
EL RECEPTARI CANARI: 
Exemple d’estratègia comercial errada 

 

Antecedents 

La Isabel és una periodista canària que treballava com a professional autònoma per a la 

secció de Cultura del diari local. Durant la realització d’un reportatge sobre gastronomia 

de la zona, va conèixer diverses dones que cuinaven receptes típiques de tota la vida. La 

Isabel es va adonar que aquest coneixement passava de generació en generació per via 

oral, sense que les receptes estiguessin escrites. 

La periodista va pensar que seria una bona idea recuperar i treure a la llum les receptes, 

amb l’objectiu de conservar i difondre aquesta saviesa popular. Així, va començar a 

pensar que seria bó estendre el treball al conjunt de les illes Canàries, per la qual cosa es 

va decidir a publicar una col·lecció que s’anomenaria Receptaris de l’àvia canària. 

En un primer moment, atès que es tractava d’una col·lecció i no d’un projecte editorial 

complet, la Isabel es va plantejar vendre-la a alguna editorial, ja que hi n’havia diverses 

d’interessades. Però volien comprar-li la idea i ella volia participar també activament en 

el desenvolupament del projecte, per la qual cosa va decidir dur-lo a terme ella sola. 

Llavors va posar fil a l’agulla: va contactar amb les dones que coneixien les receptes, 

amb dissenyadors i fotògrafs, amb una impremta, etc. La producció i la distribució, 

encara que conscient que era una de les qüestions més complexes d’aquest sector, també 

la portaria ella mateixa. 

Després que els llibreters li diguessin que es tractava d’una edició molt interessant, 

finalment va aconseguir portar a les llibreries la col·lecció. Malgrat tot, les vendes no 

arribaven als nivells mínims per garantir la viabilitat del projecte. De fet, la Isabel 

estava angoixada, ja que no veia recompensat l’immens esforç que havia invertit en el 

projecte, pel que feia al seu temps i als seus estalvis! 

 

Estratègia comercial 

Un dia va entrar en una de les llibreries on venien els seus llibres, i l’amiga que 

l’acompanyava li va dir: «Per què no li dius al llibreter que col·loqui els teus llibres a 

l’aparador de la botiga?». La seva amiga l’havia encertada de ple: els llibres de la 

col·lecció de la Isabel es trobaven al prestatge més baix de la secció de gastronomia, 

una limitació evident per captar l’atenció dels seus potencials compradors. 

El problema era la comercialització del producte: el llibre ha d’arribar a les llibreries. 

Però no sols això, també ha d’arribar al prestatge adequat. I és que a les llibreries els 

interessa tenir llibres per omplir la llibreria (què seria d’una llibreria mig buida?), però 

només alguns dels llibres són els escollits per a la seva promoció, i per tant amb 

possibilitats de venda més elevades. I en aquest aspecte hi té molt a veure qui 



s’encarrega de la comercialització. En aquest sentit, segurament La Isabel va 

infravalorar la forma de comercialització del producte. 

La Isabel havia concentrat els seus esforços en el procés d’edició dels llibres i 

distribució a les llibreries. Pensava que, un vegada a les llibreries, ja havia fet la feina 

més important. 

No es va preocupar de preparar un argumentari de venda als llibreters que els permetés 

donar a conèixer els avantatges de comprar els receptaris als seus clients. Tampoc havia 

considerat analitzar els hàbits dels compradors, cosa que l’hauria ajudat a tractar amb 

els llibreters per acordar una ubicació adequada dels llibres a les botigues. Tot plegat 

hauria facilitat la feina del llibreter i, per tant, incrementat les possibilitats de venda de 

la col·lecció. 

 


