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Resulta complex crear imaginaris de país que no resultin tòpics o 
políticament incorrectes. Una mirada ràpida a la nova generació 
de cadenes de menjar ràpida al Regne Unit ens permet 
endevinar-ne vies de desenvolupament.
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Quan necessitem reflectir l’origen, 
inspiració o procedència 
d’ingredients, receptes, productes o 
missatges, resulta clau fer-ho de 
manera contemporània i alineant 
valors d’ambdues geografies.

EL GRAN TAKEOUT ESTRATÈGIC
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PER QUÈ HE DE LLEGIR AIXÒ?

Perquè, de vegades, atenent una necessitat estratègica, necessitem crear 
imaginaris per a marques i productes ancorats en un país. 

Una de les conseqüències de l’entorn actual és la limitació real de la 
mobilitat i de descobriment de nous imaginaris culturals i expressius de 
manera física. S’obre una finestra d’oportunitats per a companyies i 
marques, que poden assumir el rol de catalitzadors i cobrir, des de la seva 
veritat, la voluntat de descobriment i coneixement de consumidors i altres 
públics estratègics.
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Un passeig ràpid, físic o virtual, per Shoreditch (Londres, 
Regne Unit), permet veure proves de com s’estan 
presentant al públic general els imaginaris geogràfics 
associats a la gastronomia. En poc menys de 2 quilòmetres 
quadrats hi ha a prop de 20 locals pertanyents a grans 
cadenes que mostren una visió de la Xina, el Vietnam, el 
Japó, Colòmbia, Mèxic i, fins i tot, Espanya que no té gaire 
a veure amb el que estem acostumats.	

Aquestes cadenes projecten valors europeus sobre aquestes 
geografies, cerquen llaços comuns i fugen dels tòpics “d’agència 
de viatges”. El resultat és la creació de relacions emocionals que 
trenquen barreres amb gastronomies desconegudes, fomenten 
la repetició i fan prèmium el menjar fast food.	

Leon, Wahaca, Busaba, Itsú, Tonoktsu, Yea, Andina i Brindisa 
en són només algunes. I, malgrat que les últimes tendències en 
gastronomia aventuren més especialització en creuar geografia 
amb decisions gastronòmiques (plant based, sense gluten...), el 
fet que moltes d’aquestes cadenes fa més de 10 anys que són al 
mercat ens il·lustra i assegura un recorregut robust i una riquesa 
en les seves propostes que resulta tremendament inspiradora 
actualment.

DE QUÈ ESTEM PARLANT?
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EN QUÈ EM FIXO?

_ Naming de les cadenes: fàcil identificació de l’origen 

_ Menús: receptes europeïtzades que respecten els 
ingredients originals	

_ Maneres de presentar els plats (porcions, 
composició), comunicació i engagement amb 
consumidors 

_ Descripció d’ingredients, processos i receptes
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El consumidor europeu, i l’espanyol entre ells 
per primera vegada, està cada vegada més obert 
a explorar noves procedències geogràfiques en 
forma de receptes, missatges, continguts i 
propostes experiencials. No obstant això, el risc 
de caure en el tòpic i ser culturalment insensible 
és ampli, per la qual cosa hem d’aprofitar 
aquesta obertura als consumidors per mostrar 
altres cultures des del descobriment compartit, 
l’empatia i la col·laboració. Ara és el moment.

Obertura a noves cultures des 
d’entorns pròxims i 
“segurs” (marques, ocasions i 
categories assentades a la 
ment del consumidor).

Hi ha un món de diferenciació 
i rellevància si sabem 
instrumentalitzar bé les 
possibilitats que ens donen 
altres cultures i entorns 
geogràfics.

A totes les categories, encara 
que, especialment, a les que 
tenen targets que són més 
afins a un needstate de 
descobriment, obertura i 
tradició renovada.

PER QUÈ T’HA D’INTERESSAR QUINA TENSIÓ ESTÀ RESOLENT: DES D’UNA MIRADA ESTRATÈGICA: A QUI LI POT INTERESSAR:

En innovació de producte o 
experiència, en comunicació 
(publicitària i live), enriquint 
gammes, edicions especials, 
packaging i continguts.

Amb compte, el risc 
d’insensibilitat cultural és 
molt elevat si no tenim 
informació robusta, objectiva i 
creïble sobre l’imaginari que 
volem explorar i integrar.

Encara que, en països com el Regne Unit 
o Alemanya, aquestes propostes ja fa 
molts anys que renoven el fast food 
“prèmium” en grans ciutats, ara és el 
moment clau perquè les marques 
mainstream n’incorporin els 
aprenentatges. En mercats que s’obren 
gradualment a nous gustos, ingredients i 
procedències, podem aprendre d’aquests 
exemples.

Imaginari, exotisme, 
diferenciació, fast food, 
prèmium, geografia.

ON L’APLICO: COM L’APLICO: COM D’INNOVADOR ÉS: CONCEPTES CLAU:
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EL VULL PER A LA MEVA EMPRESA O MARCA, QUÈ NECESSITO SABER?

Més de 30 cadenes de fast food 
2.0 al Regne Unit estan 
explotant matisos empàtics de 
la cultura i la gastronomia de 
països i regions de tot el món. 
Els que poden inspirar més 
estrategs i marquetinians 
espanyols són Leon, Wahaca, 
Itsú i Veggie Pret. 

El respecte a cultures i orígens 
és clau. Cal tenir experts en 
aquestes cultures i fugir de 
referències mediàtiques 
òbvies (en pel·lícules, música, 
esdeveniments) que poden 
haver traït valors i 
preferències. 

Dedicant uns minuts a veure 
les referències en aquest 
mapa. 

Comprant els llibres de 
receptes que han publicat 
algunes cadenes Leon o Itsú. 

“Podem emfatitzar la 
procedència o els ingredients 
dels nostres productes 
connectant amb els nostres 
consumidors de manera 
empàtica i contemporània” 

QUI JA L’ESTÀ FENT SERVIR: COSES QUE CAL TENIR EN COMPTE: COM ME’N FAIG UNA IDEA MÉS CLARA: COM EL COMPARTEIXO AMB LA MEVA 
XARXA:
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VULL SABER MÉS

M’INTERESSA PER LA MEVA MARCA, EXPLICA’M MÉS!

Aquest contingut forma part del tanc d'inspiració 
estratègica de The Hunter. Si vols que t'expliquem 
amb més detall com més de 15 anys investigant i 
mapejant ens serveixen per fer recomanacions 
estratègiques innovadores i culturalment rellevants, 
contacta amb nosaltres.
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Tots els drets reservats. La propietat intel·lectual dels textos d'aquest document i de la seva reproducció és de The Hunter Projects, SL. Es permet la reproducció, amb finalitats no comercials, dels textos 
d'aquest document, sempre que se'n respecti la integritat i que se citi expressament la font i la URL: «Web de The Hunter Projects http://thehunterprojects.com»   

No es permet la reproducció total ni parcial de les imatges o dels textos d'aquest document sense l'autorització prèvia de The Hunter Projects, SL. Contacte: rita.eliasson@thehunterprojects.com 
La reproducció i la distribució públiques d'aquest contingut amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa de The Hunter Projects, SL, queden 
específicament prohibides. 

Qualsevol acte d'explotació, difusió i comunicació pública, i també qualsevol ús lucratiu, directe o indirecte, o comercial de qualsevol dels continguts que integren aquest document queda expressament 
prohibit sense l'autorització expressa prèvia i escrita de The Hunter Projects, SL.

Strategic Inspiration

The Catch és el tanc d'inspiració estratègica de The Hunter en què 
es comparteix la inspiració necessària per prendre les millors 

decisions estratègiques, en forma de recursos, continguts i idees 
úniques, fàcils d'entendre i d'aplicació immediata.  
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