
comercialització

10 regles d’or per fer 
parada al mercat
Qualsevol pagès o artesà pot decidir-se d’anar a mercat i tenir en la venda directa la 
seva principal font de recursos. Però com ho podem fer perquè la parada resulti prou 
atractiva i tothom ens trobi ràpidament? Jessica Pierson ens dóna 10 regles d’or perquè 
ens en puguem sortir millor. 

TexT: Jessica pieRson, pagesa1. TRaducció de cRisTina baboT
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1teNir uN aixopluc

Crear un espai agradable –instal·lant una para-
da amb coberta d’algun tipus–, ajuda a protegir els 
productes i els clients de la climatologia i dóna un 
aspecte professional. Dedicar temps a aquest espai 
demostra una preocupació pels productes i els con-
sumidors. També és important donar un caràcter 
propi a l’estand amb cartells o colors concrets amb 

personalitat pròpia, on especifiqui les característi-
ques dels productes, l’origen etc.

2elaborar uN circuit 
És útil dirigir el flux de gent de tal manera que 

iniciïn la visita per un extrem de la parada i acabin 
per l’altre, col·locant per exemple les bosses en una 
cantonada i la caixa al costat oposat. Així podran 
veure tot el producte i nosaltres augmentar el nú-
mero de compradors que poden veure la parada. És 
molt important establir contacte visual amb el cli-
ent perquè això farà que li sigui més fàcil sol·licitar 
ajuda si li cal. 

3establir uNa boNa seNyalització

Apart d’establir un flux adequat també cal do-
nar una informació clara que permeti alliberar el 
botiguer de respondre preguntes i pugui dedicar-se 
més a la venda. És útil exposar els productes amb 
els noms, preus i característiques de manera uni-
forme i visible. El fet d’eludir aquesta premissa pot 
comportar que el client no s’acosti. Tot i així, també 
és molt important establir conversa amb el consu-
midor potencial i, per tant, és bo pensar alguna cosa 
que cridi l’atenció i que fomenti l’intercanvi.

4elaborar uN logotip propi

Donar una identitat pròpia a la parada fidelitza 
el client. La creació d’un logotip o una simple frase 
impresa en el cartell, la samarreta, la furgoneta o en 
els fulls informatius ajudarà a aquest objectiu, fent-
nos més recognoscibles no només als compradors 
actuals sinó a tots aquells que han vist el logotip en 
qualsevol altre lloc.

5crear seNzillesa i coNsistèNcia

Quan pensem en un logotip, en la senyalització 
i en el flux cal fer-ho pensant en què volem que els 
clients retinguin en la memòria. S’ha d’exposar el 
producte sobre colors creatius i cridaners perquè 
quedin més contrastats. Estar sempre ubicat al ma-
teix lloc és també molt important perquè així el cli-
ent ja sap on et pot trobar.

6les tres dimeNsioNs

No només s’han de col·locar els productes en 
una taula, també cal construir un espai tridimen-
sional. Utilitzar cistelles inclinades dirigides als 
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clients, fer servir caixes de fusta i paneres per tal 
de donar profunditat, apilar vegetals per donar 
sensació d’abundància, utilitzar bastidors per col-
locar el producte a nivell de la vista perquè cridi 
més l’atenció.

7Netedat

La parada ha d’ésser un reflex de nosaltres i la 
nostra finca i la pulcritud donarà al client un mis-

satge transparent sobre la qualitat i la netedat del 
producte. Cal mantenir la parada i la zona del vol-
tant neta. Per a fer-ho, podem aprofitar les estones 
mentre no hi ha compradors. Tenir previst petits 
contenidors per a les nostres deixalles pot facilitar-
ho.

8parlar amb el clieNt

Una de les raons per les quals moltes persones 
compren i visiten un mercat de pagès o d’artesans 
és la de conèixer i apreciar aquells que cultiven i 
elaboren els productes; parlar amb els compra-
dors intensifica aquest sentiment. Crear relacions 
amb ells augmentarà les vendes, facilitarà la nostra 
transparència, ens permetrà explicar la nostra ges-
tió i certament no hi ha millor publicitat que un 
client satisfet.

9plaNificar amb aNtelació

Instal·lar la parada no és senzill, cal practicar de 
muntar-la en la foscor o amb pluja –sota circums-
tàncies adverses– i observar-la des del punt de vista 
del client. Potser no es veu el cartell? O el logotip? 
O el flux no està ben dissenyat... Per què no dema-
nar a alguns amics quina impressió causa la parada 
i què és el que primer els crida l’atenció? Són aspec-
tes que cal treballar abans d’anar al mercat.

10diverteix-te

Res és més contagiós que un somriure, ni 
res tan atraient com les bones vibracions. Somriu, 
relaxat i gaudeix de la teva feina. n
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