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AMB EL 
VENT A 

LA CARA
Ja tenim aquí la 57a Edició del Saló Nàutic 
Internacional de Barcelona, en la que tots 
tenim dipositades moltes expectatives.
Es preveu un creixement significatiu de 
mes d’un 10% d’ocupació tant a sec com a 
l’aigua, amb més de 275 empreses i més de 
700 vaixells, fet que convertirà l’edició de 
2018 en una de les millors dels últims anys, 
segons ha informat Fira de Barcelona. 
A banda de la millor ocupació, la novetat 
destacada, i bona notícia, d’enguany és 
que Fira de Barcelona per fi s’ha decidit 
a tirar endavant una de les propostes i 
reivindicacions que des d’ADIN estaven 
promovent des de fa anys: la creació 
d’una Zona de Brokerage per embarca-
cions seminoves de més de 18 m d’eslora 
i amb antiguitat limitada a 10 anys.
Pel que fa a ADIN, el dijous 11 d’octubre a 
les 11,30h al nostre STAND C390 al MOLL 
de la FUSTA tindrà lloc la nostra habitual 
Trobada d’ADIN amb la DGMM, amb 
el Sr. Benito Núñez, Director General de 
la Marina Mercant, així com altres alts 
funcionaris del Ministeri de Foment, com 
Capitans Marítims i Coordinadors dels 
Centres de Salvament Marítim.

El divendres 12 d’octubre de 18 a 19h a 
l’ESPAI DEL MAR tindrà lloc l’acte de Lliu-
rament de la IV Edició dels nostres Pre-
mis a la Innovació en el sector Nàutic, 
en el que comptarem amb l’assistència 
del Hble. Sr. Pere Aragonès, Vicepresident 
i Conseller d’Economia de la Generalitat i 
del Sr. Luis Conde, President del Saló Nàu-
tic, on han participat més de 20 projectes 
catalans, estatals i internacionals i al que 
us convidem a assistir i, posteriorment, a 
prendre un aperitiu al nostre stand junt 
amb els guanyadors i els nostres nous So-
cis d’Honor. I on presentarem també els 
actes de celebració del 50è Aniversari 
ADIN que tindrà lloc l’any vinent.
Durant aquest any, hem impulsat i con-
solidat molts projectes, d’una banda 
amb l’augment del portfoli de serveis 
als socis i la renovació de la nostra pà-
gina web, i amb el nou impuls del Club 
d’AMICS del MAR, ALAMAR.
Desitjant-vos un bon Saló, inici d’una nova 
temporada, i esperant saludar-vos perso-
nalment, rebeu una cordial salutació, 

Avgda. Reina Mª Cristina, s/n
08004 Barcelona
Tel. 93 23324 32

info@adin.cat
www.adin.cat

Redacció: Miquel Guarner
 Secretari General d’ADIN

Les opinions són exclusiva responsabilitat dels 
signants i l’opinió d’ADIN no té necessàriament que 
coincidir.

Jordi Senties  
President ADIN
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LES MATRICULACIONS D’EMBARCACIONS A 
CATALUNYA EN EL PERÍODE GENER - AGOST 2018 

DISMINUEIXEN D’UN –11,6%
MENTRE qUE AL CONjUNT DE L’ESTAT L’AUGMENT hA ESTAT D’UN 3,5%

Barcelona, Setembre 2018. En el perío-
de gener-agost de 2018 la matriculació  
d’embarcacions noves a Catalunya ha 
disminuït d’un –11,6 % respecte al ma-
teix període de 2017, passant de 977 a 
864 embarcacions matriculades, mentre 
que en el conjunt d’Espanya, l’increment 
ha estat d’un 3,5 % respecte al mateix 
període de l’any passat, passant de 4544 
a 4704 embarcacions matriculades. 
Desglossat per particulars i lloguer, el 
mercat de particulars (llista 7ª) ha retro-
cedit d’un –5,4%, mentre que el de llo-
guer (llista 6ª) ha retrocedit d’un –22,9%, 
mentre que a Espanya el mercat de par-
ticulars ha augmentat d’un 8,0% i el de 
lloguer ha retrocedit –6,1%.
La capitania de Palamós lidera les ma-
triculacions de Catalunya, amb 377 uni-
tats, seguida per Barcelona amb 350 i 
Tarragona amb 137, mentre que a nivell 

estatal, Palma de Mallorca lidera el ràn-
quing de matriculacions amb un total 
de 664, seguida per Alacant, Palamós, 
Barcelona, Bilbao, Cartagena, A Corun-
ya, Cadis, Màlaga i Santa Cruz de Teneri-
fe, amb 381, 377, 350, 294, 257, 230, 199, 
171 i 162 embarcacions respectivament.

Tipus d’embarcacions
A Catalunya, per tipus d’embarcacions, 
només augmenten les embarcacions 
semirígides, les embarcacions a vela 
augmenten d’un 4,4%, descendint tota 
la resta, les neumàtiques en un –40,9%, 
les rígides en un –14,7%, les motos 
aquàtiques d’un –6,0% i les de vela 
d’un –2,5%.

Mercat d’embarcacions de segona mà
El mercat de les embarcacions d’ocasió  
a Catalunya té un creixement mode-

rat d’un –2,3%, passant de 2622 a 2681 
unitats, mentre que al conjunt de l’Es-
tat retrocedeix d’un –3,7%, passant de 
12527 a 12059 unitats.

Declaracions
En opinió de Jordi Senties, President 
d’ADIN, “desprès de 4 temporades de 
creixement sostingut, sembla que el sec-
tor ja no creix amb la mateixa intensi-
tat; considerem que, principalment de-
gut a una certa saturació del mercat de 
lloguer, que tot i haver caigut d’un –23%, 
representa ja un 31% del total de les em-
barcacions matriculades”.
Miquel Guarner, Secretari General 
d’ADIN, “des d’ADIN emplacem a les 
institucions a fer un major i millor segui-
ment i control de les activitats de lloguer 
d’embarcacions per la gran importància, 
que cada cop més, aquestes tenen pel 
nostre sector”.

informe de mercat
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Llicenciat en Econòmiques, Luis Conde 
és President de Seeliger y Conde Amrop, 
que va fundar en 1990. És membre del 
Consell de l’Advisory Board d’Amrop 
(Associació global de companyies d’Exe-
cutive Search) i membre del Consell d’Ad-
ministració de Fira de Barcelona. Amant 
del mar i la navegació a vela, activitat que 
comparteix amb la seva família i amics, 
Luis Conde és president del Saló Nàutic 
Internacional de Barcelona des del 2009. 
Per començar, com evoluciona la situa-
ció general? Com veu aquest any el sec-
tor? Comença la recuperació?  
Sembla que mica en mica anem sortint 
de la crisi i enfoquem la recuperació del 
sector després d’anys de contracció. Prova 
d’això són les bones dades de matricu-
lacions d’embarcacions de gener a agost 
d’enguany, amb un creixement del 4% a 
tot Espanya. Catalunya continua ocupant 
posicions capdavanteres amb un 19,6% del 
total de matriculacions registrades als pri-
mers vuit mesos d’aquest any, només supe-
rada lleugerament per les Illes Balears, que 
representa el 20,2% del mercat espanyol.
Com veu la situació de la nàutica d’esbar-
jo catalana respecte a la del conjunt de 
l’estat? 
Tot i les circumstàncies viscudes en els 
últims temps, Catalunya continua mos-
trant un bon comportament, tot i haver 
perdut el lideratge d’altres anys. No obs-
tant això, estic convençut que el mercat 
català anirà paulatinament creixent i es-
deveniments com el Saló Nàutic que or-
ganitza Fira de Barcelona, servirà com a 
plataforma que contribuirà a augmentar 
les vendes i les transaccions comercials. 
No en va, la cita barcelonina continua 
sent una de les més importants d’Euro-
pa i això ens obliga a seguir treballant per 
ajudar a les empreses i associacions que 
integren el sector nàutic català.

En la seva opinió, quines activitats i/o 
subsectors tenen millors expectatives 
pels propers anys?  
La sostenibilitat i la tecnologia aplicades a 
la indústria nàutica tindran un paper clau 
en els propers anys. Crec que les empreses 
que aposten per innovar i dissenyar nous 
productes, motors, materials i serveis que 
ajudin a fer més senzilla la navegació a 
vela i a motor, més segura, així com més 
respectuosa amb el medi ambient tenen 
un bon recorregut. Altres sectors amb 
potencial de creixement són els de l’àm-
bit dels esports nàutics i el charter que ha 
experimentat uns creixements especta-
culars en els darrers anys.

Com es presenta la propera edició del 
Saló Nàutic Internacional de Barcelona? 
Quines novetats tindrem? 
Estem contents perquè sembla que 
el Saló Nàutic serà un dels millors dels 
últims anys en sintonia amb els senyals 
de reactivació que també emet el sec-
tor. Per tant, afrontem la 57ena edició 
amb un moderat optimisme i creiem 
que superarem les xifres de l’any passat, 
tot omplint els molls de la Fusta i d’Es-
panya del Port Vell. A més de comptar 
amb una àmplia mostra representativa 
de tots els sectors que donen forma al 
sector de la nàutica, hem volgut apostar 
de manera més decidida per la inno-
vació i l’emprenedoria amb la primera 
edició del Nautic Tech International In-
vestment Forum, que ha comptat amb 
la participació de 35 startups de tot el 
món i seguirem incentivant els con-
tactes de negoci amb els Professional 
Meetings, sense deixar de banda que el 
saló tornarà a comptar amb novetats i 
primícies de les marques líders. I, un any 
més, tindrem les àrees tradicionals sobre 
marina tradicional, esports nàutics, xe-
rrades i tallers. 

En la seva opinió, quins canvis/accions 
haurà de plantejar-se el Saló Nàutic en 
els propers anys per continuar com a re-
ferent del sector Nàutic espanyol i millo-
rar el seu posicionament respecte altres 
Salons del sud d’Europa? Com promou-
rem la zona de brokerage?
El Saló Nàutic de Barcelona ha de ser el 
principal aparador de les noves tendèn-
cies del sector així com altaveu de les se-
ves reclamacions. En aquest sentit, el saló 
ha de seguir treballant colze amb colze 
amb les principals empreses i associa-
cions sectorials per tal d’oferir un certa-
men que els pugui ser útil i que doni res-
posta a les seves necessitats i inquietuds. 
Per això, hem dissenyat un espai de venda 
de vaixells d’entre 8 i 10 anys d’antiguitat, 
la zona brokerage, responent així una peti-
ció de les empreses que necessiten donar 
sortida al seu estoc. 

Aquest any al Saló Nàutic, ADIN orga-
nitza la IV dels Premis a la Innovació en 
el Sector Nàutic, on comptarem un any 
més amb la seva participació, junt amb 
la del Hble. Sr. Pere Aragonés, Vicepre-
sident del Govern i Conseller d’Econo-
mia. Quina opinió té d’aquesta iniciativa 
pionera l’estat espanyol? Cap a on ha de 
millorar i innovar el sector Nàutic?  
Com l’any passat serà un honor assistir 
a aquest acte que reconeix la capacitat 
d’innovar i el talent de les empreses rela-
cionades amb el món de la nàutica i aju-
da, alhora, a difondre els nous avenços. En 
aquest sentit, felicito a ADIN i FADIN per 
aquesta iniciativa pionera, sens dubte, fo-
namental per a la millora de la competiti-
vitat del sector. L’aposta per la innovació, 
adoptant les últimes tecnologies digitals 
per tal de crear el vaixell connectat, és la 
millor manera d’enfortir el sector i de do-
nar resposta a un mercat cada cop més 
exigent.

avui entrevistem...
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màrqueting digital

Descobreix per què la teva pàgina 
web apareix com “No segura”

Com segurament ja haureu notat, 
Google ha començat a qualificar un 
gran nombre de pàgines com “No se-
gures”. El missatge “No és segura” apa-
reix visible en la barra d’adreces una 
vegada entrem a la pàgina.

En primer lloc, des d’IZANDO MAR-
KETING i com a experts en Màrque-
ting on-line us recomanem revisar tots 
els possibles dominis de la vostra web 
per comprovar si això succeeix. I si és 

així, no ho passeu per alt. Us assegu-
rem que tenir una web qualificada per 
Google com a insegura no li farà cap 
bé a la vostra imatge de marca!

I aleshores, Per què apareix aquest 
missatge? I sobretot… com podem 
solucionar-ho? Doncs bé, això està re-
lacionat amb el certificat de seguretat 
SSL de Google, que últimament està 
cuidant especialment tots els detalls 
referents a la seguretat de l’usuari. Ara 

la teva URL ha de començar amb https 
i no amb http. El problema és que si 
no saps com funcionen aquests canvis 
pots veure la teva pàgina assenyalada 
encara que no hi hagi res d’insegur en 
ella. Això provocarà desconfiança en-
tre els qui la visiten. Perdràs credibilitat 
i el que és encara pitjor: si es tracta 
d’una i-commerce ningú estarà dispo-
sat a introduir les seves dades de paga-
ment en una pàgina la seguretat de la 
qual no se li garanteix!

Pots obtenir aquest certificat de segu-
retat de forma senzilla, però si la teva 
pàgina té cert volum de contingut pots 
tenir problemes amb certs elements 
de la web que seguiran ocasionant 
que la teva pàgina no es pugui consi-
derar com a segura. Si és així no dubtis 
a consultar-ho amb algún expert. Com 
a especialistes en màrqueting nàutic 
digital, IZANDO MARKETING ofereix 
qualsevol servei relacionat amb la teva 
pàgina web o altres coses referents al 
màrqueting on-line.
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Consells

No sempre és fàcil obtenir el resultat 
que s’espera d’una fira. És el moment 
en el qual, com a expositors, hem 
d’exhibir el millor de nosaltres mateix 
i de vegades és inevitable que sorgei-
xin dubtes. Ningú pot garantir-te que 
obtindràs l’èxit en la teva propera par-
ticipació en una fira, però… Seguint 
aquests 10 consells estaràs més prop 
d’aconseguir-ho!

1. Defineix el teu objectiu de for-
ma clara
El primer error que pots cometre en 
una fira és simplement acudir a ella 
perquè “cal estar”. Si no et marques una 
meta o objectiu la teva exposició man-
carà de sentit i estarà condemnada al 
fracàs! Si al moment de la fira no tens 
un nou producte o idea que donar a 
conèixer no et desanimis, en aquesta 
classe d’esdeveniments sempre hi ha 

un gran nombre de possibles objec-
tius. Des d’augmentar la teva llista de 
contactes fins a establir un mínim de 
vendes, és important que identifiquis 
el teu objectiu abans d’acudir a l’esde-
veniment i facis el possible per com-
plir-ho.

2. Planifica-ho tot amb suficient 
antelació
Quin és el millor moment per co-
mençar a planificar una fira? El mateix 
en el qual acabes l’anterior! Tindràs 
frescos els encerts i errors comesos 
en l’últim esdeveniment i segur que 
se t’ocorren centenars d’idees, que 
serà millor que no deixis refredar. A 
més, tindràs temps per fer-ho tot 
amb calma. Haver de preparar el teu 
stand per a una fira amb massa pres-
sa és el primer pas perquè aquest no 
funcioni.

3. Troba un equilibri entre dis-
seny i funcionalitat
És cert que un disseny de stand crida-
ner i encertat no portarà a cap part 
sense una idea, producte o discurs in-
teressant darrere. Però també és cert 
que en un esdeveniment d’aquest tipus 
l’aspecte visual és molt important. No 
oblidis que en la gran majoria de casos 
serà la primera impressió la que porti a 
la gent a acostar-se a la teva stand o en 
defecte d’això a passar d’ell. Sempre és 
una bona opció acudir a professionals 
del disseny per poder plasmar la teva 
idea de la forma més atractiva possible 
per als visitants.

4. Màrqueting i Xarxes Socials
L’e-mail màrqueting i els mètodes més 
tradicionals segueixen sent efectius de 
cara a preparar una fira, però avui dia 
és encara més important si cal donar-li 

10 consells per 
exposar amb èxit 

en fires
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presència a l’esdeveniment a les Xarxes 
Socials: una pagina en Facebook, un 
hashtag per Twitter i Instagram exclu-
siu per a la fira… Tot això incrementarà 
la teva notorietat. I si el teu contingut 
és interessant a més de promocional 
es compartirà a les xarxes socials incre-
mentant la teva presència.

5. Inverteix en material gràfic si 
és necessari
Si els gràfics del teu stand no estan 
en les condicions idònies, produiran 
una imatge negativa i perjudicaran als 
teus objectius. Recorda que la imatge 
és molt important en aquests esde-
veniments! A més, si són massa petits 
o estan col·locats on no haurien de 
no comunicaran correctament el teu 
missatge i resultaran poc útils. Abans 
d’acudir a una fira sempre has de revi-
sar els elements gràfics dels quals dis-
poses. Potser sigui el moment d’enca-
rregar nou material!

6. Assegura’t de manar al perso-
nal adequat
Abans de seleccionar l’equip que ocu-
parà el stand, pensa en el següent: van 
a ser els representants de la teva em-
presa davant tots els assistents, que si 
tot va bé seran molts. Això vol dir que 
el teu stand l’han d’ocupar els millors, 
aquells que a més de representar els 
valors i la imatge de l’empresa cone-
guin a la perfecció el procés de vendes 
i el funcionament del que aneu a ex-

posar en la fira. D’ells depèn una bona 
part de l’èxit de l’exposició.

7. Pensa en un pla alternatiu
Per molt bé que organitzem un esde-
veniment, és impossible tenir-ho tot 
baix control. Poden passar mil coses, 
des de cometre un descuit fins a la 
intervenció de factors que no podem 
controlar. Per això, és interessant rea-
litzar un pla de riscos en el qual, po-
sant-nos en el pitjor, definim com hem 
d’actuar en el cas que alguna cosa falli.

8. Tracta bé la informació
L’èxit en una fira no consisteix sola-
ment a atreure a molts interessats i 
aconseguir molts leads, ja que això no 
et servirà de res si no li dónes un tracte 
adequat a tota la informació recopila-
da. Realitza un seguiment continu per 
dividir els contactes obtinguts segons 
el rellevants que resultin per als teus 
interessos, i comunica’t amb ells de 
forma més personalitzada.

9. Cuida el màrqueting post-fira
No tot acaba quan reculls la teva stand 
en la fira. És important cuidar el màr-
queting post-fira per optimitzar o 
potenciar els resultat que hagis pogut 
obtenir. Si tot ha anat bé, hauràs gene-
rat una mica d’atenció i és moment 
d’aprofitar-la. i aquells assistents a la 
fira que no van quedar del tot interes-
sats poden millorar la seva percepció i 
convertir-se en compradors.

10. Queda’t amb el positiu!
Com ja hem dit, és molt difícil que 
tot surti perfecte i no es produeixi 
cap error. Encara així, no et centris en 
ells. Aprèn dels errors en comptes de 
lamentar-te d’ells i queda’t amb tot el 
positiu que pots treure de l’esdeveni-
ment ja finalitzat. Si t’obsessiones amb 
la perfecció absoluta deixaràs de veure 
les bones oportunitats que segura-
ment hagis aconseguit.

Giuseppe Santaniello
Expert en Màrqueting i Blogger
Col·laborador d’IZANDO MARKETING
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Embarcacions a vela d’última genera-
ció, iots amb dissenys atrevits, llanxes 
pneumàtiques de major grandària 
i motors més potents i que consu-
meixen menys són algunes de les grans 
novetats i primícies que marques líders 
nacionals i internacionals com Aston-
doa, Hanse, Solaris, Dufour, Jeanneau, 
Bénéteau, Sunseeker, Azimut, Bayliner, 
De Antonio Yachts, Pardo Yacht, Pres-
tige o Quicksilver, entre d’altres, tenen 
previst presentar a la 57ena edició del 
Saló Nàutic Internacional de Barcelona 
que Fira de Barcelona organitza, del 10 
al 14 d’octubre, als molls de la Fusta i 
d’Espanya del Port Vell.
Així, el Saló Nàutic Internacional de 
Barcelona comptarà amb una àmplia 
mostra representativa de les empreses 
i marques de tots els segments de la 
nàutica esportiva i d’esbarjo i donarà 
a conèixer a tots els aficionats diverses 
novetats que seran exposades per pri-
mera vegada a Barcelona.

Una edició amb més de 275 expositors:
La 57ena edició del Saló Nàutic Inter-
nacional de Barcelona comptarà amb:
• més de 275 empreses
• més de 700 vaixells (180, en aigua)
• i amb més de 12.500 m2 d’ocupació a 

sec
El que convertirà a l’edició de 2018 en 
una de les millors dels últims anys.

Principals activitats:
Entre les activitats mes destacades tro-
barem:
• TROBADA d’ADIN amb la DGMM 

(Dijous 11 d’Octubre a les 11,30h , al 
nostre STAND C390 al MOLL de la 
FUSTA, amb el Sr. Benito Núñez, Di-
rector General de la Marina Mercant 
i membres del seu equip.

• LLIURAMENT PREMIS ADIN A LA 
INNOVACIÓ EN EL SECTOR (Diven-
dres 12 d’Octubre a les 18h a l’ESPAI 
DEL MAR al MOLL D’ESPANYA, amb 
l’Hble. Sr. Pere Aragonès, Vicepresident 
i Conseller d’Economia i Sr. Luis Conde, 
President del Saló Nàutic.

• IV SUP FESTIVAL: un any més podràs 
practicar l’Stand Up Paddle (SUP) al 
Port Vell. No t’ho perdis!

• INICIA’T AL PADDLE  SURF: Si vols 
practicar l’esport de moda a les plat-
ges de mig món, Apropa’t a la pisci-
na de paddle surf!

• NIT DE LA NÀUTICA: El 12 d’Octu-
bre 2018, de 18 a 21h. el saló es viu 
també de nit i amb un ambient ex-
clusiu, amb música, degustacions i 
activitats.

• II BARCELONA PADDLE RACE: 
Competició en mar obert en canoa. 
Sortida des del Saló Nàutic i arri-
bada al Port de Badalona. Gaudeix 
d’aquest espectacle de surfski!

Espais temàtics:
A més, el Saló Nàutic comptarà, de 
nou, amb diversos espais temàtics en 
què es duran a terme tot tipus d’acti-
vitats per a professionals i al públic en 
general com:
• ESPAI DEL MAR (conferències i jor-

nades)
• MARINA TRADICIONAL (al Moll 

d’Espanya, amb exposició d’embar-
cacions clàssiques i tallers),

• ÀREA FUN BEACH (esports nàu-
tics)

• NAUTIC TECH INTERNACTIONAL 
FORUM (espai per a startups)

• EXPOSICIÓ MANCOMUNADA 
D’ADIN (espai per a socis d’ADIN 
al Moll de la Fusta)

• i les ÀREES GASTRONÒMIQUES 
(Nautic Food Plaça i OneOcean Club)

El Saló Nàutic donarà a conèixer 
diverses novetats i primícies de 

marques líders mundials
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al costat de la nàutica professional

www.recambiosmarinos.es


