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Inspiring consumer goods sector by everis



Digital:

Digital és l'era de la fi de la intermediació, l'era de noves formes de relacionar-
se, l'era de les dades i el coneixement. I les marques de béns de consum de
venda ràpida han d'acceptar aquesta oportunitat i aprofitar les possibilitats que
l'àmbit digital els proporciona: conèixer, connectar i influir en els seus
consumidors, controlar la cadena de valor del producte amb una perspectiva
d'extrem a extrem, integrar proveïdors i detallistes, millorar el rendiment dels
processos, augmentar la innovació, desenvolupar nous negocis, etc.

El que importa realment
everis té una àmplia experiència al sector del consum: concebem el món digital
i acompanyem les organitzacions en la seva transformació digital d'una manera
pragmàtica i realista.

Juntament amb equips multidisciplinaris sòlids i amplis, garantirem l'èxit dels
nostres clients en aquesta transformació clau.

Serveis:
• Transformació digital i full de ruta.
• Transmissió cultural.
• Experiència digital.
• Cadena de blocs de transaccions: transformació empresarial a través de

l'Internet del valor.



Transformació digital i full de ruta.

El repte per a les marques no és decidir si han d'adoptar o no el món digital, sinó el paper
rellevant que volen fer-hi i la manera com han de fer-ho.

Però, com es pot evolucionar i realitzar una transformació satisfactòria en un món digital? La
clau de la transformació digital no és simplement el punt en què cal situar el centre
d'atenció, sinó com fer-ho i com començar.

Deixar de banda les iniciatives tàctiques, normalment inconnexes, i establir una estratègia i
un pla d'evolució apropiat ens permetrà gestionar la transformació d'una manera
harmonitzada i satisfactòria.

Com pot everis ajudar?
• Un coneixement profund i precís de la situació actual del client, els seus objectius

estratègics, el model de producció, els models de distribució i màrqueting,
l'organització… sense deixar de tenir en compte factors de diversificació, com ara les
categories, les submarques, la dispersió geogràfica, etc.

• Conceptualització del model d'aspiració basat en la metodologia de descobriments
digitals.

• Identificació de les principals àrees d'evolució i definició de les línies estratègiques per a
la transformació digital.

• Anàlisi de la situació actual per a les àrees relacionades amb la iniciativa, tant pel que fa
al nivell de maduresa digital com a la capacitat tecnològica, els processos i
l'organització, així com el context general, que pot influir en la definició de les accions
que s'han d'establir, a fi d'assolir el model d'aspiració objectiu.

• Definició de les línies d'acció que s'han de posar en pràctica per abordar el model
d'aspiració, així com de la prioritat i les fases que han de tenir en funció dels criteris
d'impacte, les sinergies i els beneficis.

Valors diferencials del nostre enfocament
• Tenim experiència en aquesta àrea després de treballar amb molts clients de tot tipus, a

nivell de junta de directors executius, a fi d'establir un autèntic programa de
transformació digital totalment adaptat a la situació de cada empresa.

• Tenim experiència en totes les disciplines necessàries per a l'èxit (consultoria
empresarial, coneixements sobre béns de consum de venda ràpida, digital).



Transmissió cultural.

Atès que els mercats actuals són molt competitius i purament digitals, és de vital
importància ocupar-se dels empleats i garantir que la cultura digital estigui present en
tota l'organització, a fi de mostrar la mateixa actitud als nostres clients.

Per tant, per tal de diferenciar-se, les empreses han d'assimilar la cultura digital al cor
de l'organització, per la qual cosa és important dirigir i practicar l'àmbit digital. Això
significa que les empreses han d'abandonar els sistemes heretats i garantir que els
seus dirigents promoguin la cultura digital entre l'organització i, alhora, introdueixin
iniciatives (pràctiques) digitals en el dia a dia dels empleats, com ara els models de
treball en línia, la promoció de la innovació, etc.

No és possible atreure els clients si no es pot atreure els empleats.

Com pot everis ajudar?
• La nova manera d'entendre la vida, que consisteix a viure i mostrar empatia

envers els altres.
• Les noves metodologies i la mentalitat que porten a compartir i aprendre

coneixements.
• El treball, tal com és ara, canviarà radicalment a través de la simplificació i la

gestió de l'atenció als empleats.
• En aquesta nova era, és indispensable connectar amb els altres. Per tant, cal

integrar noves possibilitats en les organitzacions.
• Un lideratge visionari sòlid és fonamental en aquesta transformació, així com

l'horitzontalitat i l'abandonament del sistemes heretats.

Valors diferencials del nostre enfocament
• Enfocament d'extrem a extrem amb capacitats tecnològiques i empresarials.
• Cultura innovadora que serveixi d'exemple.
• Ens centrem a comprendre les necessitats abans de crear solucions.



Experiència digital.

La naturalesa dels consumidors és molt diversa i, tot i que anem de cara a un
consumidor més digital, és necessari adaptar l'experiència dels nostres clients a les
seves preferències i desitjos:

És necessari, per tant, disposar de canals digitals que uneixin el disseny, la fiabilitat i
la funcionalitat intuïtius que, en definitiva, proporcionen una experiència d'interacció
única entre l'empresa i el consumidor.

En el context actual, totes les organitzacions es dirigeixen cap a la transformació
digital amb l'objectiu principal de renovar-se o morir. En aquest corrent de
transformació, l'experiència digital pot ajudar les organitzacions a:

• Conèixer i entendre els clients i consumidors (tècniques de màrqueting digital,
anàlisi de xarxes socials).

• Comunicar-se amb els clients i consumidors (interfícies de diversos dispositius i
editors).

• Interactuar aquí i ara (aplicacions mòbils i tecnologies d'integració amb sistemes
secundaris).

• I tot això sota una sola experiència d'usuari (UX/UI).



Com pot everis ajudar?

Oferim un equilibri entre la gestió cohesiva de projectes digitals i l'experiència
especialitzada.

Valors diferencials del nostre enfocament
• Experiència en totes les disciplines necessàries per a l'èxit (UX/UI, plataformes,

digital, MMKT, contingut i, per descomptat, béns de consum de venda ràpida)
• Associació sòlida amb Oracle, Liferay, Adobe, Google, IBM, Sitecore, MS
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Automatització de l'equip de vendes (SFA).

Un error comú de les empreses de béns de consum de venda ràpida és considerar
l'SFA com una solució de programari. De fet, aquesta filosofia errònia no és només la
raó principal de projectes fracassats en què s'han perdut grans quantitats de diners,
sinó també de la insatisfacció dels equips de camp. Per tant, el factor d'èxit clau en el
desenvolupament i l'execució d'una SFA consisteix a dissenyar un procés de vendes
sòlid a l'organització abans de triar i instal·lar el programari o la solució tecnològica.

Com pot everis ajudar?
• Simplificar i automatitzar totes les etapes del procés de vendes: des del primer

contacte amb el client fins a les interaccions successives (correus electrònics,
cites, trucades…), el seguiment de les oportunitats contínues i el tancament
d'una venda.

• Programació i gestió dels contactes.
• Crear una planificació d'activitats que ajudi el representant de vendes a organitzar

la ruta diària.
• Obtenir una vista integral del client.
• Segmentar i classificar els clients.
• Gestió de les comandes amb comandes suggerides, d'acord amb les regles que

l'empresa estableixi.
• Configurar i planejar l'oferta promocional.
• Obtenció de dades de punt de venda (venda en establiments / venda directa al

consumidor).
• Treballar sense connexió.
• Integració amb centres de contactes.

Valors diferencials del nostre enfocament
• Experiència en totes les disciplines necessàries per a l'èxit (coneixements sobre

el procés de les empreses de béns de consum de venda ràpida, sistemes
d'automatització de l'equip de vendes, integració de sistemes, informes i
analítica).

• Metodologia provada i casos d'èxit d'implementació de projectes (a escala local,
regional i mundial).



Blockchain: transformació empresarial a través de l'Internet del valor.

Innovar és una tasca complicada. Les regulacions, la gestió a la manera antiga, el
pensament a curt termini i l'excés de burocràcia limiten els beneficis potencials.

En un entorn en què tot canvia ràpidament, com ara l'entorn en què les empreses operen, el
canvi cultural i la innovació basats en tecnologies exponencials poden suposar una gran
amenaça per a les infraestructures empresarials actuals, ja que substitueixen i automatitzen
la seva operativa i descentralitzen el negoci central, així com una gran oportunitat de generar
nous serveis i ecosistemes de valor i introduir-se en mercats nous.

A fi d'estar preparades per prendre la següent ona exponencial de la quarta revolució
industrial, les empreses tradicionals poden aprofitar els avantatges i les possibilitats de
seguretat, transparència i interoperabilitat que proporcionen les tecnologies noves com ara la
cadena de blocs de transaccions i, alhora, seguir centrant-se a oferir valor al més important
de tot: el client.

Com pot everis ajudar?
Posar èmfasi en les necessitats i els desitjos dels nostres clients a fi d'oferir una cobertura integral de
serveis en diversos sectors, des de la creació de contingut fins a serveis de formació en línia,
presencial i a mida, avaluació d'estratègies empresarials i desenvolupament de TI, des de la creació
de PoC fins a productes comercials.
• Formar els clients i, alhora, generar un coneixement col·lectiu per al desenvolupament de casos

d'ús.
• Comprendre les necessitats dels clients i, alhora, desenvolupar planificacions estratègiques

alineades amb els seus objectius corporatius i la maduresa tecnològica.
• Establir relacions amb proveïdors tecnològics de nivell 1 a fi de proporcionar l'oferta més

valuosa.
• Donar sentit al pressupost dels nostres clients mitjançant metodologies àgils per al

desenvolupament de solucions, des del desenvolupament i la validació de PoC fins al
desenvolupament de productes comercials escalables.

• Connectar les solucions integrades als diferents sectors per connectar valor i generar noves
oportunitats transversals.

Valors diferencials del nostre enfocament
• Equip diferencial format per personal que ha adoptat la cadena de blocs de transaccions des

d'un principi, amb àmplia experiència a crear i gestionar empreses i a innovar per a grans
marques.
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