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Retail o procés de venda al detall
Un sector de futur per a l’arquitecte 

especialitzat en disseny d’espais comercials

Postgrau en RETAIL: arquitectura per al comerç 
2a edició a l’octubre 2013 - Escola Sert COAC

E

Aula Projecte

“Tenir la 
tranquil·litat 
que darrera del 
projecte hi ha un 
arquitecte ens 
dóna molta més 
seguretat”

Javier Cottet, Director 
General de Cottet Optica

POSTGRAU EN RETAIL: Arquitectura per al comerç 
(2a edició) 
Lloc: c. Arcs 1-3, 5a planta. Barcelona. Curs presencial.
Durada-Dates-Horari: 161 hores
Del 07/10/13 al 31/03/14
DL de 10.00h a 14.00h i de 15.00h a 18.00h
Inscripcions: www.coac.net/escolasert
Inclòs en la convocatòria de beques del
Més informació: plaimpulsa@coac.cat

L a paraula Retail es de-
fineix com a “comerci-
alització o venda al de-

tall”, i consisteix en la creació 
i disseny d’un espai comercial 
(des de la botiga de barri fins 
les grans marques comercials 
o hipermercats) amb l’objectiu 
de donar resposta a les neces-
sitats i preferències del consu-
midor.

En el context actual cada ve-
gada més el procés de com-
pra s’està convertint en una 
experiència emocional. L’es-
pai comercial ha d’estimular 
els sentits del client, que vol 
viure una aventura completa 
a l’hora de comprar i demana 

Quins són els criteris que té 
en compte la seva empresa a 
l’hora d’encarregar un pro-
jecte de retail?
Que el professional entengui 
el mix entre disseny i rendibi-
litat. Que la seva feina es di-
rigeixi al client final, tenint-lo 
en compte en tot moment. I 
després òbviament que sigui 
bo executant l’obra (preu, ter-
minis i qualitat).

Quins aspectes de la formació 
d’un arquitecte creu que són 
interessants a l’hora de desen-
volupar un projecte de retail?
Els seus amplis coneixements 
en arquitectura i cultura en 
general.

Quins resultats destacaria 
dels projectes desenvolupats 
pels alumnes a classe? 
BRAVO!!! La sorpresa ha es-
tat espectacular. Ha destacat 
la seva innovació, practicitat, 
haver sortit del normal i haver 
anat més enllà. Molt bé! 

Quin potencial d’ocupació 
creu que té actualment un 
arquitecte en el món del re-
tail?
Un altíssim potencial. Era un 
camp fins ara bastant desert 
per als empresaris, i tenir la 
tranquil·litat que darrera del 
projecte hi ha un arquitecte 
ens dóna molta més seguretat.

un entorn que afegeixi un va-
lor a la seva compra. Aquest 
comportament està convertint 
el disseny de l’espai comercial 
en un factor clau en l’èxit d’un 
establiment.

Javier Cottet, director ge-
neral de Cottet Optica, ens 
explica la importància de la 
figura del retail designer i la 
seva experiència en un dels 
exercicis desenvolupats pels 
alumnes de la primera edició 
del Postgrau en RETAIL: ar-
quitectura per al comerç. El 
treball va consistir en la cre-
ació d’un punt de venda per 
a l’empresa Cottet Optica, un 
espai de 6 x 3 m per a la venda 

d’ulleres i rellotges a l’aeroport 
d’Eivissa. Es va donar als alum-
nes l’oportunitat de treballar 
amb les premisses establertes 
per un client i un projecte real.

Els objectius de l’encàrrec els 
va establir la mateixa empresa 
i eren: 
- Diferenciar l’establiment de 
la competència amb una imat-
ge impactant.
- Transmetre amb modernitat 
una idea bàsica de l’oferta que 
poden trobar a l’interior, iden-
tificant la marca.
- Facilitar informació sobre 
qualitat als clients. 

Durant la presentació final, el 
client va escollir tres de les sis 
opcions proposades amb l’ob-
jectiu de seguir desenvolupant 
els projectes fora del curs i la 
possibilitat de realitzar final-
ment l’encàrrec. 

Quina és la funció d’un retail 
designer?
Entendre al client final, el 
consumidor i també al seu 
client directe (l’empresa que el 
contracta), per poder adaptar 
el local a les necessitats del 
client final, perquè mitjançant 
el local comercial i la seva ar-
quitectura i el seu disseny es 
compleixin els objetius mar-
cats per part de l’empresa i si-
gui una “inversió rentable”.

atractius, creant un elevat interès 
pel client, són també elements 
claus a tenir en compte per part 
dels especialistes en Retail. 

Al Postgrau es treballaran 
conceptes bàsics en aquest àmbit 
com ara Retail Branding, Customer 
Buying Process, Commerciality, 
In-Store Communication, Layout, 
Visual Merchandising o Lighting.

METODOLOGIA DE TREBALL
Es tracta d’un curs molt pràc-
tic on els coneixements te-
òrics s’aniran aplicant en el 
desenvolupament d’un pro-
jecte real de retail. Les pre-
misses seran establertes pel 
client i existirà l’oportunitat 
de convertir el projecte en un 
encàrrec. 
El treball serà tutoritzat pels 
directors del curs: Cristina 
Bosch i Carl Henrik Stacy.

l proper mes d’octubre 
s’inicia a l’Escola Sert la 
segona edició del Post-

grau en Retail, dirigit a ar-
quitectes i altres tècnics que 
vulguin iniciar-se o aprofun-
dir en el desenvolupament del 
disseny, redacció, execució i 
gestió de projectes destinats a 
l’espai comercial.

L’objectiu d’aquest Postgrau con-
sisteix en desenvolupar el conei-
xement necessari per a treballar 
i dissenyar espais comercials. Hi 
tenen una especial importància 
l’anàlisi i l’estudi de tendències 
del mercat, el coneixement de les 
necessitats i desitjos dels clients 
i el posicionament i comunicació 
d’un producte o servei. 

L’establiment d’una imatge fidel 
a una marca i la creació d’espais 
operatius i funcionals que siguin 

Durant la 1a edició del Post-
grau en Retail de l’Esco-
la Sert, que ha tingut lloc el 
2013, s’ha estudiat el cas de les 
Apple Store, una marca que 
porta en ella mateixa un posi-
cionament definit, uns valors, 
una personalitat, una idea; tots 
ells vinculats a la simplicitat, la 
innovació, el disseny. 

Tothom pot apreciar que les 
botigues Apple són extrema-
dament senzilles, però no tot-
hom pot apreciar per què se 
sent tan bé quan entra en elles.

Les botigues són diàfanes, des 
de l’exterior es pot veure tot el 
que hi ha a l’interior. A l’interi-
or tot respon a unes regles ma-
temàtiques, tot és simètric: les 
taules, la il·luminació. L’espai 
entre productes és el neces-
sari perquè l’usuari interactuï 
sense angoixes. No s’afegeix 
soroll visual, no hi ha bande-
roles promocionals, elements 
suspesos des del sostre… La 
minimalització dels elements 
del mobiliari facilita la com-
prensió ràpida de l’espai.

En aquest ambient, el client 
és el protagonista. Tot és 
pulcre i net, cosa que porta a 
un estat de major relaxació. 
El servei és excel·lent i el per-
sonal molt preparat. Compres 
un producte i te’l donen sense 
saber d’on l’han tret. I amb un 
somriure! Aquest és un exem-
ple de com la marca ha sabut 
reflectir i transmetre bé la 
seva essència. 

Font: http://branzai.com

apple stores

opinió dels alumnes

Opinions dels alumnes, recollides 
a les enquestes de la 1a edició 
del Postgrau en Retail: arquitec-
tura per al comerç (edició 2013).

“Me ha parecido muy com-
pleto, desde la implantación 
comercial, licencias, trámites 
hasta el visual merchandising y 
presentación / comunicación.”

“El contenido general es muy 
novedoso como complemento 
al conocimiento y las aptitu-
des de los arquitectos. Creo 
que es un acierto haber ofer-
tado este postgrado.” 

“Uns professors implicats i 
una metodologia de treball 
molt participativa.”

Cristina Bosch és llicencia-
da en Art i Disseny i ha de-
senvolupat gran part de la 
seva trajectòria professional 
com a Store planner i Re-
tail design manager a IKEA. 
Actualment col·labora com 
a consultora de retail per a 
diverses universitats i empre-
ses com Acciona, Brain Ven-
tures o EMBA Arquitectes. 

Carl Henrik Stacy és llicen-
ciat en disseny de moda. Ha 
treballat a Noruega i Suècia 
com a Visual merchandiser i 
a vàries botigues i organitza-
cions d’IKEA arreu del món. 
Actualment treballa com a 
consultor de retail a Stacy 
Retail design & development, 
col·laborant amb empreses i 
universitats líders en el sec-
tor a nivell nacional i inter-
nacional.
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Indicadors d’ocupació  
en el sector del RETAILEl retail experimenta inno-

vacions que modifiquen l’ex-
periència de compra. Hi ha 
una sèrie de tendències que es 
preveu que marquin aquesta 
nova dècada i que, per tant, 
acabin condicionant les ven-
des dels propers anys.

Segons publica el Departa-
ment d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalu-
nya, les deu tendències més 
destacables són:

1- El menjar com una ex-
periència. Ja no es tracta 
només de satisfer una neces-
sitat bàsica, sinó de l’oportu-
nitat de gaudir mentre es fa 
un mos.

2- L’exclusivitat de les 
botigues no virtuals. L’as-
sessorament, l’exclusivitat i 
l’ambient són aspectes que 
permeten involucrar els con-
sumidors amb la vida real. El 
detallista no pot afrontar la 
competència del comerç en 
línia mitjançant descomptes. 
S’ha d’oferir alguna cosa més 
per atraure els consumidors 
a les botigues. El secret està 
en generar experiències de 
compra.    

3- Botigues temporals i 
mòbils. Les botigues pop-up 
seguiran sent una tendència 
important.

4- Més petit pot significar 
més èxit. Les botigues de for-
mat petit poden capturar més 
fàcilment l’atenció del client.

5- Marxandatge visual. 
Fomentar la creativitat en 
la realització d’aparadors, 
l’organització interior dels 
comerços i la introducció 
d’elements d’ambientació i 
animació originals. 

6- Actuar a la xarxa. Les 
recomanacions a través de la 
xarxa són tingudes en comp-
te per molts consumidors.

7- Lliurament gratuït. 
Quan els consumidors com-
pren en línia, no els agraden 
les despeses d’enviament, és 
per això que alguns minoris-
tes han decidit oferir l’envia-
ment gratuït.

8- Compres mòbils. La mei-
tat dels consumidors estari-
en disposats a fer compres 
a través dels seus telèfons 
mòbils. 

9- Ensenyar com comprar. 
Els clients esperen que els 
detallistes tinguin la for-
mació necessària per orien-
tar-los en les decisions de 
compra.

10- Màquines d’autoser-
vei. Els productes que es 
poden trobar a les màquines 
de vending són cada vegada 
més variats. 

El Retail, o venda al de-
tall, engloba els pro-
cessos de venda de pro-

ductes i serveis que arriben 
al consumidor final. 

Aquest és un sector en crei-
xement constant. El posi-
cionament estratègic del 
producte, la imatge de mar-
ca, la imatge corporativa i 
l’expansió del negoci han 
d’estar impulsats per profes-
sionals amb capacitat d’in-
tegrar la visió definida per al 
producte amb els valors del 
disseny i de la marca.

La presència dels arquitectes 
en el món del Retail és, fins 
a la data, irrellevant. Tradi-
cionalment l’arquitecte s’ha 
dedicat al disseny d’interiors, 
i ara té l’oportunitat d’entrar 
en un nou camp i aportar als 
seus projectes conceptes com 
el valor de la marca, el procés 
de compra, el posicionament, 
la comunicació, les noves 
tendències, etc. 

ELS INVERSORS ES REFU-
GIEN EN EL RETAIL
Segons les dades d’una en-
questa realitzada per CB 
Richard Ellis, els inversors 
del mercat immobiliari de 
Barcelona s’estan decantant 
pels locals comercials i els 
edificis d’oficines. Un 47% 
s’interessaran aquest any 
pel retail, enfront del 38% 
de l’any passat. 
(Font: Diari Expansión 19/03/13)

CATALUNYA
Segons l’”Informe del comerç 
català 2013” elaborat per la 
Confederació de Comerç de 
Catalunya, Espanya és el país 
de la UE-15 amb major nom-
bre d’empreses dedicades al 
comerç al detall, només su-
perada per Itàlia, i contribu-
eix amb un 9,95% al total de 
la facturació europea. Cata-
lunya aporta un 20% al to-
tal de la facturació a escala 
espanyola.

Catalunya té una densitat 
comercial de 12,95 establi-
ments per cada 1.000 habi-
tants, superior a la mitjana 
espanyola i molt per sobre 
de la de Madrid, situada en 
10,67 establiments.

Si analitzem el volum de ne-
goci del comerç per formats, 
la distribució alimentària i 
la distribució no alimentària 
segueixen augmentant. La 
distribució tèxtil, en l’àmbit 
espanyol, tot i que pateix una 
disminució del nombre d’em-
preses i locals comercials, 
manté el volum de negoci.
Tanmateix, el nombre d’em-
preses dedicades a la venda 

tendències

mica de Barcelona. Malgrat 
la crisi, el sector concentra 
el 22,7% dels centres de co-
tització a la Seguretat Soci-
al i el 15,2% dels assalariats 
de la ciutat al finalitzar el 
2011.

El mes de gener de 2013, 
el tercer tinent d’alcalde i 
responsable d’Hàbitat Urbà, 
Antoni Vives, va ressaltar 
que l’any passat es van sol-
licitar 85.177 llicències. Per 
àmbits, cal destacar l’aug-
ment de les llicències d’ac-
tivitat, que es van elevar a 
7.507, amb gairebé 1.800 
més. 

Els rànquings sobre atrac-
tivitat comercial difosos el 
2011 en relació a les prefe-
rències de les empreses de 
la distribució internacional 
-publicades per Jones Lang 
Lasalle- i a les destinacions 
més valorades pels consumi-
dors internacionals -segons 
el “Globe Shoppers Cities In-
dex 2011” de The Economist 
Intelligence Unit- coincidei-
xen a situar Barcelona en-
tre les deu ciutats europees 
més atractives des del punt 
de vista del comerç al detall. 

a distància a Catalunya ha 
crescut progressivament du-
rant el període 2008-2011. 
Aquest creixement ha com-
portat un total de 34 no-
ves empreses, que suposen 
un augment de gairebé un 
22,67%. El mateix succeeix 
amb les franquícies, que han 
augmentat un 18,93%, és a 
dir, de 243 a 289 empreses. 

Segons dades de l’”Índex de 
Comerç al Detall”, el sec-
tor minorista de Catalunya 
ha tingut pèrdues en el seu 
nivell d’ocupació molt infe-
riors a la mitjana espanyola 
i madrilenya. 

Segons la Cambra de Co-
merç de Barcelona, els em-
presaris de vendes al detall 
indiquen que la marxa dels 
negocis s’ha estabilitzat el 
primer trimestre del 2013 i 
preveuen que serà més posi-
tiva el segon trimestre. 

Les empreses unilocalitzades 
i les petites cadenes man-
tenen millor el seu nivell 
d’ocupació que les grans ca-
denes i grans superfícies; és 
a dir, la microempresa i la 
petita empresa del país estan 
mantenint els llocs de treball 
en major proporció que els 
grans models de distribució. 

BARCELONA 
Segons l’informe de l’Ajun-
tament de Barcelona “Bar-
celona en xifres 2012”, la 
ciutat aposta per un model 
de comerç de qualitat, di-
vers i de proximitat. Amb 
16.379 empreses i 146.676 
ocupats, el comerç és una de 
les branques amb més pes 
dins de l’estructura econò-
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SERVEI DE DESENVOLUPA-
MENT PROFESSIONAL. COAC
En el darrer any, cada trimestre, 
la Borsa de Treball del COAC con-
juntament amb Barcelona Activa 
– Porta 22 han anat organitzant, 
dins el marc de “Diàlegs amb el 
mercat de treball”, unes sessions 
testimoni sobre el món del Retail 
per tal de donar a conèixer aques-
ta activitat a tots els arquitectes. 
La demanda actual de ‘Retail De-

signers’ del mercat de la venda al 
detall ofereix l’oportunitat de lide-
rar projectes nous i diferents, molt 
dinàmics i envoltats de professi-
onals especialitzats, que aporten 
nous coneixements i noves mane-
res de treballar en equips multidis-
ciplinaris.

Els aspectes que cal destacar de 
la majoria d’ofertes relacionades 
amb el Retail i publicades a la BT 

del COAC són aquests:
- Es té relació amb l’àmbit interna-
cional, per tant es demana domini 
d’idiomes (com a mínim l’anglès). 
- Es requereix experiència en el 
llenguatge específic (argot) del 
món de Retail.
- Es dóna importància a les com-
petències transversals a part de les 
tècniques. 
- Es valora l’experiència i/o forma-
ció en Retail.

Un gran centre de divulgació 
del pernil a la Rambla de Bar-
celona
El pernil ibèric és un dels productes 
estrella de la nostra gastronomia i, 
des d’ara, un dels atractius de la 
Rambla gràcies al centre de divul-
gació del pernil que Enrique Tomás 
obrirà al novembre. L’establiment 
ocuparà 2.140 m2. L’empresa 
compta amb més de 50 botigues 
repartides per tot Catalunya.

La Rambla Catalunya de 
Barcelona acapara noves bo-
tigues italianes
Yamamay i Sunglass Hut han obert 
botigues assessorades per la con-
sultora immobiliària Cushman & 
Wakefield. La marca de llenceria 
i moda Yamamay continua així la 
seva aposta pel mercat espanyol, 
on ja té 40 botigues. I Sunglass 
Hut obre la seva primera botiga i 
vaixell insígnia a Espanya.


