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Estan enfocades 

En solucions per a clients amb necessitats específiques 

Les grans empreses i les grans corporacions internacionals, 
ho són perquè les seves estratègies estan, principalment, 
basades en oferir els productes / serveis demandats per 
grans volums de persones (productes que a més, en molts 
casos, es troben en l'àmbit dels anomenats productes de 
consum, aquells que periòdicament tota persona / família ha 
d'adquirir diverses vegades l'any).  
 
Per tant, a aquest tipus d'empresa, no els interessa 
desenvolupar i oferir res quin volum potencial de clients no 
sigui de milers o centenars de milers. 
 
I amb la globalització, aquesta estratègia s'ha convertit en 
molt més atractiva, ja que alguna cosa que primer es 
desenvolupa en mercats nacionals, després, es pot replicar a 
nivell internacional. 
 
No obstant això, en l’economia hi ha molts altres àmbits amb 
necessitats que no són d'alt volum de consum, ni pel número 
total de potencials clients, ni pel nombre de compres que un 
client pugui necessitar realitzar al llarg d'un any. Aquesta 
tipologia de productes, a les grans empreses no els interessa, 
entre altres coses perquè no poden generar les economies 
d'escala que necessiten per arribar a un gran número de 
clients dels que obtenir grans marges. 
 
L'oportunitat per a la pime 
 
Les pimes exemplars són empreses plenament conscients de 
l'enfocament que les grans empreses realitzen i han sabut 
descobrir nínxols de mercat abandonats per les grans 
empresa o corporacions (i s'afanyen periòdicament a 
descobrir de nous). 
 
Les pimes exemplars, conscients on estan les seves 
oportunitats, no intenten lluitar amb les grans corporacions en 
terrenys on, sens dubte, sortirien escaldades.  

Les pimes exemplars doncs, són empreses que estan 
centrades en nínxols de mercat amb productes i serveis 
amb un cert (o amb molt) nivell especialització, on els 
clients exigeixen qualitat, per la qual estan disposats a 
pagar. 

 
 
 
 

PROPOSTA PER A SER PIME EXEMPLAR  
   

Descobreixi i desenvolupi el seu nínxol de mercat on 
especialitzar-se i ser el millor 

 
Per tant, una de les claus de les pimes exemplars és la seva 
especialització, el seu enfocament de producte-client. 
 
En tots els sectors hi ha clients desatesos (o mal atesos) per 
les grans empreses o corporacions (o pimes): 
 
1)  Analitzeu el vostre sector o sectors pròxims al vostre 

(on la vostra oferta podria encaixar), 
 
2)  Identifiqui clients que estarien disposats a pagar per un 

producte de qualitat que resolgui el seu problema 
específic, i que ara ningú a resolt. 

 
3)  Aposti per una estratègia enfocada per donar aquesta 

solució 
 
... I any rera any, dominant la solució, amb una oferta de 
qualitat, anirà creant una força que frenarà l'entrada de 
competidors 


