23a Fira de Formatges Artesans del Pirineu

La comercialització dels
formatges artesans. Pros i
contres de la compra per
internet
Jornada tècnica
LA SEU D’URGELL, divendres 13 d’octubre
de 2017
Presentació

Programa

En la producció de formatges artesans, la
comercialització és el pas final d’un llarg
procés en què s’han hagut de resoldre
molts esculls per arribar a obtenir un
producte de qualitat. El formatger, en
funció de molts factors (situació,
proximitat a ciutats grans, turisme,
producció, tipus de formatge, etc.), ha
d’elaborar
una
estratègia
de
comercialització per poder vendre aquest
producte que li ha costat tant d’esforç.
Actualment,
a
més
dels
canals
convencionals
(venda
directa
i/o
distribuïdors), cada cop més s’utilitza la
venda per internet, aprofitant les TIC i
associacions
de
productors
per
comercialitzar el producte conjuntament,
però el formatge és un producte delicat
que ha d’arribar en òptimes condicions al
consumidor final.

10.00 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Albert Batalla, alcalde de La Seu d’Urgell.

En aquesta jornada tècnica es tractarà
d’esbrinar
la
millor
manera
de
comercialitzar els formatges, aprofitant les
noves tecnologies, en funció de les
característiques del producte i de les
empreses.

12.15 h Taula rodona
Moderadora: Sra. Roser Romero del Castillo, professora
d’Indústries Làcties de la UPC.

Organització

Ajuntament de la Seu d’Urgell

10.10 h Aspectes generals sobre la comercialització de petites
produccions
Sr. José M. Gil, professor d’Economia Agrària de la UPC, director
del CREDA (Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament
Agroalimentari, UPC-IRTA).
10.45 h És possible el triomf del comerç assistit a través del canal
online? El cas de La Lechera de Burdeos - Quesos de Autor
Sr. Alberto Hernández, gerent de La Lechera de Burdeos – Quesos
de autor, S.L.
11.15 h Logística de la distribució i venda de productes frescos del
productor al consumidor. L’exemple de La Tavella
Sr. Jordi Llauradó, gerent d’Ecogrup Ecològica (La Tavella).
11.45 h Pausa

13.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Centre Cultural Les Monges
Plaça de les Monges, 2
25700 - LA SEU D’URGELL

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació

Inscripcions
Col·laboració

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola
Agrària del Pirineu (Tel.: 973 352 358 – A/e: amalia.sanz@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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