà i art. A Etsy ja venen més de 100 Milion 
d’Euros cada mes. La plataforma es queda un 3,5% de cada transacció i cobra 20 cèntims per 
producte publicat 

4 
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•  AirBnB, ja qualificat com el hotel més gran del món, és una plataforma on els usuaris és lloguen 
habitacions de ciutats d’arreu del món. 

TENDÈNCIA 4     : C2C marketplaces 4 
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•  GetAround és una plataforma de carsharing que permet llogar un cotxe directament a una persona 
propera a la teva població. Altres plataformes com RelayRides també fan el mateix 

•  La plataforma on-line és cuida del seguro i de tots els temes burocràtics 

TENDÈNCIA 4     : C2C marketplaces 4 
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•  Qraft permet llogar entre usuaris qualsevol vehicle de lleure: motos, llanxes, cotxes esportius o 
fins i tot avionetes,  

TENDÈNCIA 4     : C2C marketplaces 4 
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•  SkillShare és una platforma on usuaris semi-professionals venen el seu coneixement a les altres 
persones 

TENDÈNCIA 4     : C2C marketplaces 4 
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•  A Gobble pots llogar un cuiner o cuinera no professional però amb la reputació de la plataforma, 
per a que et prepari un dinar o sopar a casa 

TENDÈNCIA 4     : C2C marketplaces 4 
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•  A TaskRabbit la gent contracta a altre gent per tasques ordinàries: muntar mobles IKEA, netejar els 
vidres de casa, passejar el gos... A Espanya ha sortir una rèplica que és diu Etece.com 

TENDÈNCIA 4     : C2C marketplaces 4 



33 

@davidmaso 

TENDÈNCIA        : Marques only-Online 

•  Marques que ja són creades només per operar i vendre pel canal on-line 
•  La majoria són relacionades amb moda i accessoris, però també està pareixen cosmètica i perfumeria 
•  Bonobos és una de les marques de moda per homes creades  només per a Internet que més està 

creixent. Només té 5 anys de vida i el 2011 va facturar 20 Milions d’Euros 

5 
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•  Betabrand disposa de un equip de disseny, és fabrica en petits lots a San Francisco i és ven per 
Internet amb molt d’èxit pel seva gran capacitat de connectar amb els usuaris de les xarxes socials i 
aquest component Beta de la roba. Són 20 empleats i facturen ja 4 Millions d’euros al seu quart any 
de vida. En la mateixa línia hi ha Everlane, Muuse, etc. 

TENDÈNCIA        : Marques only-Online 5 
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TENDÈNCIA 6     : Crowd-sourced demand 

•  La multitud valida els dissenys dels productes que es llançaran anticipant les compres abans que 
existeixin els productes en els canals habituals 

6 
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TENDÈNCIA 7     : Video e-commerce 

•  La translació de l’e-commerce al TeleTienda, on una persona explica en un vídeo per exemple una 
recepta i a sota surt els productes que has de comprar.  

7 
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TENDÈNCIA 8     : We-commerce 

•  La gent s’uneix per demanar un producte i un preu. La plataforma gestiona la transacció amb la 
marca o retailer per a que sigui possible 

8 
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TENDÈNCIA 9     : Mobile e-commerce 

•  L’arribada dels smart-phones i dels tablets està impulsant tot un conjunt d’aplicacions pensades per 
gestionar la comprar des d’aquests dispositius portables. 

•  La transparència amb preus és màxima, ja que només escanejant el codi de barres ja és pot conèixer 
el preu recomanat i opinions de persones o amics sobre el producte 

•  Aplicacions com SuperTruper o PickBe ja permeten realitzar-ho aquí Espanya  

9 
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•  PickBe permet ja comprar des del mòbil realitzant una foto en un anunci del metro de Barcelona amb 
un codi QR 

TENDÈNCIA 9     : Mobile e-commerce 9 
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TENDÈNCIA 1   0: F-commerce o social commerce 

•  Facebook ja disposa de més de 1000 milions d’usuaris. El F-Commerce permet que la compra ja es 
pugui realitzar des de dins de la xarxa social 

•  El teu perfil pot permetre recomanar productes segons el teu patró de consum i dels teus amics 
•  S’estima que pel 2015 el F-Commerce mourà més de 15 Billions d’Euros 

10 
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¡Be e-commerce my friend! 

 
 
David Masó 
T. 934158409 
M. 666499517 
@ david.maso@promocionesfarma.com 
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