Hanketiivistelmä
Loestamospescando.com – kalamyyntiä verkossa
FLAG: Costa da Morte
Galicia, Espanja

Costa da Morte

Hankkeen kuvaus
Galicialaiset Cofradías (kalastusyhdistykset),
joihin kuuluu yli 500 kalastajaa ja äyriäisten viljelijää, alkoivat kehittää yhdessä verkkoon
myyntisivuston pilottiversiota. Myyntisivuston
tavoitteena on monipuolistaa asiakaspohjaa,
hankkia Galician kala- ja äyriäistuotteille lisäarvoa ja lyhentää paikallisten kalastustuotteiden
jakeluketjua.

Galicia

ESPANJA
PORTUGALI

Talouskriisin näivettäessä nykyistä asiakaspohjaa galicialaisten kalastusyhdistysten, yksittäisten kalastajien sekä
simpukoiden, hanhenkaulojen ja muiden äyriäisten pyytäjien oli löydettävä uusia asiakkaita ja vähittäismyyjiä
tuotteilleen. He ottivat yhdessä yhteyttä Costa da Morten FLAG-ryhmään kehittääkseen verkkoon myyntisivuston, jolla paikallista kalaa ja äyriäisiä myytäisiin perinteisten asiakaspiirien ulkopuolelle.
Tämän galicialaisten kalojen ja äyriäisten ”näyteikkunan” avulla saadaan yhteys eri puolilla Espanjaa oleviin
uusiin asiakkaisiin, jotka etsivät suoraan kalastajalta myytäviä tuoreita tuotteita ja haluavat olla selvillä tuotteiden alkuperästä. Asiakkaat (yksityishenkilöt tai ravintolat ja muut ammattilaiset) tekevät tilauksensa puhelimitse
tai sähköisesti ja ilmoittavat, minkä enimmäishinnan he ovat valmiit tuotteesta maksamaan. Sivustoa ylläpitävä
yhteisö kokoaa tilaukset yhteen, ja jollekin yhteistyöhön osallistuvista kalastusyhdistyksistä annetaan tehtäväksi ostaa sen kalastajien saaliita korkeintaan sovittuun enimmäishintaan. Sen jälkeen toimitus käsitellään
myyntisivustolla. Toimintaan osallistuvien kalastusyhdistysten ansiosta Loestamospescando.com-sivusto kykenee tarjoamaan asiakkailleen ”ostajan oikeuden” huutokaupassa ja kalastajille riittävän hinnan. Asiakkaiden ei
myöskään tarvitse käyttää välikäsiä, vaan he voivat ostaa mitä tuoreimmat meren antimet suoraan kalastajilta.
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Tärkeimmät kokemukset
>> Merkitys FARNET-sivuston teemojen kannalta: Paikallisten saaliiden arvonnousu
>> Tulokset: Simpukoiden kaltaisten tuotteiden hinnat ovat yleensä vakaat kautta vuoden, mutta sivustolla
niiden ensimyyntihinnat ovat nousseet keskimäärin 15 prosenttia. Loestamospescando.com-sivustolla tuotteitaan myyvien sydänsimpukoiden pyytäjien tulot paranivat 25 prosenttia verrattuna siihen, että he olisivat
myyneet simpukkansa perinteisten välittäjien kautta. Vuonna 2012 Loestamospescando.com-sivuston kautta
myytiin mereneläviä noin 8 tonnia eli noin 25 000 euron edestä. Vuonna 2013 myytiin vain noin 3 tonnia
lähinnä siksi, että sääolot heikensivät merkittävästi pyyntiä syksyllä ja talvella, jolloin kysyntä on tavallisesti
suurimmillaan.
>> Siirrettävyys: Verkkopohjaiset myyntisivustot ovat monipuolisia ja avaavat paikallisille tuottajille paljon
uusia markkinatilaisuuksia. Sivustojen monimutkaisuus, kustannukset ja tehokkuus saattavat vaihdella, ja
FLAG-ryhmät voivat tukea kokemattomampia hankevastaavia tarjoamalla ulkopuolista asiantuntemusta ja
neuvontaa. Tässä esimerkissä hankkeen käynnistäjänä oli FLAG-ryhmä, ja hankkeen hallinto ulkoistettiin
aluksi asiantuntijayritykselle. Hanke siirrettiin kesällä 2012 menestyksekkäästi kalastusyhdistyksille, jotka
ovat sen jälkeen vastanneet myyntisivuston hallinnosta ja ylläpidosta.
>> Loppukommentti: Hanke osoittaa, että toimimalla yhdessä ja hankkimalla uusia tietotekniikkataitoja kalastajat voivat ottaa vahvemman aseman paikallistuotteiden markkinointiketjussa ja täyttää silti huutokauppavelvoitteensa. Sivustolla myydään kalaa joka puolelle Espanjaa, mutta kysyntä keskittyy pääasiassa Madridiin,
Asturiaan ja Galiciaan. Hankkeen osapuolet päättivät investoida sivuston tuottamat voitot paikalliseen kalastusyhteisöön: voitoilla katetaan osa hallintokuluista keskuksessa, joka tarjoaa yhdyskuntainfrastruktuurin
äyriäisten pyytäjille, torjutaan laitonta pyyntiä valvomalla äyriäisten pyyntialueita ja täydennetään paikallisyhteisön vakuutusrahastoa.

Kokonaiskustannukset ja EKTR: n rahoitusosuus
Kokonaiskustannukset: 59 171 euroa
>> EKTR: n toimintalinja 4: 40 828 euroa (69 %)
>> Kansallinen/alueellinen yhteisrahoitus: 18 343 euroa
>> Yksityinen vastinrahoitus: kalastusyhdistyksen jäsenten työ laskettiin luontoissuoritukseksi.

Hankkeen tiedot
Nimi: Loestamospescando.com
Kesto: 2011–2012: kokeiluvaihe / vuodesta 2012 eteenpäin: kalastajien hallinnassa
Verkkosivut: www.loestamospescando.com
Tapaustutkimuksen ajankohta: helmikuu 2014
Hankkeen vetäjä
Costa da Morte FLAG		
Guillermo González Diez | Sähköposti: gac3@accioncosteira.es | Puh. +34 626 104 619
http: //www.accioncosteira.es | FLAG-tiedote

Toimittaja: Euroopan komissio, Meri- ja kalastusasioiden pääosasto, pääjohtaja.
Vastuuvapauslauseke: Vaikka meri- ja kalastusasioiden pääosasto vastaakin asiakirjan koko tuotannosta, se ei ole vastuussa asiakirjan sisällöstä eikä takaa tietojen
oikeellisuutta.
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