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S'obren a altres mercats  
Naturals pròxims i internacionals 

A les pimes exemplars, atès que la seva estratègia principal 
d'actuació està basada en oferir, unes solucions molt 
específiques -solucions que cobreixen necessitats molt 
concretes, que de vegades resolen problemes únics que 
altres empreses no volen o, per la seva complexitat, no saben 
resoldre -, se'ls presenta una dificultat: un mercat potencial de 
clients reduït - en la seva àrea natural d'influència - . 
 
No obstant això, per a aquest tipus d'empreses això no és un 
problema, perquè són empreses que no tenen dificultat 
d'obrir-se a buscar nous mercats més enllà de la seva àrea 
principal d'acció. Perquè saben que les necessitats dels seus 
clients són bàsicament les mateixes aquí, al seu territori 
tradicional més pròxim, com allà en els nous mercats on 
haurà d'obrir-se. I com la seva solució és única, de qualitat i 
profunda, aquests altres clients també sabran valorar-la. 
 
Les pimes exemplars no es plantegen estar ràpidament en 
tots els llocs del món on hi ha potencials clients, saben que la 
seva expansió és una cosa que hauran de desenvolupar a 
mitjà i llarg termini. Saben que a poc a poc, d'una manera 
planificada, podran anar progressant cap a nous mercats: 
primer arribant als mercats regionals i nacionals propis - on 
potser encara no siguin coneguts- per partir d'aquí, un cop 
enfortida la seva proposta de valor, obrir-se a poc a poc a 
mercats internacionals amb solucions consolidades. 
 
 
 
 
Les pimes exemplars amb ofertes enfocades en petits 
nínxols de clients, saben que periòdicament han d'anar 
explorant nous mercats per accedir i obrir-se a ells, el 
seu mercat és el món . 

PROPOSTA PER A SER PIME EXEMPLAR  
   

Obri la seva empresa a nous mercats  
(nacionals i internacionals) 

 
Si disposa d'una oferta diferenciada, de qualitat, els 
potencials clients d'altres mercats, estaran disposats a 
escoltar-lo, perquè possiblement potser no disposin de 
proveïdors que els estiguin donant la solució que demanen. 
Per això:  
 
1) Identifiqueu qual és aquella part de la vostra oferta més 
poderosa, susceptible de ser oferta en altres mercats  
 
[si no la té, analitzi la seva oferta actual i seleccioneu aquella 
en què per les seves capacitats-experiència millor podria 
concentrar-se i desenvolupar una proposta de valor potent i 
diferenciada]  
 
2) Identifiqueu en els vostres mercats de proximitat el 
potencial de clients i, sense por, accedeixi. (proximitat per 
proximitat física, o cultural o idiomàtica ...) 
 
3) Identifiqueu mercats internacionals on hi hagi una 
necessitat similar i, sobre la base de la força de la solució 
específica i de qualitat que ja s’ha consolidat en els seus 
mercats naturals, accedeixi a aquests nous mercats amb 
una oferta adaptada. 


