
SERVIZO DE APOIO Á 

COMERCIALIZACIÓN 

E PROMOCIÓN DE 

PRODUTOS DO MAR



Un dos desafíos actuais aos que se enfronta o sector é a tendencia á 
globalización da economía e a agresiva competencia, o que fai indispensable 
especialmente para os pequenos produtores e transformadores que sexan
capaces de darlle valor engadido ás súas marcas e produtos creando un 
vínculo emocional cos consumidores. É por isto que cada vez toma máis
importancia a forma na que as empresas fan a comercialización, e as accións
de promoción para chegar ao consumidor e como diferencian os seus
produtos dos seus competidores mesmo fóra das nosas fronteiras.

Asemade é vital crear unha marca e unha identidade fortes. Isto permitiralle 
destacar e diferenciarse da competencia, agregar valor ao que vostede ofrece 
e conectar cos seus consumidores.

Para axudarlle a definir a estratexia para a comercialización dos seus 
produtos, desenvólvese este servizo de balde,  centrado na mellor maneira de 
presentar a súa empresa dende a mercadotecnia no desenvolvemento 
comercial e na promoción dos seus produtos. Deste xeito vaise a crear unha 
base para impulsar o seu negocio e darlle unha guía clara para conectar 
mellor cos seus clientes. 

INTRODUCIÓN AO SERVIZO



Deste xeito recibirá asesoramento e 
información para mellorar o coñecemento 

das necesidades e demandas específicas dos 
consumidores e as tendencias, a evolución da 
competencia  e as oportunidades de mercado 

no seu segmento para a definición dunha 
estratexia de diferenciación e 

recomendacións para o deseño dun Plan 
Promocional de desenvolvemento comercial 

nos canais horeca e retail.
Cunha titoría profesional  para o 

asesoramento no desenvolvemento de ideas 
no deseño de concepto de produto e marca 

modernas que diferencien o produto no 
mercado.

O SERVIZO

O servizo da Consellería do Mar conta co 
apoio do Fondo Europeo Marítimo e da 
Pesca é coordinado polo Clúster 
Alimentario de Galicia, entidade con 
acreditada experiencia que contará con 
entidades de prestixio para o programa 
de formación e o de asesoramento.



Onde está vostede no mercado? Bote unha ollada aos
competidores, ver o que están facendo ben ou mal e 
explorar o que podería facer mellor. Analice, xa sexa o 
prezo, variedade, calidade, sabor, servizo, procedencia, 
valor agregado, a lealdade, flexibilidade, experiencia, 
etc. Isto forma a base para facer que destaque entre a 
multitude.

competidores?

A finalidade do servizo é 
definir unha estratexia de 

mercadotecnia promocional
engloba unha serie de 

accións que teñen unha 
característica común, a suma 

dun valor engadido ao 
produto, co 

desenvolvemento dunha 
imaxe de marca consistente 

para facer que sexa máis fácil 
que o consumidor o elixa., e 

cun obxectivo final, a 
activación das vendas. 

FINALIDADE DO SERVIZO



O PROGRAMA

Presentación do estudo de competencia e tendencias de consumo 
de produtos do mar 

1

2

3

4

Programa de formación estratexias comercialización

Posicionamento e estratexia de marca. Packaging.

l   Plan de desenvolvemento no gran consumo

Activación no  punto de venda na sección de 
produtos do mar

Plan de desenvolvemento no canal horeca

2.2

2.1

2.3

2.4

Programa de asesoramento para o deseño de concepto para 
o desenvolvemento de produtos / branding e promoción. 
Avaliación de ideas.

Presentación dos resultados e da guía de boas prácticas de 
comercialización de produtos do mar

O calendario previsto das acción desenvolverase nos meses de outubro e novembro de 2016 



É necesario inscribirse previamente,

estando limitado o número de prazas de

formación. O prazo de preinscrición

remata o 30 de setembro de 2016. Os

criterios de selección darán preferencia

aos socios do CLUSAGA e as PEMEs en

función da representatividade

subsectorial.

Das empresas participantes no modulo

formativo seleccionaranse tres mediante

un baremo para a súa participación no

módulo de asesoramento e titorización no

desenvolvemento de novas ideas.

Pode solicitar mais información e

completar a inscrición no Clúster

Alimentario de Galicia en

info@clusaga.org ou no teléfono

981556062

MAIS INFORMACIÓN

Poden participar no programa
de balde pequeñas e
medianas empresas
transformadoras ,
organización de produtores e
outras entidades relacionadas
coa produción e
transformación de productos
do mar.

O inicio do programa terá
lugar o 10 de outubro.

mailto:info@clusaga.org
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