Περίληψη του έργου
Loestamospescando.com για
διαδικτυακές πωλήσεις αλιευμάτων
FLAG: Costa da Morte
Γαλικία, Ισπανία

Επισκόπηση του έργου
Οι τοπικές Cofradías (ενώσεις αλιέων) στις οποίες
συμμετέχουν περισσότεροι από 500 αλιείς και παραγωγοί οστρακόδερμων της Γαλικίας, συνένωσαν τις
δυνάμεις τους για την ανάπτυξη μιας πιλοτικής
πλατφόρμας διαδικτυακών πωλήσεων. Η πλατφόρμα στοχεύει στη διαφοροποίηση της πελατειακής βάσης, την προσθήκη αξίας στα τοπικά θαλασσινά της Γαλικίας και τη σύμπτυξη της αλυσίδας
διανομής των τοπικών αλιευτικών προϊόντων.

Costa da Morte

Γαλικία

ΙΣΠΑΝΊΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ

Αντιμετωπίζοντας μια οικονομική κρίση που έπληξε την υφιστάμενη πελατειακή τους βάση, οι τοπικές Cofradías της
Γαλικίας, οι μεμονωμένοι αλιείς και οι απασχολούμενοι με τη συλλογή οστρακόδερμων και τσιμπουριών, έπρεπε να
βρουν νέους πελάτες και εμπόρους λιανικής για να διαθέσουν τα προϊόντα τους. Μαζί, προσέγγισαν τη FLAG Costa da
Morte προκειμένου να αναπτύξουν μια πλατφόρμα διαδικτυακών πωλήσεων ώστε να πωλούν τα τοπικά θαλασσινά τους
σε μη παραδοσιακούς κύκλους πελατών.
Αυτή η«βιτρίνα καταστήματος»τοπικών θαλασσινών της Γαλικίας τους βοηθά να συνδεθούν με ένα νέο εύρος πελατών
από ολόκληρη την Ισπανία, οι οποίοι αναζητούν φρέσκα, ανιχνεύσιμα προϊόντα που προέρχονται απευθείας από τη
βάρκα ενός αλιέα. Οι πελάτες (άτομα ή επαγγελματίες όπως εστιατόρια) πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους μέσω
τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου σε τιμή που αντιστοιχεί στη μέγιστη τιμή την οποία συμφωνούν να καταβάλλουν για το
προϊόν. Η πλατφόρμα ομαδοποιεί τις παραγγελίες και αναθέτει σε μια από τις συμμετέχουσες Cofradía να αγοράσει από
τον αλιέα ένα μέρος των αλιευμάτων εντός του πλαισίου της μέγιστης τιμής που έχει συμφωνηθεί. Κατόπιν, την αποστολή αναλαμβάνει η πλατφόρμα πωλήσεων. Χάρη στη συμμετοχή των Cofradías, ο ιστότοπος Loestamospescando.
com παρέχει στους πελάτες του μια«θέση αγοραστή»στη δημοπρασία, διασφαλίζοντας δίκαιη τιμή για τους αλιείς και
επιτρέποντας ταυτόχρονα στους πελάτες να παρακάμψουν το μεσάζοντα και να μικρύνουν την απόσταση που τους
χωρίζει από τα πιο φρέσκα τοπικά θαλασσινά.
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Κύρια διδάγματα
>> Συνάφεια με τα θέματα της FARNET: Προσθήκη αξίας στα τοπικά αλιεύματα
>> Αποτελέσματα: Για προϊόντα όπως τα μύδια που χαρακτηρίζονται γενικά από σταθερή τιμή καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους, η πλατφόρμα οδήγησε σε αύξηση των αρχικών τιμών πώλησης κατά μέσο όρο 15%. Η πραγματοποίηση
πωλήσεων μέσω του ιστότοπου loestamospescando.com εξασφάλισε σε όσους απασχολούνται στη συλλογή σαλιγκαριών αύξηση κατά 25% στο παραγόμενο εισόδημα σε σύγκριση με τις πωλήσεις στους κλασσικούς μεσάζοντες.
Το 2012, +/- 8 τόνοι θαλασσινών πωλήθηκαν μέσω του Loestamospescando.com, έναντι περίπου 25 000 ευρώ. Σχεδόν
3 τόνοι πωλήθηκαν το 2013, κυρίως εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που έπληξαν σοβαρά τη φθινοπωρινή και τη
χειμερινή περίοδο, μια περίοδο κατά την οποία παραδοσιακά η ζήτηση είναι μεγαλύτερη.
>> Μεταβιβασιμότητα: Οι διαδικτυακές πλατφόρμες πωλήσεων είναι ευέλικτα εργαλεία τα οποία ανοίγουν πολλές νέες
ευκαιρίες στην αγορά για τους τοπικούς παραγωγούς. Η πολυπλοκότητα, το κόστος και η αποδοτικότητά τους μπορεί
να ποικίλει και οι FLAG μπορούν να υποστηρίξουν τους λιγότερο έμπειρους διαχειριστές έργων, παρέχοντάς τους εξωτερική εξειδικευμένη γνώση και συμβουλές. Στο παράδειγμα αυτό, το έργο ξεκίνησε από τη FLAG και στην αρχή η διαχείριση ανατέθηκε εξωτερικά σε μια εξειδικευμένη εταιρεία. Μεταβιβάστηκε επιτυχώς το καλοκαίρι του 2012 στις
Cofradias, οι οποίες έκτοτε είναι αρμόδιες για τη διαχείριση και τη συντήρηση της πλατφόρμας πωλήσεων.
>> Τελικό σχόλιο: Το έργο αποδεικνύει πώς μέσω της συλλογικής δράσης και της απόκτησης νέων δεξιοτήτων στις
νέες τεχνολογίες, οι αλιείς μπορούν να ενισχύσουν το ρόλο τους θέτοντας υπό τον έλεγχό τους ένα τμήμα της
αλυσίδας τοπικών προϊόντων, ενώ εξακολουθούν ταυτόχρονα να συμμορφώνονται με την υποχρέωση διεξαγωγής δημοπρασίας. Πραγματοποιώντας πωλήσεις σε πελάτες σε ολόκληρη την Ισπανία, η ζήτηση συγκεντρώνεται
περισσότερο στη Μαδρίτη, την Αστούριας και τη Γαλικία. Ο φορέας του έργου επέλεξε να επανεπενδύσει αυτά τα
οφέλη στην αλιευτική του κοινότητα, καλύπτοντας ένα τμήμα του κόστους διαχείρισης ενός κέντρου που προσφέρει κοινοτικές υποδομές για τους απασχολούμενους στη συλλογή οστρακόδερμων, καθώς και παρακολούθηση των σημείων συλλογής οστρακόδερμων για την πρόληψη της παράνομης συλλογής, και συμβάλλοντας στη
δημιουργία ενός κοινοτικού ασφαλιστικού ταμείου.

Συνολικό κόστος και συνεισφορά του ΕΤΑ
Συνολικό κόστος: 59 171 ευρώ
>> Άξονας 4 του ΕΤΑ: 40 828 ευρώ (69%)
>> Εθνική/Περιφερειακή συγχρηματοδότηση: 18 343 ευρώ
>> Ιδιωτική συμπληρωματική χρηματοδότηση: το έργο των μελών της Cofradía προσμετρήθηκε ως επένδυση σε είδος.

Στοιχεία του έργου
Τίτλος: Loestamospescando.com
Διάρκεια: 2011 έως 2012: πιλοτική φάση / 2012 έως σήμερα: διαχείριση από αλιείς
Online: www.loestamospescando.com
Ημερομηνία μελέτης περίπτωσης: Φεβρουάριος 2014
Φορέας του έργου
Costa da Morte FLAG		
Guillermo González Diez | Email: gac3@accioncosteira.es | Τηλ. +34 626 104 619
http: //www.accioncosteira.es | FLAG factsheet

Εκδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Γενικός Διευθυντής.
Αποποίηση ευθύνης: Μολονότι η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας είναι υπεύθυνη για τη συνολική παραγωγή του παρόντος εγγράφου, δεν φέρει την
ευθύνη για το περιεχόμενο ούτε εγγυάται την αξιοπιστία των στοιχείων.
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