
E-commerce al sector del pa. Hacerpanencasa.com compleix 
un any, diversifica la seva oferta amb la venda de farines per a 
celíacs, amplia el catàleg per fer modalitats de pa convencional 

i intensifica la proposta de tallers formatius 
Francesc Altarriba: “Venem sensacions i passió 

pel pa, i això encara no té competència a internet”
A la presentació fa un any de www.hacerpanencasa.com, la fleca a internet que naixia com a 
revulsiu i adaptació als nous temps d’un sector considerat tradicional, es feia ús de l’eslògan 
‘mai abans elaborar el teu pa havia estat tan fàcil’. I així era: Amb un simple clic a aquest web, els 
usuaris podien adquirir una combinació mesurada de farines i cereals envasats que, treballada 
amb robots de cuina o a mà, contenien tots els components per a elaborar pans, amb l’única 
preocupació d’escollir varietat i de personalitzar-lo pel que fa a la forma.

El contacte amb l’usuari mitjançant el 
feedback i bilateralitat que ofereix l’ús de 
les noves tecnologies va permetre, amb 
el pas dels mesos, adaptar-lo totalment 
a les necessitats de l’internauta, deixant 
a una banda la venda de pa ja fornejat –
realitzat al moment a l’arribada d’un en-
càrrec– i centrar-se en la venda de pacs 
preparats per tal de, després del procés 
lògic d’amassat i fermentació, donar 
forma a la base i degustar el millor dels 
pans, en una activitat de relació social ja 
que admet la interacció de tota la família. 

La iniciativa potenciava un costum ja 
desaparegut, és a dir, que el pa tornés 
a les cuines domèstiques, complaent 
tots els sentits humans: l’olfacte amb la 
indiscutible aroma del fornejat, la visió 
per l’estètica, l’oïda amb el cruixir de la 
crosta, entrant també en joc el tacte per les diferents textures i, com no, un sabor excel·lent que 
enalteix el gust. Tot això, amanit amb quelcom fonamental a la vida: Imaginació. 

Un any de vida
Hacerpanencasa.com compleix aquest mes un any de posada en funcionament. El balanç des-
prés del pas del temps és molt positiu ja que ha permès avançar sobre un avenç, valgui el joc 
de paraules. Hacerpanencasa.com va ser pionera en l’ús de les possibilitats que ofereix la xarxa 
per fer arribar al món l’apreci i l’interès per un producte que en els últims anys s’ha desvirtuat, 

INFORMACIÓ DE PREMSA

Xapata realitzada per un usuari d’hacerpanencasa.com. Compartir experiències a través de 
les xarxes socials és una mostra de satisfacció dels internautes de l’e-commerce en aquest sector



prioritzant-se poder comprar-lo a qualsevol hora, 
comptar amb punts de venda massius, i el preu, tot 
per sobre de la qualitat, temes que difumina i combat 
amb èxit hacerpanencasa.com.

Estudis reconeixen que un bon percentatge 
d’espanyols fa ús del comerç electrònic (aproximada-
ment un 20% de la població), especialment centrant-
se en productes no caducs, canviables i en el que els 
factors economia i comparació juguen les seves car-
tes. Amb aquests paràmetres, Hacerpanencasa.com 
era una aposta molt arriscada als seus inicis. Però no 
inviable.

Es va estudiar el comportament de l’usuari del co-
merç electrònic mirant què buscava: En primer lloc, 
informació per prendre decisions i comparar de 
forma àgil –botiga vs fleca virtual– i sense compromís. 
Llavors, opinió i prescripció per part de veus autorit-
zades per la seva presa de decisions i, com no, preus 
competitius. Tot això ho oferia ja d’entrada Hacerpa-
nencasa.com. 

Abans de comprar qualsevol producte, en alimentació 
també, el client necessita una descripció detallada 
d’aquest i la seva forma d’ús o manipulació. A Hacer-
panencasa.com s’hi troben judicis dels experts de la 
marca, fitxes de producció i tot es complementa amb 
comentaris dels usuaris a través de les xarxes socials.

Resoldre dubtes a l’instant era un altre punt que l’empresa va plantejar-se per a fomentar el seu 
negoci 2.0. Un departament de consultes funciona sempre en hores d’oficina i, en ser un web un 
lloc que pot consultar-se les 24 hores del dia, l’agilitat a través dels e-mail es va imposar com a 
norma. Tothom sap ja que la immediatesa impera en l’e-commerce, per això aquest fet diferen-
cial no podia deixar-se desatès. Intentar conèixer l’usuari mitjançant enquestes de satisfacció, 
donar-li un tracte preferencial si ell així assentia, buscar l’empatia amb promocions... Eren i són 
altres aspectes que no ha deixat de banda aquest portal de referència.

El més pròxim a la fleca tradicional, però sense tradició
Ajudar a l’usuari en l’elecció del producte davant la multivarietat, va ser un altre tema a con-
siderar. Per això era crucial disposar d’una eina de cerca de productes amb múltiples filtres i 
opcions, “el més pròxim al consell d’un venedor o venedora en una fleca tradicional”, explica Fran-
cesc Altarriba, alma mater d’aquest concepte virtual de venda de pa. Tot s’ha complementat 
amb l’organització de cursos i tallers, alguns superant els 50 assistents, el que deixa patent que 
en el mercat faltaven opcions d’aquest tipus, descobrint així una altra manera d’advocar a favor 
del pa, simplement atenent els interessos que el públic marca sense prejudicis.

Amb el combinat de farines amassades, la feina de l’usuari
és posar-hi imaginació, triar la varietat i donar forma



Generar un vincle emocional
“També era fonamental generar un vincle emocional”, 
explica l’empresari i consultor especialitzat. “El pa és un 
producte que sempre hem tingut a casa, fins i tot algunes 
generacions han vist com els familiars més grans en feien, 
com qui realitza un brou, un exemple de menjar que cada 
vegada es fa menys especialment condicionat pel factor 
temps en una societat molt ocupada, tot i que aquest costum 
està encara arrelat malgrat la industrialització del sector, 
ja que el comensal associa a quelcom bo tot el que porta 
l’etiqueta ‘casolà’. Estem aconseguint això amb el pa des 
d’Hacerpanencasa.com. Tornar als orígens, però amb como-
ditat, professionalitat i modernitat, agrada”.

En el fons, l’objectiu d’aquest proposta era i és cada ve-
gada més “aconseguir un procés de compra no com el que 
s’obté amb els articles de moda, electrònica, cosmètica, 
etcètera, sinó entrant en el joc de la venda de sensacions, 
l’experimentar i l’oferir salut, i crec que, a més d’aconseguir-
ho, el més important en aquest any és que el client ens 
dóna la raó i ha entès aquest missatge. Tots sabem que allò 
emotiu roman per sobre d’allò material. Nosaltres venem 
sensacions i passió pel pa, i això encara no té competència a 
internet”, exposa un convençut Francesc Altarriba.

En l’actualitat, aquest portal ofereix una gran varietat d’opcions. Per un preu molt ajustat i 
consonant al de la botiga –aquest mai és un factor barrera–, i amb costos d’enviament gratuïts 
si es sobrepassa una quantitat totalment assumible, l’usuari troba elaborats per fer, al seu propi 
forn i gaudint de totes les seves propietats nutritives: Farines per fer pa sense gluten (un apar-
tat que complementa la posada en marxa de les franquícies [0% Gluten], un espai totalment 
lliure d’al·lèrgens pensat per a celíacs, persones amb intoleràncies alimentàries i, pel seu sabor 
i qualitat, en definitiva per a tothom); farines per fer pa convencional; la possibilitat d’adquirir 
ingredients per separat, així com utensilis per treballar amb comoditat i de forma professional 
les masses. Pròximament, com a novetat, Hacerpanencasa.com tindrà un apartat dedicat a les 
farines ecològiques.

A més de l’e-commerce, [0% Gluten] és punt de venda físic dels productes Hacerpanencasa.
com, com també ho són els establiments “Forn de Pa Altarriba”, i botigues especialitzades en 
l’alimentació celíaca. 

Més informació a www.hacerpanencasa.com, twitter, facebook i pinterest, o al 93 850 70 69

No només es venen els ingredients per fer pa, sinó instruments,
formació i consells per elaborar-lo de la millor manera possible


