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A presente guía está enmarcada dentro do proxecto:

Plataforma de apoio ao desenvolvemento de
estratexias de comercialización e promoción de
produtos do mar.

Este é un proxecto co-financiado por:

Xunta de Galicia e o Fondo Europeo Marítimo e de
Pesca (FEMP)



Para todas as empresas é vital crear
unha marca forte e esta guía tratará de
que vostede destaque da competencia,
agregue valor ao que vostede ofrece e
conecte cos seus consumidores.

Vaise crear unha base para impulsar o
seu negocio e darlle unha estratexia
clara para conectar mellor cos seus
clientes.

“A arte do marketing é a arte de crear
unha marca. Se vostede non é unha
marca, é unha commodity. Polo tanto,
o prezo é o todo e o produtor low-cost
é o único gañador.”

Philip Kotler 
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O branding representa a relación entre vostede e os
consumidores – esas actividades directas e indirectas
realizadas na súa empresa para informar e influír neles.
O deseño é simplemente a relación visual entre vostede
e o consumidor.

“Unha gran marca é algo máis que unha imaxe, un 
produto ou un servizo; unha marca é a suma de todas as 

experiencias que o seu consumidor ten sobre o seu
negocio.” 



Elementos de marca controlables

Elementos de marca incontrolables

 Marca persoal.
 Activos visuais da marca:

cores, logos, deseños de
anuncios, packaging, etc.

 Experiencia do consumidor.
 Expectativas do cliente.
 O boca a boca.

En que consiste un bo branding?

Unha estratexia de marca eficaz debería
ter en conta todos os puntos de contacto
que o consumidor ten co negocio. O
desenvolvemento dunha imaxe de marca
consistente para a empresa pode recorrer
un longo camiño e facer sen dúbida mais
sinxela a elección por parte dos
consumidores.

Ser máis visible ao consumidor e
establecer unha conexión con el.

Ser mais crible fronte ao consumidor e
motivalo.

Inspirar aos empregados e xerar
confianza.

Manterse por diante da competencia.

Aumentar as vendas.



COMO 
SE DEFINE?

É necesario establecer os pilares
da marca, a súa propia identidade.

Estes pilares serven como punto
de partida para o
desenvolvemento da marca
persoal e serán a base para o
desenvolvemento de actividades
futuras da marca.

Cando se define a personalidade
da súa marca, pode ser moito máis
efectivo comunicarse e
relacionarse cos consumidores.
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Como 
quere ver 

a súa 
marca? 

Como 
quere que 
vexan os 
clientes 

obxectivo a 
súa marca?

Que ofrece 
o seu 

negocio 
para que 

sexa 
diferente?

Que é o que 
fai que o 

seu negocio 
sexa único?

Buscar 3 ou 4 palabras chave que representen a
súa marca:

 Extraer as características importantes da
empresa que expresen a súa filosofía.

 Examinar as súas fortalezas e debilidades e
ver como se poden mellorar.



Positivo Negativo

Interno

Externo

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Ameazas

Capacidades especiais e 
características da empresa que lle 

permiten contar cunha vantaxe 
sobre os competidores 

Aqueles factores da empresa que 
a sitúan nunha situación 

desfavorable respecto aos 
competidores 

Situación que provén do exterior 
e que pode afectar 

negativamente no desempeño da 
actividade da entidade

Feitos da contorna que resultan 
positivos para a entidade si é 

capaz de detectalos e explotalos 
ao seu favor



As fortalezas deben 
ser empregadas 

As debilidades 
deben eliminarse

As ameazas deben 
minimizarse

As oportunidades 
deben aproveitarse

Proceso de toma 
de decisións 
estratéxicas



A QUE SE 
ENFRONTA?

Onde está vostede no mercado?
Bote unha ollada aos
competidores, mire o que están
facendo ben ou mal e explore o
que podería facer mellor.

Analice, xa sexa o prezo,
variedade, calidade, sabor, servizo,
procedencia, valor agregado, a
lealdade, flexibilidade, expe-
riencia, etc. Isto forma a base para
facer que destaque entre a
multitude.
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Por que a xente elixe a nosa marca?

Como sabemos que pensan sobre nós?

A onde queremos que se dirixa o noso negocio?

Quen son os nosos competidores?

Que lles fixo ser máis fortes aos nosos competidores?

Que opinan realmente os consumidores sobre nós?



O TRABALLO 
COMO PAIXÓN

O noso produto 
é moito máis 

que unha 
profesión, é un 
modo de vida 

SOSTIBILIDADE

No seu amplo 
espectro, social e 
ambiental, é un 

valor en alza

A ORIXE

A posta en valor 
da orixe outorga 
autenticidade ao 

produto

CULTURA CON 
PASADO E 
FUTURO

Un story-telling
baseado na 

experiencia pode 
ser unha boa 

credencial

SAÚDE

Claims asociados á 
saúde nos 

produtos son cada 
vez mais 

destacados

É vital unha alienación clara do noso produto 
co valor demandado no mercado



A QUEN SE 
DIRIXE?

Algunhas empresas esperan que
ter unha mensaxe de marketing
xenérica atraia a un público máis
amplo, sen embargo, diversos
estudos afirman que atraer a un
grupo cunha mensaxe máis
concreta é moito máis eficaz.

Coñecer o perfil do consumidor
obxectivo é vital para o éxito de
calquera negocio.

O obxectivo é entender aos
clientes para poder comunicarse
de maneira máis eficaz e para ser
capaz de orientar a campaña de
marketing con mellor precisión.

Explorar cuestións como de onde veñen os
consumidores, como coñecen a súa empresa e cal é o
seu perfil (idade e sexo, localización, hábitos de
consumo, etc.). Vostede necesita saber exactamente
con quen está falando para ofecer unha mensaxe e
unha linguaxe que eles poidan asociar.
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Quen son 
os nosos
clientes?

Onde viven?

Como nos 
coñeceron?

Onde
compran o 
produto? E 
por que o 
compran?

Quen é o 
noso target 
perfecto e 
por que?



A marca presentouse co lanzamento de tan só 5
produtos conseguindo entrar na lista das principais
empresas en Alemaña e Austria. Con este gran
comezo concedéronlle o premio á Marca Orgánica
do Ano 2009 pola revista especializada do sector,
Lebensmittelpraxis, destacando o seu enfoque
holístico, a calidade do produto, o concepto de
marketing de sostibilidade e polo éxito comercial
da marca nos anos 2008 – 2009.

Followfish segue os criterios tanto de Naturland
como WWF. Todos os pescados vendidos baixo
esta marca teñen que ser refrixerados e fileteados
no lugar. O desprazamento do pescado é o
mínimo, e todos os viaxes son en barco,
preservando o medio ambiente e a calidade.

Todo o pescado salvaxe é capturado segundo as
normas específicas do MSC, para conservar as
poboacións de pescado nos mares. Mentres que os
de cultivo proveñen de acuicultura orgánica e son
criados soamente con alimentos orgánicos
certificados, atendendo sempre ao benestar
animal.

Followfish é unha das marcas modelo identificadas
que actualmente está atendendo ás necesidades
dos consumidores.

Considéranse non só unha marca, senón un
movemento que destaca pola transparencia,
sostibilidade e sabor verdadeiro. Un movemento
que é sinónimo dun mundo diferente de comida,
onde se lles presta atención aos provedores; un
mundo onde os recursos non se desperdician
senón que se gardan e se manexan de forma
integral e sostible.

Baixo o lema “Segue o verdadeiro sabor” o
consumidor ten a oportunidade de rastrexar cada
produto a través dun código de seguimento no
mar. Followfish permite dar a coñecer os
provedores nas canles de adquisición, creando
ademais unha ponte pescadores-consumidores.

Esta marca é pioneira en termos de sostibilidade,
nace en 2008 a través da empresa Fish & More,
onde todos os produtos cumpren cos criterios de
WWF, contando cos logos de MSC e Naturland.



Campañas de promoción

Feiras e eventos

Practicamente dende o inicio da marca acudiron cada ano a grandes feiras
alimentarias como Anuga ou Biofach para amosar os seus produtos.

Presenza en establecementos
Colocación de stands e estantes de deseño propios para os seus produtos.
O persoal dos stands informaba aos consumidores sobre a importancia dos
pescados orgánicos e sostibles. Ademais, ofrecían degustacións dos
produtos.

Redes sociais

Presentes en redes sociais como facebook, twitter
e instagram, onde participan activamente
informando regularmente sobre a situación actual
da pesca, a sostibilidade e as súas propias
iniciativas, así como o lanzamento de novos
produtos. Ademais, publican receitas cos seus
propios produtos elaboradas por chefs.

Intentan interactuar cos consumidores. O seu
último movemento en twitter e instagram co
hastagh #ausschwärmen tiña como finalidade que
os consumidores subisen fotos de pratos
elaborados por eles mesmos cos seus produtos.



Campañas de sostibilidade orientadas a conectar co consumidor

Están concienciando continuamente, tanto aos distribuidores como aos consumidores sobre temas como a
sobreexplotación e técnicas de pesca sostibles a través de carteis ou vídeos.

Campaña “Follow the True Taste”

Esta campaña, cuxo nome se corresponde co
eslogan da marca, pretende amosar a filosofía da
empresa en termos de sostibilidade e
transparencia.

A transparencia ven da man da propia aplicación
da empresa. Todos os produtos dispoñen dun
sistema de seguimento que lle permite ao
consumidor coñecer de onde provén o pescado, a
forma na que se procesa, como foi transportado e
onde se almacena.

Realizaron un anuncio de televisión promovendo o
carácter sostible da marca. A película de
animación amosa que os problemas da
sobreexplotación aínda poden ser revertidos
mediante métodos sostibles de pesca, tal como
emprega Followfish.

Este anuncio foi galardoado co ouro en Art
Directors Club Europe 2012 Awards.

Campaña “Against the Tide” 



Ademais, elaboraron para os distribuidores
potenciais un libro da marca informando sobre a
necesidade de empregar métodos de pesca
sostibles e, por tanto, os produtos da marca. O
libro ilustra a alarmante magnitude da sobre
explotación dos océanos ao mesmo tempo que
presentan solucións.

Campaña “Followfish: Fish & More”

Esta campaña realizouse co fin de promocionar as
súas novas pizzas, que presentan tamén un código
de seguimento que permite coñecer a
procedencia de cada un dos ingredientes, non
soamente do pescado, sendo as primeiras pizzas
con código de trazabilidade.

Spot “Fishing Game”

Este anuncio televisivo foi empregado para
ilustrar, mediante o coñecido xogo da pesca dos
nenos, a diferenza entre capturar o atún con cana
a facelo mediante técnicas de arraste, utilizados
pola maioría da industria pesqueira no mundo,
causando a sobrepesca.

Campaña contra a pesca ilegal

Na campaña do 2016 contaron coa participación
dun coñecido surfista, campeón mundial, en
contra da pesca ilegal e a favor da transparencia e
a sostibilidade.



Existen xa varios sistemas que permiten valorizar peixes e
mariscos procedentes da pesca artesanal, marcando e trazando
de forma individual cada unidade que se comercializa. É,
ademais, unha potente ferramenta de marketing dos pescados
e mariscos etiquetados. Con este sistema os produtos
pesqueiros quedan identificados baixo unha imaxe ao longo de
toda a cadea comercial, favorecendo o seu recoñecemento no
mercado e creando valor engadido dende a orixe.

O consumidor final pode comprobar a procedencia do produto
e o resto das características a través dunha web desenvolta
para este fin, mediante dispositivos móbiles ou o ordenador.



ACTIVOS 
VISUAIS

Unha vez definidos os pilares da
marca, coñecido o mercado e o
público obxectivo é moito máis
fácil desenvolver os seus activos
cara o cliente.

4

A MARCA

O nome da marca debe conter unha redacción sinxela. Non
está deseñado para promover o coñecemento instantáneo
do produto.

Un gran nome de marca suxire beneficios do produto

Conceptos que implican o nome da marca como “capturas
silvestres”, “capturas locais” ou “fresco, non conxelado”,
dicirlle aos clientes algo sobre o produto que están
comprando.

Adáptase á empresa ou á imaxe de produto

O nome da marca do produto, o logo e o lema deben
proxectar unha determinada imaxe ao cliente.

É memorable, distintivo e positivo

Para enfocar o seu plan de marketing, hai que saber elixir as
palabras para transmitir conceptos - como “calidade”,
“capturado no océano” ou “fresco” dos produtores dun
determinado lugar – que desexa que os consumidores
asocien co seu novo produto.

É unha marca rexistrada

Coa protección da marca pode conseguir a plena propiedade
da súa identidade de marca. O rexistro da marca proporciona
a protección legal dos nomes, logos ou símbolos que
emprega nos produtos. 17



O LOGO

Un logo é unha imaxe ou símbolo que complementa o nome da marca.
O selo distintivo dun deseño de logo é a simplicidade – menos é máis.
Un deseño simple é máis probable que atraia a atención. O seu logo
debe reproducirse ben en cor ou en branco e negro.

As imaxes fan unha impresión maior que as palabras por si soas, debido
a que as imaxes son un compoñente clave no éxito da marca,
aconséllase un deseñador gráfico persoal para crear o seu logo.

Os catro principios básicos para crear un bo logo son: sinxelo,
memorable, atemporal e versátil.

O SLOGAN

Un slogan describe e identifica o
nome da marca para os clientes
obxectivo. Mentres que a marca e
o logo identifican o seu produto, o
slogan proporciona información
adicional que fai diferenciar o
produto doutros similares. Por
exemplo, o logo pode centrarse
no produto elaborado, mentres
que o slogan podería destacar
tradicións costeiras, estacio-
nalidade ou orixes locais dos
pescados e mariscos.

A MENSAXE

Unha voz de marca é tan
importante como o estilo de
marca. A súa marca debe soar e
parecer de certa maneira, así
como manter a coherencia.
Vostede pode incluír
determinadas palabras e frases
que deben aparecer sempre ou as
cales se deben evitar. O uso
dunha mensaxe constante e
distintivo pode axudar aos
clientes a identificarse cunha
marca e crear unha asociación.



O PACKAGING

A conserveira José Goumet é un claro exemplo de conexión co
consumidor e transferencia de valores. Onde a unión entre a tradición,
José e un do mais famosos conserveiros de Portugal, xunto cun deseño
novidoso, neste caso posto en marcha por Luis Mendonça, consigue
transmitir eses valores de autenticidade, orixinalidade, calidade e en
definitiva produto gourmet que lle permite diferenciarse dos seus
competidores xa non só portugueses, senón que tamén italianos,
franceses ou españois, tal e como declara na súa propia web.



A CONVENIENCIA, VALOR DESTACADO

A comodidade segue sendo o motor clave para a innovación. Os
consumidores buscan produtos que lles faciliten cociñar e aforrar tempo
na cociña. Os formatos máis comúns para os produtos de pescado son
as bandexas así como bolsas flexibles listas para quentar no microondas
ou no forno.

A reivindicación de facilidade de emprego estivo presente nunha quinta
parte dos lanzamentos e mostrou certo crecemento dende 2011.



PUBLICIDADE E 
PROMOCIÓNS

O próximo paso é crear materiais de
marketing como folletos de vendas,
tarxetas de presentación, membrete
da compañía e packaging do
produto, onde ten que levar nun
lugar axeitado o nome da marca,
logo e slogan.

O obxectivo da publicidade e as
promocións é xerar conciencia nos
consumidores sobre a marca, os
seus produtos e onde se poden
comprar. É importante comunicar
aos clientes por que paga a pena
comprar os seus produtos.
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PUBLICIDADE

 Publicidade impresa: Inclúe
xornais, revistas, correo
directo, valos publicitarios e
carteis que amosan unha
simple e clara mensaxe da
marca.

Estes impresos deben contar co nome da marca
destacada e utilizar gráficos e cores nos envases
dos produtos para axudar aos consumidores a
detectar fácilmente o p produto. A publicidade
impresa pode ser eficaz en pequenos mercados
como mercados locais.



 Publicidade por radio: É outra
posibilidade aínda que falta o
compoñente visual para reforzar o
logotipo da marca na mente dos
consumidores.

 Publicidade online: Inclúe un sitio web da empresa e
anuncios online. Considerar a creación dun sitio web para o
seu produto para chegar a un mercado máis amplo a través
de internet. Para informar aos clientes, incluír dirección do
sitio web nas súas promocións impresas, incluído no
packaging do produto.

 Publicidade en televisión: Ten
un elemento visual forte, pero
pode ser caro de producir e
executar especialmente durante
un longo período de tempo.



PROMOCIÓNS

As promocións poden chegar a ser
unha ferramenta moi eficaz para
xerar conciencia nos consumidores.
Unha promoción é calquera
actividade que fai destacar os seus
produtos dunha maneira que é
diferente da súa actividade diaria de
vendas.

 Bonus packs: Por exemplo ofertas como “10%
máis gratis”, son promocións en envases que os
consumidores consideran un valor engadido
para os seus cartos.

 Promocións en tenda: Tales como descontos –
folletos ou cupóns semanais – traerán a
atención aos seus artigos e poden axudar a
protexer o espazo de estante adicional dentro
da tenda. O prezo de venda do seu produto
durante a promoción na tenda negóciase entre
vostede e o que xestiona a tenda.

 Co-branding: É unha grande idea para
aportar un valor engadido aos seus
produtos, como por exemplo empregar unha
salsa de marca de renome para dar sabor a
algún dos seus produtos. Vostede terá que
obter o permiso da outra empresa para
empregar o nome do seu produto na súa
imaxe de marca, que se pode obter
poñéndose en contacto co xerente de
vendas desa empresa.



CASO DE ESTUDO
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Like all good stories, it starts at the end - happily ever
after. The girl gets the guy, the fish gets the sauce.
They’re amazing together. Sauce and fish - the dynamic
duo - have rescued many a troubled tea-time. We’ve
united the world in a love of saucy fish. Well, almost.



The Saucy Fish Co.

The Saucy Fish Co. é unha compañía novidosa que ten perfectamente
definidos os puntos clave de comunicación a través dunha correcta
identificación dos retos para os seus potenciais consumidores e unha
posterior aportación de valor clave a devanditos retos.



Youtube

Facebook

Twitter



O “know how”?

We combined and conquered!
It’s sauce and fish without the fuss, fantastic flavour without the hard
labour.
Before The Saucy Fish Co blazed a trail through the chiller aisles, it
was a sea of blandness. It was hard work just buying fish, never mind
cooking it. Which is a shame, since most people really rather like
eating it.
We said to hell with ‘meh’ and ‘hmm’… let’s go for ‘wow’. Let’s
brighten up the weekly shop and lighten the load on whoever’s
cooking. Let’s make fish that looks good, cooks good and tastes great.





Feiras

Merchandising

School of fish






