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EXPERIÈNCIA SHOPPING

DE LA NECESSITAT AL 
PLAER DE LA COMPRA
AMB LA SOFISTICACIÓ DEL DISSENY A LES BOTIGUES I LA INCORPORACIÓ DE DIVERSOS ESTÍMULS 
SENSORIALS, EN ELS ÚLTIMS ANYS ANAR DE COMPRES S’HA CONVERTIT EN UNA EXPERIÈNCIA MÉS D’OCI

“S’ha pro-
duït un 
canvi 
definitiu 

en el concepte de la com-
pra. Ha passat de ser un 
acte per cobrir unes 
necessitats –menjar, ves-
tir-se, etc.– a una activitat 
intensa que té contingut 
en si mateixa”, explica 
Josep Francesc Valls, 
catedràtic del departa-
ment de direcció de màr-
queting d’Esade. “Fa 30 
anys anar a comprar era 
una activitat a la qual es 
dedicava el mínim temps 
possible –hi havia cues, 
tot estava mal col·locat, 
etc.–. En canvi ara s’hi 
inverteix temps perquè 
s’ha convertit en una 
activitat satisfactòria i 
plaent. Ara es va a mirar 
botigues com una forma 
d’oci, encara que potser 
no es necessita res”, 
explica el catedràtic.  

El canvi en el concepte 
de la compra s’ha origi-
nat sobretot per dues 
raons, segons Valls. 
D’una banda, pel fet que 
els clients han evolucio-
nat i ara no es conformen 
a adquirir un producte, 
sinó que valoren tots els 
factors que l’envolten. 
“Quan vols comprar una 
ploma, et fixes en la 
capsa, els colors, la tex-
tura... I també tens en 
compte el que hi ha al 
voltant de la ploma; és a 
dir, com és la botiga i la 
sensació que et produei-
xen l’espai i l’ambient”, 
explica Valls. L’altre fac-
tor és que ha crescut 
molt la competència 
entre els negocis, i això 
ha obligat les empreses a 
desenvolupar eines cada 
vegada més atractives i 
crear valors incorporant 
experiències. “Ara les 
botigues no són només 
una seqüència de pro-
ductes exposats, han 
incorporat estímuls rela-
cionats amb l’entorn 
–com la música, els 
colors i els perfums–, 
amb el màrqueting o amb 
l’embalatge, i han inte-

grat sensacions que fan 
que el client visqui una 
experiència agradable 
quan va a comprar”. 

L’evolució  
del ‘retail design’ 
Aquesta nova concepció 
sobre la compra ha 
provocat la 
transformació de moltes 
professions relacionades 
amb el món del comerç. 
Una de les que més han 
canviat és la de retail 

TEXT ■ BERTA VILANOVA la persona de 
màrqueting, la de 
publicitat, etc. S’ha de fer 
una anàlisi global”. 
Martín assegura que el 
disseny és el tret distintiu 
de les diferents marques. 
“Fa 50 anys hi havia 
només una marca de 
sabó, però ara en canvi hi 
ha moltes marques fent 
el mateix producte i per 
això és molt important 
que tinguin una 
sensibilitat i uns valors 
propis que les faci 
particulars –comenta 
Martín–. La gent, per 
entrar a una botiga, es 
guia sobretot pel disseny 
i pel que li transmet, no 
tant pels productes”.  

L’experiència de 
comprar ‘online’ 
No només les botigues 
s’han sofisticat per seduir 
els clients, també ho han 
fet les seves pàgines web. 
“A través d’internet 
també es pot viure 
l’experiència de la 
compra, però a partir 
d’altres estímuls”, diu 
Valls, i afegeix: “Les webs 
es poden presentar de 
manera molt creativa. 
Fins i tot poden fer una 
recreació dels productes 
perquè els clients se’ls 
emprovin”. A més de 
permetre la venda online, 
la tecnologia ha 
contribuït a canviar els 
hàbits de la compra en 
molts altres sentits, 
segons Martín. “Abans 
s’havia d’anar a la botiga 
per saber els preus i ara 
es pot mirar des de casa i 
anar directament allà on 
t’interessa –comenta la 
dissenyadora–. El que 
busques anant a la botiga 
és un servei addicional”. 
Tot i que hi ha gent que 
creu que en un futur les 
botigues físiques 
desapareixeran, Martín 
no ho veu així. “Jo crec 
que són dues 
experiències molt 
diferents. Sempre 
s’haurà d’anar al lloc físic 
per poder tocar el 
producte. Aquesta part 
sensorial no es pot 
substituir, almenys en un 
futur pròxim”.

que ofereix Elisava. 
“Abans, quan es 
dissenyava un espai 
comercial era només per 
fer-lo estèticament 
atractiu, moltes vegades 
el disseny no responia al 
valor de la marca sinó als 
criteris del dissenyador 
–comenta Martín–. Ara 
s’ha de crear un espai 
coherent amb el missatge 
que la marca vol 
comunicar al client i per 
això haurà de parlar amb 

CANVI  
EN EL DISSENY 
S’ha passat de 
prioritzar el criteri 
estètic al gust del 
dissenyador a 
posar per davant la 
coherència amb el 
valor de la marca

design, dedicada al 
disseny d’espais 
comercials. “El retail 
design de fa un temps 
només requeria 
coneixements 
d’arquitectura o 
d’interiorisme, però ara 
també n’ha de tenir de 
disseny industrial, gràfic, 
màrqueting i publicitat”, 
explica Rut Martín, 
coordinadora del màster 
en Disseny de l’Espai 
Comercial: Retail Design, 

Els compradors en general ja no valoren 
només la necessitat del producte. A les 
imatges, el Centre Comercial La Maquinista, 
que ofereix botigues i espais. CÈLIA ATSET
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“L’OBJECTIU ÉS QUE EL CLIENT APRENGUI 
A TREURE PARTIT DE LA SEVA IMATGE”

una gran proliferació. Tot 
i que per a molts encara 
és una professió estranya, 
l’Associació Catalana de 
Professionals de la 
Imatge (ACPI) ha ajudat a 
consolidar-la. Va sorgir a 
causa de l’increment de 
les compres, ja que abans 
la gent comprava per 
necessitat i ara es fa com 
una forma d’oci. És, per 
tant, una professió molt 
vinculada a les grans 
ciutats, com Barcelona, 
Londres o París. 

En què consisteix exacta-
ment la seva feina? 
Es tracta d’assessorar el 
client per treure el màxim 
potencial de la seva 
imatge. En primer lloc es 
fa una entrevista amb ell 
per saber les seves 
necessitats, el pressupost 
i els gustos, i després es fa 
una ruta de compres i se 
l’acompanya a les 
botigues. L’objectiu és 
que el client aprengui a 

ha gent que per la seva 
professió i els seus 
hobbies s’haurà de canviar 
de roba cada dia i en 
necessitarà més.  

¿Es pot viure d’aquesta 
professió? 
Sí, però no és fàcil. En poc 
temps ha crescut molt la 
competència, ara hi ha 
molta gent que s’hi 
dedica, però en canvi ja 
no hi ha el boom de 
demanda que hi havia el 
principi. Amb la crisi la 
gent gasta menys. A més, 
ara hi ha molta intrusió, 
molta gent que s’hi dedica 
i que no té prou 
coneixements per fer-ho. 
El món de la moda atreu 
molt i no es necessita 
invertir-hi gaires diners, 
es fa una pàgina web i ja 
està. Però guanyar-te un 
sou amb això ja és més 
difícil. És com les 
blogueres, que n’hi ha 
moltes però molt poques 
que viuen d’això.

exigeix més pel que fa a la 
imatge. Normalment 
decideixen invertir diners 
en la seva imatge per una 
necessitat personal o 
professional, i a vegades 
per ocasions especials, 
com casaments, festes, etc. 
Jo recomano disposar de 
600 euros, però he tingut 
clients amb un pressupost 
de 200 euros. Intento 
adaptar-me al màxim al 
client.  

¿S’ha de comprar per pla-
er o per necessitat? 
Les compres sobretot han 
de cobrir una necessitat, 
però crec que també està 
bé que hi hagi una mica de 
plaer. És important la teva 
imatge perquè reflecteix 
el teu estat emocional. 
Però ha de ser una 
compra sostenible i no 
compulsiva. No es pot 
tenir roba a l’armari amb 
l’etiqueta penjada. És 
important saber quines 
necessitats té cadascú. Hi 

Mercè Miguel Millán va 
ser una de les pioneres 
que va exercir de personal 
shopper al nostre país. 
L’any 2007 va fundar 
CONJUNTObcn, una 
empresa dedicada a 
l’assessoria d’imatge i al 
personal shopping a 
Barcelona. Més endavant 
va crear una altra 
empresa amb els 
mateixos serveis a 
Andorra la Vella, Mimi 
Assessoria d’Imatge, que 
també inclou una botiga 
física. Millán explica com 
va sorgir aquesta 
professió i com ha 
evolucionat fins a 
l’actualitat.  

On i quan apareix la figu-
ra del personal shopper? 
És una professió que neix 
als Estats Units als anys 
noranta i que arriba a 
Espanya cap a l’any 2000. 
Va arribar tard, però va 
entrar amb molta força i 
en poc temps hi ha hagut 

Mercè Miguel Millán ’PERSONAL SHOPPER’ I ASSESSORA D’IMATGE A BARCELONA I ANDORRA

MARTA TORT

treure partit de la seva 
imatge, saber quins colors 
i quines textures li van 
millor i com pot potenciar 
la silueta. L’ideal és fer ús 
del personal shopper 
almenys dues vegades a 
l’any, estiu i hivern. 

Quin és el perfil de client 
que predomina? 

La majoria són dones, 
majors de 35 anys i amb 
independència 
econòmica. En el món de 
la moda i l’estilisme 
normalment hi ha més 
dones que homes. Les 
dones en general 
inverteixen més diners en 
compres que els homes 
perquè la societat els 
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QUAN ANAR DE 
COMPRES ÉS UNA FESTA
BOTIGUES, CULTURA I GASTRONOMIA CONFIGUREN LA SHOPPING 
NIGHT BARCELONA, LA GRAN NIT DEL COMERÇ AL PASSEIG DE GRÀCIA 

TEXT ■ B.V.

La Shopping 
Night de 
Barcelona 
inclou 
espectacles i 
genera 
marxandatge 
propi, ja s’ha 
consolidat i 
acostuma a 
congregar un 
públic nombrós. 
BARCELONA 

SHOPPING NIGHT 

L’ASSISTÈNCIA 
ES MULTIPLICA 
De 10.000 i 25.000 
assistents a les 
dues primeres 
edicions s’ha 
passat a les més 
de 70.000 persones 
que hi van ara

ELS COMERÇOS 
TRADICIONALS  
TAMBÉ ES MODERNITZEN 
 
Les grans marques internacionals no són les 
úniques que es renoven i fan esdeveniments 
per atreure un client cada vegada més exigent. 
Encara que en format més petit també ho fan 
els comerços de sempre, com els que hi ha a la 
dreta de l’Eixample. L’associació de comerci-
ants i professionals CorEixample (1994) els 
dóna un cop de mà amb diferents iniciatives.  

“Tenim diversos serveis gratuïts per als 200 
associats. Per exemple, els oferim l’opció de 
rebre un assessorament pràctic de marxan-
datge visual o d’aparadorisme –explica Marisa 
Aparicio, presidenta de l’associació des de fa un 
any–. Un expert visita el negoci durant dues 

hores i ajuda els treballadors a col·locar bé els 
productes i arreglar l’aparador”.  

A més, també ofereixen cursos amb Barcelona 
Activa, per exemple per ajudar els venedors a 
posar-se al dia amb les xarxes socials. “Està pen-
sat per als comerços tradicionals, que sovint els 
costa adaptar-se a les noves necessitats i és molt 
important que ho facin si no volem que es perdin 
–explica Aparicio–. Hem de donar valor al que 
tenim. S’ha de mantenir i millorar. És la nostra 
història i no podem oblidar d’on venim”. En 
aquest tipus de comerç el públic que hi compra és 
sobretot local i busca un tracte personal: “Tot i 
els canvis que han de fer els negocis tradicionals, 
també és important que mantinguin l’essència, 
com l’atenció al client que sempre els ha caracte-
ritzat. Amb tanta oferta, és el seu tret diferencial 
i el que fa que encara tinguin clients fidels”.  

públic local de Barcelona, 
ja que la majoria que hi 
compraven eren estran-
gers, ara s’ha convertit en 
un referent del shopping 
a la ciutat. “Ajuda a fer 
marca Barcelona i a fer 
difusió de la ciutat a tra-
vés de les botigues”, diu 
Garriga. Aquesta inicia-

wood i aquest any es farà 
sobre Shakespeare 
–explica Garriga–. Al 
principi només hi parti-
cipaven les botigues, els 
hotels i els restaurants, 
però ara també hi 
incloem diversos equipa-
ments culturals de la ciu-
tat, fem un cicle a la Fil-
moteca, un concert 
gratuït a L’Auditori, etc. 
Al capdavall, no deixa de 
ser redescobrir la ciutat 
d’una altra manera”. 

Volum de vendes 
Segons Garriga, l’objec-
tiu és que la gent s’emoci-
oni i se senti partícip del 
que està vivint i que des-
prés hi vulgui tornar. 
“Ara el consumidor quan 
va a comprar espera un 
plaer molt més complet 
que abans, vol que li 
expliquin una història, 
que hi hagi un contingut 
emocional, espera sor-
prendre’s. I això és el que 
intentem”, diu Garriga, 
que considera que el nom 
de Shopping Night se’ls 
ha quedat petit. “Ja no 
inclou només botigues i 
gintònics, sinó que s’hi 
associa tot un ventall 
d’experiències relaciona-
des amb la cultura, l’art i 
altres àmbits –comenta–. 
El volum de vendes que 
registren els comerços 
aquest dia és superior al 
millor dissabte de l’any”.

Per als amants 
de les compres, 
sens dubte una 
de les nits més 

esperades de l’hivern a 
Barcelona és la Shopping 
Night, que se celebra 
cada desembre al passeig 
de Gràcia des de l’any 
2010. Es tracta de l’expe-
riència shopping per 
excel·lència a la ciutat. 
Les botigues estan ober-
tes fins a la una de la 
matinada i el carrer 
s’omple de música i 
espectacles de tot tipus. 

“La iniciativa ha tingut 
molt èxit des del prin-
cipi”, diu Albert Garriga, 
director general 
d’Amperson Consulting, 
l’agència de comunicació 
que organitza la Shop-
ping Night, juntament 
amb la col·laboració ins-
titucional de l’Associació 
d’Amics del Passeig de 
Gràcia i l’Ajuntament de 
Barcelona. “La primera 
edició va costar pels 
horaris comercials però 
van venir 10.000 perso-
nes i n’esperàvem unes 
2.000. A la segona edició 
ja van ser 25.000 perso-
nes i ara en són unes 
70.000”, diu Garriga.  

Tot i que va començar 
sent una iniciativa per 
acostar les botigues del 
passeig de Gràcia al 

La Shopping Night ha 
anat creixent i evolucio-
nant cada any amb 
l’objectiu de sorprendre 
cada cop més el públic. 
“Fem que cada tempo-
rada tingui una temàtica 
concreta, un leitmotiv. 
L’any passat era sobre els 
anys daurats de Holly-

tiva va ser pionera a 
Catalunya, però en 
l’actualitat altres viles i 
ciutats del territori, com 
ara Sabadell, Sitges i 
Manresa, celebren esde-
veniments semblants, 
encara que en un format 
més petit, lògicament per 
les dimensions. 
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OCI I COMERÇ  
EN UN ESPAI ÚNIC

ELS CENTRES COMERCIALS COM L’ILLA CARLEMANY D’ANDORRA 
AMPLIEN SERVEIS I AGAFEN PROTAGONISME A LES POBLACIONS

TEXT ■ B.V.

AGENDA I DECORACIÓ 
Combinar la compra amb diverses activitats  
i mirar de sorprendre el client són dues 
de les claus per consolidar l’oferta 

 

trobar-se la gent. La 
bona ubicació ha sigut 
molt important, estem 
en ple centre, entre dues 
avingudes per als via-
nants”. 

Un dels trets caracte-
rístics d’aquest centre co-
mercial, a més de ser 
l’únic del país, és que con-
té marques que no solen 
ser les habituals, enca-
ra que gairebé totes 
són força conegudes. 
“Aquí no tenim un 
Zara, tenim G-Star 
RAW, Pepe Jeans, 
Hugo Boss, Swa-
rovski... I la majo-
ria de marques que 
tenim no es troben 
enlloc més d’An-
dorra, com ara Nes-
presso”, diu Inver-
non, que explica que 
l’Illa Carlemany, a més, 
disposa dels únics cine-
mes del país.  

tot plegat, l’any 2012 l’Illa 
Carlemany va obtenir el 
premi a millor centre co-
mercial d’Europa entre 
els de les seves dimensi-
ons i característiques. 

Passar la tarda  
entre botigues 
L’Illa Carlemany rep 
clients locals però també 
molts turistes. “La gran 
majoria són de l’estat 
espanyol. Entre aquests, 
els catalans són els que 
més repeteixen la visita, 
ja que per proximitat es 
desplacen sovint al petit 
país o bé fins i tot hi 
tenen una segona 
residència”, explica 
Invernon.  

A més, comenta que 
sobretot hi va gent que 
prové de grans ciutats i 
que està més acostumada 
a passar l’estona en cen-
tres comercials: “Què fa 
una parella amb fills que 
viu en una gran ciutat un 
dissabte d’hivern a la tar-
da? Una opció és anar a 
un centre comercial. En 
els últims anys s’ha asso-
ciat el lleure amb anar a 
comprar. Aquí a Andorra 
de mica en mica es va ins-
tal·lant aquesta cultura, 
tot i que encara es nota 
molt més en la gent que 
ve de ciutats més grans”. 

Els ajuntaments, 
les esglésies o 
algunes places 
amb encant han 

configurat durant molts 
anys els centres dels 
pobles i les ciutats. Ara, 
però, en alguns casos les 
botigues i els nuclis 
comercials han agafat el 
relleu. És el cas de la 
majoria de les grans 
ciutats, on passejar pels 
centres comercials –cada 
vegada més sofisticats, 
amb més serveis i 
prestacions– és una 
activitat més d’oci. Per 
exemple a Andorra la 
Vella, aquesta situació 
s’ha accentuat des que fa 
sis anys va obrir el seu 
primer centre comercial, 
l’Illa Carlemany.  

“El centre de la ciutat 
s’ha desplaçat, sempre 
en la mateixa zona de 
l’eix comercial, però ara 
gira al voltant del nostre 
centre”, explica l’Andreu 
Invernon, que és el res-
ponsable de comunica-
ció de l’Illa Carlemany. 
“S’ha convertit en una 
mena de plaça pública on 
passa de tot –assenyala 
Invernon–. Gosaria dir 
que som un punt de refe-
rència per quedar, per 

L’Illa Carlemany va rebre el 2012 el 
guardó de millor centre comercial 

d’Europa entre els de les seves 
dimensions i característiques.  

ILLA CARLEMANY 

 

 

Un dels altres punts 
forts de l’espai comercial 
és que constantment s’hi 
organitzen exposicions, 
mostres, espectacles, de-
gustacions i tota mena 
d’actes i activitats. “In-
tentem que sempre hi 
passin coses. Al novem-
bre, per exemple, farem 
una mostra de productes 
agrícoles i d’elaboració 
artesana d’Andorra. I en 
diverses ocasions hem 
celebrat la Shopping 
Night, nits en què obrim 
fins a les dotze de la nit”, 
comenta Invernon. 

Activitats al marge, 
Invernon explica que 
també és molt impor-
tant cuidar la decoració 

del centre. “Ha de ser cu-
riosa i anar canviant per 
sorprendre els clients i 
fer que s’enduguin una 
bona foto de l’espai”, ex-
plica. Com a resultat de 
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