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Compreu
Mentre les gn
irrompen am
distribueixen
ALI~SDUES
del migdia arriba el menfl del
restaurant al’oficinaia dos quarts de vuit,
despr6s de tot el dia a la feina, la compra
ja ks a casa. Aquest escenari ks completament real avui alia a Barcelona. Per un
cost extra de menysde deu euros, el ciutadhpot tenir elmenjar que vol sense trepitjar cap botigao restaurant. Fins itot, si
entremig cal fer arribar un ram de flors
per l’aniversari d’algun amic o familiar a
casa seva, tamb~6s possible fer-ho a trav~s del mbbiliper uns cinc euros m~sdel
preu que t~ el ram. Que l’e-commerce, o
comer~electrbnic, esth en auge ks un fet
constatat des que va n~ixer eBay l’any
1995. Perb, mentre que comprar-selaroba, el rellotge, els moblesolabicicletaper
internet ja ~s m~s que habitual per a
molts consumidors,el sector de l’alimentaci6 no havia aconseguit explotar aquestavia de distribuci6, principalment per
una qfiesti6 loglstica: els enviamentss6n
llargs icostosos ielmenjar fresc es famalb~ fhcilment.
Per ales grans cadenes de supermercats laimplantaci6 d’un sistema de distribuci6 a domicili rapid i eficient suposa
una forta inversi6 en loglstica i magatzems que encara no compensael 0,6%de
vendesque el sector faatrav~s d’internet,
segons dades de la consultora Nielsen.
Perb el model de plataformes tecnolbgiques impulsat per l’economiacol.laborativa ha obert una escletxa per al comer~
local de ciutats comBarcelona.Durantels
filtims anys, iamb especial intensitat al
llarg d’aquest 2015, han aparegut moltes
plataformes que impulsen la distribuci6
a domicili en el sector de l’alimentaci6 i
a untempsr~cord, un serveimolt m~sr~pid, eficient ibarat que el queja ofereixen
algunes cadenes comara Caprabo o Carrefour, que el van comen~ara posar en
marxa el 2001. Nom~sa Barcelona, han
nascut i crescut moltes empreses de base tecnol6gica que es dediquen a aquest
n{nxol.
HI HADIFERENTS
tipus de serveis
associats al que, dins del comer~online, els anglosoxons anomenensame-day-delivery,
o repartiment elmateix dia. D’unabanda,
hi ha el modelm6sconvencional,que j a ~s
un ~xit, elque es fa anomenarl’antis~per:
Ulabox. Aquesta companyia va n~ixer
l’any 2009, dirigida i cofundadaper JaumeGomhi pionera a l’Estat en el negoci
de supermercats en llnia. Ulabox va comen~ar portant a casa els paquets m~s
grans de la compra, perb l’any passat ja
van facturar quatre milions d’euros ija es
pot fer tota la compra del supermercat
perqu~t’arribi a casa en un perlode d’entre 7 i 24 bores. En el sector del menjara
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internet
i rebeu-ho a casa el mateix
’arts cadenes de sfipers es queden enrere,

domicilitambds6n conegadesi d’bxit iniciatives corn
a cotitza a la
borsa de Londres, o
Per6, "mdsenll~ d’aquestes, han anat
naixent petites plataformes que aprofiten l’escletxa oberta per la nord-americana ~ i que aconsegueixen
fer
front al problemade la loglstica", explica Thnia Caball4, professora de la UOCi
consultora de comunicaci6. UberEats 4s
el negocide repartiment de plats i mentis de restaurant,
El ct/mcr(;
que Uber va llangar
electr6nic
despr4s
va crOixer un aqueBarcelona
el seu polemic
2,5%el 2014 servei de tm’dstes
amateurs fos prohia Espanya
bit a tot Espanya.
i va moure
E1 que fa Uber ds
uns 16.000
que els seus conductors no profesmilions
sionals utilitzin els
d’ouros
seus cotxes per repartir menjar de
determinats restaurants. L’oferta ds
molt limitada, de pocs plats, i varia cada dia. "Aquest sistema ds una oportunitat per ales empreses m6spetites ielcomer~ local, que no poden pagar una empresa de loglstica per fer distribucions
per6 sl acordar comandesambplataformes que assumeixenel cost de la distribuci6 a canvi d’una comissi6", explica
Caballd.
AQUEST
I~,S ELm~todeque utilitzen tres
de les diverses start-ups catalanes nascudes aquest any per fer aquesta mena
d’enviaments. D’una banda hi ha el model de~ una plataforma impulsada
des de Barcelona per l’enginyer aeronhutic Oscar Pierre Miquel, que est~ a punt
de tancar la seva segona ronda de finangament per uns 300.000 euros i que

ELBOOH

aquest mes ha comengat a operar a Madrid. Els glovers sdn repartidors autbno ms ambllicSncia de transportista que
van en moto i compren i porten en
menysde trenta minuts qualsevol enchrrec, des d’un menfl del McDonald’sfins a
un ramsde flors o altres paquets, a partir
de la geolocalitzacid del mbbil.
D’altra banda, hi ha~ una altra
plataforma que fa poe mes d’un mrs que
opera a Barcelona,
impulsada per dos
CRE,XE~ER~
enginyers catalans,
eEL SECTOR DE
L’AUMERTAC~O
OreS Josep Casas iEsteL"E-COMMERCE"
ve Humet,ique ofereix un servei de
compra i reparti"
[zolo .......
’~’~’°"°
ment a domicili de
diversos productes
en menys de mitja
hora. Tamb6inclou
menfls de restaurant, com fa UberF0~IT: UqMC
Eats. Distribueixen
productes d’establiments com McDonald’s, Viena, Starbucks o Nespresso, per6 tamb6 dels
Forns Turris, el restaurant Tento o farmhcies 24 hores.
La tercera d’aquestes noves plataformes que ha nascut aquest any~s~
mL’hancreada exfundadors de Let’s Bonus vinculats al fons d’inversid dels fundadors de Wallapop,Antai. En aquest cas,
tambfi sdn aut6nomsels que distribueixen productes d’establiments com Casa
Ametller, Veritas, Capraboo la carnisseria Escofet Oliver.Am6s, DelibelTyt6 un
acord ambCfiritas a trav~s del qual un
conjunt de dones de m~sde 45 anys en situacid de risc d’exclusi6 social (les mama
shoppers) fan la compraals clients de la
companyia i l’entreguen en un m~xim
d’una hora.

manera consumir mediterr~tnia, perb
que t~ n
E1seu bxit tambdvalligat aun
augment de la confianga dels consumidors al’horade fer pagamentselectrbnics.
De fet, aquest any la revista Forbesdonava el tirol de companyiam4s prometedora a~ que ja est/~ valorada en uns
2.000 milions de dblars, i que 4s la principal inspiraci6 per
a aquestes start-ups
El servci de
catalanes, que pugen al carro del sadistribucid
me-day-delivery, on
r’apidade
ja fa dos anys quehi
productes
ha les americanes

comprats en
l/nia obrcla
porta a una
novaactix4tat
professional

Perb aquest 2015 el
cistell de la compra
s’est~ omp[int arreu
amb
empreses
d’aquest tipus. A
Italia ha nascu~
a
a l’India
als Estats Units
i al Sud-estAsiatic
Elboomd’aquest ninxol concret de comer~electr6nicvinculat a l’alimentacid es
demostra tambd ambles previsions de
creixement. Segonsles estimacions de la
publicaci6 Business I~sider, aquest segmentcreixerg un 250%fins a12018als Estats Units. I, encaraque en d’fferit, a Espa~Segons un ultiminforme de la Comissi6 Nacional dels Mercats i la
Compet~ncia (CNMC),el comerg online
va crdixer un 25%el 2014a l’Estat, un ritmeque se sost6 des que es van comen~ar
a registrar dadesel 2009. E1sector va moure prop de 16.000 milions d’euros, per6
l’alimentaci6 (amb quasi un 6%del total
de 1 a facturaci6) quedalluny dd podide les
activitats ambm6s volumde negoci, que
sdn els viatges, el turismei la roba.
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I.~m pre~a ’Va facl~rar
Just-Eat
La Neveragoja

150 rmhons d’euros el primer trimestre

de12015

l la sight comprada aquest an~ per 80 milions

* Ulabox
~ la captat 0 mflums
d
* Glovo }laurh aconSegnfit

~0.000 eurOS en im ersions aquest any
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’. Bonus i WallapoP

per exmembres
de Let
s milionsde dSlars
* Deliber~Fundada
51000
~erEats pertany a Uber, valorada en .

TOTI ~lX6, un estudi de la consultora
Nielsen aEspanya revelaque l’e-commerce de l’alimentacid es veur~ impulsat un
cop hi hagi una aposta clara pel sector.
"Els consumidorsespanyols estan llestos
per al canvi, nom4sfalta que la distribucid apostifort pel comergen la seva estrat6gia, comjaha let el tgxtil’, diu Francisco Bernab4,director de serveis analltics
de Nielsen Iberia.
Tamb6als Estats Units, els gegants
tecnol6gics ja fa temps que aposten per
aquest sistema de distribucid en menys
de 24 hores.Amazonopera amb el servei
Uber amb
~"La difer~ncia

i eBay amb
4s que tots aquests

dia

compten ambgrans centres de distribuci6 a prop de ciutats que sdn immenses",
explica T~nia Caball~. Ales ciutats europees, que sdn m6s petites, no es disposa
d’aquestes instaHacions i encara t~ molta import~ncia el petit comer~de proximitat. Per aixb s’explica la proliferaci6 i
l’~xit d’aquestes plataformes, que finalment acaben distribuint
productes
d’aquestes grans cadenes i tancant-hi
acords.
La clau ~s, doncs, lalogistica, que obre
les portes tambfi auna nova necessitat de
mercat. A part de fer la compra,hi ha diverses opcions per oferir serveis especia]itzats en distribuci6 r~pida que poden
convertir l’acte d’emp~nyerel carro o
omplir la cistella en una activitat professional. --d~lia Matwesa

