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1. 
SITUACIÓN
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SITUACIÓN / CAL É O CONTEXTO ACTUAL?

Era post-covid
- Restriccións
- Protocolos de seguridade
- Incertidume > 
falta de confianza
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Desigual recuperación 
dos sectores

Frozen
economy

Fonte: McKinsey



5

2. 
CAMBIOS



CAMBIOS / ALGÚNS DATOS
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30%   
empresas 
sen
estratexia
post-covid

Datos: Quinta Oleada do Barómetro Covid-19 e Marketing de Good Rebeals
(7-12/09)

77%           
augura que 
se xerará
algún 
cambio no 
negocio

75% 
cambios na 
estratexia
comercial



CAMBIOS / NAS EMPRESAS

Teletraballo e 
opción híbridas
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Aposta pola
dixitalización

PRIORIDADE

Economi ́a contact-less

Comercio 
electrónico

Automatización Telemedicina…

Actualización del talento

Optimización dos activos dixitais, 
venta en liña…

É unha resposta temporal?



CAMBIOS / NAS EMPRESAS
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Actúa con axilidade
e flexibilidade

É tamén momento de 
pensar a longo prazo

PRIORIDADE

Acelerar a tendencia hacia a sostibilidade nos distintos sectores. 
People-centrism



CAMBIOS / NOS CONSUMIDORES

Incrementouse a 
adopción dixital
para satisfacer 
necesidades.
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Chegar aos clientes en todo momento, estén onde
estén, e ofrecerlles a experiencia que esperan.

Gran énfase na 
saúde e a 
seguridade

Búsqueda dunha
nova experiencia 
de usuario.

TENDENCIA: Os consumidores seguirán comprando máis online.
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3. 
EXEMPLOS



EXEMPLOS / CONFINAMENTO

Enxeñeiros, marcas 
de automoción, 
fabricando 
respiradores, …
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Empresas textís
fabricando material 
médico (batas, 
máscaras…)…

Solucións
innovadoras 
durante a 
Covid-19 
convertilas
en ideas 
viables de 
negocio

Apps para 
identificar 
establecementos
abertos durante o 
estado de 
alarma…

Vós de carga en 
lugar de 
comerciais, 
servizos de Cabify
para envío de 
paquetes…



EXEMPLOS / NOVOS MODELOS DE NEGOCIO

Situación
Paralización da 
actividade
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Adaptarse
Delivery. Restaurantes con 
ou sen estrela Michelin que 
deron on paso ao envío de 
comida a domicilio. 
DTC: Direct to Consumer

Propostas culturais en 
streaming: concertos en 
liña…
YouTuber e a Liga torneo en 
liña da Fifa con xugadores
reais (eSports)
…



EXEMPLOS / NOVOS MODELOS DE NEGOCIO

Situación
Confinamento
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Seguir ofrecendo servizo
Adaptar todos os 
protocolos clínicos de 
atención a pacientes 
realizando valoraciones a 
distancia e 
videoconsultas.

Telemedicina

Medicina



EXEMPLOS / NOVOS PRODUTOS

Situación
Peche de 
colexios

Peche das 
fronteiras

14

Adaptarse
De servizos de niñeiras
a domicilio a clases por 
videollamada.

Experiencias virtuais de 
turismo á espera de 
que abresen as 
fronteiras



EXEMPLOS / NOVAS FORMAS DE XERAR INGRESOS

Situación
Cancelación do 
cobro a clientes
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Diferentes tarifas
Posibilidade de 
seguir pagando e 
descontar un % nas
seguintes cuotas. 



EXEMPLOS / NOVAS LIÑAS DE NEGOCIO

Situación
Paralización da 
actividade
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Adaptarse
Elaboración de 
cervexa artesá.



EXEMPLOS / PRIORIDADES POST-COVID

Dinamización 
dos ingresos no 
curto prazo
- Condicións de pago, novos
presos…
- Exportación
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Optimización 
no modelo 
operativo
- Just in time, cero 
stocks
- Centros de servizos
compartidos
- Aprovisionamentos
conxuntos
…

Innovación en 
produtos ou
servizos

Novo modelo 
de negocio
- Novas formas de 
pago
- Modelos máis virtuais
..

Cal é a túa prioridade?



EXEMPLOS / NOVOS MODELOS DE NEGOCIO

Situación
Baixada de 
ingresos
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Reactivar a demanda
Xerar unha liña
estable de ingresos, 
gañar certidume

Modelo de suscrición

Aerolíneas



EXEMPLOS / NOVOS CONDICIÓNS

Situación
Distanciamento
social
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Carsharing. Alquileres de 
larga duración con tres 
tarifas planas para un, dous
y tres días.

Renting. Flexibilizando a 
duración dos contratos, 
baixada prezos para pemes.Mobilidade



EXEMPLOS / DEVOLVER A CONFIANZA

Situación
Baixada das 
reservas ou
nulas ventas 
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Anticiparse
Fará test rápidos de 
antíxenos gratis nos seus
hoteles antes de facer o 
check-in

Primeira cadea no mundo 
en tomar esta medida

Espazos libre da Covid19

Hotelero



EXEMPLOS / DEVOLVER A CONFIANZA

Situación
Desconfianza
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Anticiparse

Primeira firma 
vitivinícola de 
España en lograr a 
categoría 
"Excellence" na 
certificación "Global 
Safe Site" 

Vitivinícola



EXEMPLOS / NOVOS LIÑAS DE NEGOCIO

Situación
Aumento do 
teletraballo
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Aproveitar
tendencias
Levar as oficinas as 
casas da xente. 

Home Office

Construción



EXEMPLOS / NOVOS PRODUTOS

Situación
Distanciamento
social
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Adaptación

Actuacións itinerantes polas
rúas nas que o público disfruta 
da música desde as súas
ventás e balcóns

Concertos verticais
Ocio-cultura



EXEMPLOS / NOVOS PRODUTOS

Situación
Uso obrigatorio
de máscaras
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Innovación
Unha gama de 
produtos para combatir 
as características de 
sudoración, 
enroxecimento…

Como me maquillo 
debaixo da mascarilla?

Cosmética



EXEMPLOS / NOVOS PRODUTOS

Situación
Crecemento de 
pedidos online
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Gañar eficiencia
Pedidos en grupo, de 
ata 100 persoas
(pago unha sola vez 
dos gasto de envío)

Oficinas

Envíos/
alimentación



EXEMPLOS / NOVOS PRODUTOS

Situación
Uso obrigatorio
de máscaras
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Máscaras divertidas 
para nenos

Téxtil



EXEMPLOS / ECONOMÍA COLABORATIVA

Situación
Competencia 
despachos 
grandes
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Rede de despachos 
de profesionais
dedicados á 
asesoría fiscal e 
contable.

Abogacía



EXEMPLOS / NOVAS EXPERIENCIAS

Situación
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Innovación
Cambia a un modelo 
de tenda de 
experiencias 
inmersivas e 
interactivas.

De supermercado a 
un lugar onde
divertirse. 

Juguetes



EXEMPLOS / COMERCIO - VENTA EN LIÑA
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Marketplaces para o comercio
#PideconVisa

#Dbarrio (PO): https://dbarrio.com
#Eprox (OU): https://web.eprox.es

#CorreosMarket

https://dbarrio.com/
https://web.eprox.es/


RESUMO / ACTÚA
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Analiza 
o sector

Estuda
tendencias

Determina a túa
capacidade
financeira

Determinar o impacto potencial que a Covid-19 pode ter no teu negocio

Desenvolve un plan de acción



Escoitar
e adatparse
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Máis aló da 
supervivencia
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Da resiliencia á
reinvencio ́n
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RESUMO / ACTÚA
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“Estamos jugando un partido y no 
vamos ganando. Y cuando vas 
perdiendo hay que cambiar los 

jugadores o el esquema de juego”
Ignacio Rivera, CEO Corporación Hijos de Rivera

#ForoLaToja2020 



RESUMO / SOLICITA ASESORAMENTO
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http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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