


PROGRAMA 
9:00 9:30 Entrega da documentación. Presentación do taller.
9:30  10:30 Entendendo o escenario: Diagnose da situación, do sector e das capacidades das 

nosas empresas. A Análise DAFO.
10:30 11:00 (Re)coñecendo o cliente e (Re)adaptando a nosa proposta de valor:
  Cliente: Onde está? Moveuse? Mudou? Cales son as súas “novas” necesidades e 

prioridades? Como determinar a ecuación de valor? 
  Axuste da nosa proposta de valor á ecuación de valor.
11:00 11:30 Pausa-café
11:30 13:30 (Re)formulando os nosos plans de negocio. 
	 	 Análise	das	claves	competitivas	e	das	capacidades	das	nosas	empresas	no	distintos	

ámbitos para detectar e aproveitar novas alternativas e oportunidades.
	 	 A	 canle	 HORECA;	 a	 canle	Alimentación;	 a	 canle	 Enliña	 e	 o	 Márketing	 Dixital.	A	 in-

ternacionalización;	as	tendas	especializadas.	O	sector	turístico.	A	relación	entre	os	
axentes da cadea de valor 

13:30	 14:00	 Reflexións	e	recomendacións	finais.	O	cambio	comeza	hoxe.

Relator: Julio López Nogueira
	 	 Licenciado	en	Ciencias	Políticas.	MBA	en	Dirección	de	Empresas.	MIB	en	Dirección	

de	Negocios	Internacionais.	Máster	en	Supply	Chain	Management	e	Loxística	Inte-
gral. Consultor de Empresas e de Desenvolvemento de Negocio

OBXECTIVOS
O	coronavirus	trouxo	canda	si	unha	crise	sanitaria	sen	precedentes	que	está	a	xerar	enormes	
consecuencias	económicas	e	comerciais	nas	nosas	empresas	vitivinícolas	e	enoturísticas.	Esta-
mos	ante	unha	nova	era	que	está	a	facer	mudar	non	só	os	hábitos	de	consumo	dos	nosos	clien-
tes, a escaleira de valores e a priorización das súas necesidades, senón tamén a relación coas 
distintas	pezas	que	conforman	as	nosas	cadeas	de	valor.	Temos,	pois,	a	necesidade	de	afrontar	
axiña a adaptación ou transformación das nosas empresas e dos nosos negocios a esta nova 
realidade,	a	este	novo	escenario,	tratando	de	achegar	o	maior	valor	posible	para	satisfacer	as	no-
vas	necesidades	dos	nosos	clientes,	alí	onde	agora	se	atopen	e	do	modo	en	que	estes	precisen.	

Faise	necesario	desenvolver	unha	reflexión	conxunta	e	unha	diagnose	precisa	da	situación	ac-
tual,	que	dote	as	empresas	das	claves	e	ferramentas	estratéxicas	e	de	dirección	que	precisan	
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para abordar coa menor incerteza posible a toma de decisións relativas á reformulación da súa 
estratexia	de	negocio,	a	adaptación	dos	seus	plans	de	márketing,	ao	desenvolvemento	de	novos	
mercados ou produtos e, incluso, á reinvención da súa empresa.

Perséguese	a	capacitación	do	alumnado	para	que	sexa	quen	de	analizar	os	riscos	asociados	á	
nova situación, de comprender as novas regras dos mercados e das diferentes canles de co-
mercialización,	de	explotar	as	fortalezas	das	súas	empresas	e	de	detectar	as	oportunidades	que	
poidan	xurdir	da	nova	realidade.	En	definitiva,	afrontar	cos	menores	riscos	e	as	maiores	garantías	
o proceso irrenunciable de reformulación e reorientación das estratexias dos seus negocios para 
sobrevivir	á	nova	situación,	tratando	de	obter	unha	posición	de	vantaxe	competitiva	nos	novos	
escenarios	e	nos	novos	ámbitos	de	competencia	que	están	a	xurdir.

Os obxectivos fundamentais deste taller son:

  » Reflexionar	sobre	a	situación	actual	do	sector	do	viño	e	do	enoturismo,	advertindo		as	princi-
pais ameazas e detectando as posibles oportunidades derivadas da nova situación.

  » 	Aprender	a	detectar	os	novos	hábitos	de	consumo	dos	nosos	clientes	e	consumidores	e	avaliar	
a capacidade da nosa proposta de valor para satisfacer estas novas necesidades e prioridades 

  » 	Analizar	 e	 avaliar	 as	 posibilidades	 de	 competir	 nos	 diferentes	 ámbitos	 e	 canles	 de	 negocio,	
sinalando	as	claves	da	competitividade	en	cada	un	de	eles,	así	como	as	recomendacións	e	
suxestións	 de	 adaptación	 que	 precisan	 as	 nosas	 estratexias	 empresariais	 nestes	 eidos	 para	
afrontar con éxito a reinvención  das nosas empresas.

  » 	Ser	capaces	de	seleccionar	a	mellor	estratexia	para,	non	só	abordar	a	supervivencia	da	nosa	
empresa,	senón	tamén	aproveitar	as	oportunidades	que	poidan	xurdir	para	mellorar	a	posición	
do sector fronte a outros produtos competidores ou substitutivos.

DESTINATARIOS
Responsables	de	pequenas	empresas	e	das	áreas	de	márketing.	Viticultores,	adegueiros,	enólo-
gos, persoal técnico das adegas e dos consellos reguladores e persoal investigador interesado 
no	tema.	Con	especial	fincapé	ás	mulleres	e	mozos/as	agricultores/adegueiros	en	activo.	Públi-
co interesado en xeral.

Número de prazas: 10

Data de inscrición:	ata	o	día	13	de	xuño	de	2021
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SOLICITUDES

Os	interesados	deberán	inscribirse	e	facer	a	solicitude	a	través	da	páxina	web	da	Consellería	do	Medio	Rural:

https://ovmediorural.xunta.gal/gl/consultas-publicas/accions-formativas

https://mediorural.xunta.gal/gl/temas/formacion/formacion-continua/plan-de-formacion-2021

Os interesados tamén poderán obter a solicitude a través da páxina web
da	Estación	de	Viticultura	e	Enoloxía	de	Galicia

As	solicitudes	deberán	remitirse	perfectamente	cubertas	á	EVEGA	por:
E-mail: evega.medio-rural@xunta.gal

Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural

  » ORGANIZA

  » Plan	de	formación	2021

  » COLABORAN

  » https://evega.xunta.gal/


