
EL MODEL DE NEGOCI
DE L'EMPRESA ARTESANA

Aspectes a de�nir

TIPUS DE PRODUCTE ARTESÀ

LOCALITZACIÓ DE L'EMPRESA

CLIENTELA POTENCIAL

Busca el factor diferencial

Has de buscar el que et fa diferent de la 
competència, fer quelcom de singular i únic 
que no es pugui trobar enlloc més.

És important associar-hi valors intangibles 
com la vinculació amb el territori, la rellevància 
social o factors mediambientals.

Pensa en ordre invers

Intenta orientar les teves creacions al perfil de 
client a qui les vols vendre. Pensa si és un 
client local o un turista, si tens davant un 
comprador puntual o un de fidelitzat i entès 
en artesania... Intenta visualitzar i posar cara 
al client per a qui fas la peça.

Una decisió clau

Has de trobar l'equilibri entre el cost del local i la 
proximitat a punts calents amb molta afluència de 
públic potencial. A l'hora de decidir la ubicació del 
teu taller, tingues en compte que també ha de ser 
un punt de venda i d'exposició de les teves 
creacions.

El projecte EFA219/16, Fomentar una estratègia compartida d’innovació i desenvolupament sostenible de la 
artesania artística COOP’ART, ha estat cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 

(FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu de 
POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de l’espai fronterer Espanya-França-Andorra. Aquest ajut se 
centra a fomentar el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través 

d’estratègies conjuntes que afavoreixen el desenvolupament sostenible del territori.

DONAR-TE A CONÈIXER

El repte de ser un artesà de la promoció

Busca la millor manera de donar a conèixer 
els teus productes a la clientela potencial. Intenta 
tenir el màxim de llocs possibles per exposar les 
teves creacions, i fes del teu taller la punta de llança 
de la teva promoció. Aprofita també les eines que 
t'ofereixen les noves tecnologies.


