
Empreses i 

emprenedors: 

l’ordre dels 

factors.



�Origen & idea.

�Mercat.

� La història d’un 

somni.



•La poca feina.

•Els 5 per què?

•Viatges, 

benchmarket,...

•Altres.



El fet de tenir poca feina, o tenir el cap poc 

ocupat, fa que el cervell s’ocupi..
1. Sempre pensem en alguna cosa.

2. Els 5 pilars de Freud:

� Diners.

� Poder.

� Sexe.

� Ganes de ser important

� Amor.

� Salut.



Hem de fer, com habitualment fan els nens, i 

preguntar 5 vegades seguides, el per què? 

Probablement aconseguirem una font 

d’idees..



� Ulls oberts.

� Nous productes, mercats, 

idees, ...

� Sinó existeix potser no 

funciona?



� Prohibit preguntar als amics i 

família !

� No existeixen els negocis fàcils.

� Si ens surten molts bons números, 

... Tornarem a fer números!

� Si ens surten números dolents, ... 

Canviem d’idea!

� Si no ha funcionat abans, 

nosaltres no tenim la clau màgica!



Les regles del mercat



� El client potser no 

te sempre la raó, 

però el mercat 

sempre te la raó.





� Només els productes que tenen mercat 

son copiats.







1. De les grans multinacionals a 

la petita Consultoria aco2s SLL

2. La idea: Rosita, la cervesa de 

Tarragona.

3. Els socis i l’empresa: Cerveses 

la Gardènia SL.

4. Els inicis. 

5. La Gestió actual.

6. Recomanacions.



� Les vides de dues persones que es coneixen, es fan amics, i 
coincideixen en la mateixa multinacional.

� La voràgine de les multinacionals fan canvis continus 
d’empresa amb noves responsabilitats i reptes. Cada vegada 
més responsabilitat, més poder, més...

� Fins que l’adrenalina de la responsabilitat ja no “compensa”. 
Els diners no compren el temps.

� Aturem la màquina i muntem un petit despatx de 
consultoria.

� Comença una travessia en el desert. La importància del 
comerç, del màrketing i la comunicació.

� Aconseguim tenir temps. Primer objectiu complert.



� La consultoria funciona, però el treball no 
és continuo... Hi ha puntes de feina que 

originen molta adrenalina; però també

estones mortes...
� A tot arreu, podem trobar productes 

autòctons, típics... Per què no a Tarragona?

� Cerquem una idea que es doni 
homogeneïtat al nostre volum de feina...

� No en sabem de vi, ni de cervesa, ni 

d’alimentació ni... Només en sabem 

d’enginyeria , producció i logística.
� No hi ha cap altra cervesa pròpia de 

Tarragona..

� La cervesa engresca!



� La idea engresca, però ens fem una sèrie de 

preguntes:

� Es consumeix molta cervesa?

� Es difícil fabricar-la?

� Quins canals de distribució s’utilitzen?

� Hi ha algú que ho hagi provat abans?

� Que diu internet???

� Es poden guanyar diners?

� Segur que poden guanyar diners?

� Tornem a fer números...



� A Espanya es consumeixen 52 

litres / persona i any (2009).

� El 70% a l'hostaleria i el 30% a 

la llar.

� El 10% és cervesa sense 

alcohol.

� El 45% és cervesa en ampolla 

(el 26% llauna i el 28% barril)



� Anualment es consumeixen cervesa 

embotellada en hostaleria a Espanya:

� 52 litres x 70% x 90% x 45% x 3 ampolles / l

A Tarragona: 

11.000.0000 bot/any



� Mahou – San Miguel 1.250.000.000 litros

� Heineken - Cruzcampo 1.090.000.000 litros

� Damm - Budweiser 760.000.000 litros

� Estrella Galicia 96.300.000 litros

� C. Cervezera Canarias 88.800.000 litros

� La  Zaragozana – Moritz 54.000.000 litros

� Cerveses La Gardènia 175.000 litros



� Actualment hi ha 3 fabricants amb més del 92% de 

quota de mercat. Que lluiten ferotgement!

� La cervesa industrial és un producte molt estacional i 

on el factor preu és determinant.

� Hi ha un canvi de tendència actual en el màrqueting 

dels grans fabricants que impossibilita lluitar en el 

gran mercat.

� Apareix un nínxol de mercat per als productes 

artesans i elitistes, especialment en la cervesa de 

qualitat.



� Tenim la idea i el nom, cerquem socis, a poder 

ser que s’impliquin en l’aportació de CAPITAL i 

idees a l’empresa.

� Cerquem el que NO tenim:

�Diners.

�Coneixements del producte.

�Coneixements del mercat.

�Màrketing, publicitat, etc..



� L'any 2007, dos amics Pep i Ramon, aconsegueixen 

enganyar a uns quants "amics" i funden l'empresa 

Cerveses La Gardènia SL.

� Analitzen el mercat, les possibilitats i finalment 

decideixen invertir 60.000 euros per produir i 

llançar al mercat 20.000 ampolles de la cervesa 

Rosita.



� Contactem amb un fabricant 
de cerveses per fabricar la 

Rosita.
� Decidim quin tipus de cervesa 

volem.
� Fem un concurs pel disseny de 

la marca. Publicitem el 
concurs.

� Preparem la presentació a 
Tarragona. Cerquem ressò 

mediàtica.





� El 23 abril de 

2007, es 

presenta en 

societat a 

Tarragona la 

cervesa 

Rosita.



� Al cap de 14 dies s'esgoten les 

20.000 unitats i els socis decideixen 

ampliar el capital i crear una petita 

fàbrica de cerveses a Tarragona.

� A finals del 2007 ja podem trobar la 

cervesa a: El Bulli, Can Fabes, Sant 

Pol, Miramar, ... entre d'altres.

� El gener de 2008, el President 

J.Montilla, inaugura la fàbrica de 

Rosita.



� Comencem venent-ho 

tot, fem cervesa però 

sembla que fabriquem 

pisos!

� Els camions s’esperen a 

la porta de la fàbrica 

per carregar els palets 

de Rosita.





� Al juny de 2008, arriba la crisi! 

� El mercat local ja no és suficient.

� Les vendes cauen i cauen...

� Hem de pagar i no tenim un duro! 

� Ja no som tant “wapos”, 5 

persones en plantilla, proveïdors 

que volen cobrar, clients que no 

paguen, ... 



• Les vendes cauen en picat.

• No tenim experiència 

comercial, ni departament 
comercial, ni estratègia 

comercial, ni pressupost 

comercial, ni res semblant...

• Necessitem més vendes, més 

clients, més diners, menys 
despeses, menys personal, 

menys stocks,..



� Reducció dràstica de costos.

� Cerca urgent de nous mercats. 

Nacional i Mundial.

� Negociació urgent amb proveïdors 

per a la millora de tresoreria. 

Innovació en el sistema de 

pagaments.

� Innovació en productes: noves 

cerveses, formats, productes

� Reutilització de maquinària.











� Cuidar als nostres clients, no vol dir baixar preus.

� No a la cultura del “pelotazo” en la distribució.

� No busquem distribuïdors de cervesa, no podem competir 

amb els grans, busquem distribuïdors de productes de 

gamma mitjana / alta.

� Som una cervesa molt minoritària, però de la millor 

qualitat.



� El millor màrqueting és on l'anunciat i l'anunciant 

surtin guanyant; win - win, però de veritat!

� Accions combinades amb d'altres, innovant en la 

forma de promocionar-se.



� Les vendes i el nombre de 

clients augmenta.

� Els costos estan controlats.

� Anem sempre darrera del 

mercat, mai davant.

� L’exportació augmenta.

� La competència es dispara.

� Poc a poc anem aconseguint 

temps.



� Regla bàsica de gestió: 2 són companyia i 3 

són multitud.

� Finalment, arribem a la conclusió:

No és difícil fabricar cervesa,
el realment difícil es vendre-la!

� La millor cervesa del món pot arruïnar a 

l’empresa sinó aconsegueix vendes.



1. Tenim família i entorn, i això no és negociable!
2. No és difícil fabricar,el realment difícil és vendre!
3. Treballar en algo que t’agrada ajuda a suportar-ho 

(però realment podrem viure d’això)? 
4. L’esforç personal NO ÉS CAP GARANTIA d’èxit 

(però mai podrem pensar que no se’m esforçat 
prou!)

5. El camí és igual de llarg, però sempre ajuda i es fa 
més curt si es fa ben acompanyat!



Salut

i 

Rosita


