
Amb el suport de:  

 

CLÚSTER GOURMET DE 

CATALUNYA: vols innovar amb 

nosaltres? 

 

 

HISPACK - 21 Abril 2015 



Amb el suport de:  

“Un grup d’empreses i institucions que tenen el 

consumidor gourmet com a client objectiu i que 

comparteixen reptes estratègics, en àmbits variats com 

la internacionalització, la notorietat de la marca, la 

distribució i comercialització, la innovació, la obertura a 

nous tipus de consumidors, etc. “ 

 

Què és el Clúster Gourmet de Catalunya? 



Amb el suport de:  

Cadena de Valor del Clúster 



Fabricants 

Proveïdors 

Làctics i derivats 

Xocolata, galetes i dolços 

Cafès, tès i infusions 

Packaging 

Materia Prima 

Aromes 

Altres:  
Flors, algues, … 

Olis, sals  

Fumats 

Conserves 

Vins i caves 

Cerveses 

Alcohòliques 

Altres 

Indústria càrina - embotits 

CADENA DE VALOR DEL CLÚSTER GOURMET DE CATALUNYA 

Retailers organitzats multimarca 

Distribució 

Retailers organitzats especialistes 

Botigues tradicionals gourmet multimarca 

Botigues tradicionals gourmet especialistes 

Gran distribució 

Venda on-line 

Canal domèstic - retail 

Canal extradomèstic - Horeca 

Restaurants mitja-alt i 1,2,3*  

Hotels de luxe 

Salons i banquets 
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Degustació 
Revistes i programes especialitzats 

Turisme Gastronòmic: 
 cates de vins 

Fires especialitzades  

Catering 

Importadors 

Promocions descompte web 

Cuiners de renom  Escoles de cuina 
Centres de recerca 

Xarxa de mercats locals i artesans 

Cuina tradicional catalana 
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Plats preparats 

Font: elaboració pròpia 

Productes complementaris  
 (estris cuina, moda) 

Universitats 



Amb el suport de:  

CATALONIA GOURMET:  

Segell de garantia 

 



Amb el suport de:  

Eixos de posicionament  



Amb el suport de:  

Els 35 socis actuals 





Amb el suport de:  



Amb el suport de:  

Serveis, Activitats i Projectes 



Amb el suport de:  

Els serveis al soci: en gaudeixes al minut 1  

1. Networking amb el sector gourmet 

 

 

2. Internacionalització mitjançant el clúster 

 

 

3. Font de formació i informació 

 

 

4. Accès a la xarxa de contactes del Clúster i a la xarxa clústers de 

Catalunya 
  



Amb el suport de:  

Les activitats: Punts de trobada ; Networking;  

Identificació oportunitats negoci; creació valor  

  

 

 21-24 Abril (Hispack):  Xerrades i Presentacions Productes a Espai Premium, 

Obert a tot el sector 

 

 15 de Juny: I Nit del Gourmet Català, Només per socis 

 

 Primera quinzena de Juliol: Viatge Benchmarking Londres, Només per socis 

 

 Finals Octubre: I Fòrum Gourmet, Obert a tot el sector 

 

 Novembre: Sessió tendències productes funcionals, Obert a tot el sector 

 

 

 

  



Amb el suport de:  

Els projectes 
 

El Còrner de CATALONIA GOURMET: proposta de producte 

combinat i de descoberta gourmet per a venda i presentació 

conjunta de la nostra oferta de producte en punts de interès 

que identifiquem al llarg de l’any  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Catalonia Gourmet a les xarxes socials 



Amb el suport de:  

Els projectes 
 

Receptari i Guia de CATALONIA GOURMET: una guia de 

referència per el sector i una proposta que sumi adreçada al 

consumidor final “foodie” a la recerca d’experiències, etc. 

 

CATALONIA GOURMET EXPERIENCE: Les Rutes 

Gastronòmiques del Clúster: creem rutes on el eix principal és 

el elaborador i l’experiència gourmet que aquest ofereix al seu 

origen.  El producte Gourmet Català com a eix vertebrador 

d’una oferta turística diferencial 

 
 

 

  



Amb el suport de:  

 

 

FORMACIÓ, NETWORKING I COMPARTIR CONEIXEMENT 

 
Immersió Estratègica Anual  

EATALY (Torí)  



Amb el suport de:  

 

Una eina per al sector on identificar.. 

Què fer… 

Amb qui… 

Com.. 
 



Amb el suport de:  

 

 

 

Moltes gràcies 
 

 

Marta Amorós 

gerent@cataloniagourmet.cat 

Mòbil:  625 28 12 00 

www.cataloniagourmet.cat 

 

 


