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Caprabo reforma el seu històric primer supermercat

    NOTE DE PREMSA 20/10/2021

Barcelona, 20 d’octubre del 2021.-
Caprabo reforma el primer supermercat de la
seva història amb el qual va iniciar la seva
activitat a Catalunya al 1959 i l’adapta al seu
model de nova generació.

La renovació d’aquesta botiga pionera, que està situada
al C/ Sant Antoni Maria Claret 318 del districte de Sant
Martí a Barcelona, forma part del pla de transformació de
supermercats que la companyia va iniciar al 2017.

 

Aquest Caprabo va ser el primer supermercat a
implantar el model comercial d’autoservei a Espanya.
Aquest nou format comercial va posicionar a Caprabo com una companyia de referència en el sector del comerç minorista.

Al llarg de la seva història, aquesta botiga d’aproximadament 500m  ha estat transformada i adaptada a les necessitats i
tendències que ha anat marcant el consum  amb la finalitat de guanyar en competitivitat i ajustar l’oferta a les necessitats
dels nous consumidors.

 

En aquest cas, la reforma li donarà un aire totalment renovat a la botiga adaptant-la als valors fundacionals del comerç de
proximitat que Caprabo recupera als supermercats de nova generació. A les botigues destaca l’ampliació d’espais i la
incorporació de mobles foscos que ajuden a donar protagonisme al producte, la integració de sistemes d'il·luminació
millorats que permeten un estalvi del 20% d’energia per botiga, la potenciació de les seccions de productes frescos en lliure
servei o ecològics i l’augment de referències en l’assortiment. El nou model és un reflex de l’aposta de Caprabo per millorar
l’experiència de compra posant el focus en la salut, els frescos, els productes de proximitat, l’estalvi personalitzat i la
innovació.

 

Per , “Jordi Lahiguera, director de Desenvolupament Corporatiu i Màrqueting de Caprabo la història i la trajectòria de
Caprabo representen l’evolució de la història del comerç i ens posicionen com una companyia referent en el sector de la
distribució alimentària. Per seguir en aquest camí, enguany apostem per un pla de transformació de botigues que suposa
una inversió de 13Mill€ i que ens permetrà donar un impuls a l’adequació de la nostra superfície comercial a les noves

 relació al compliment del pla de reformes de botigues, Lahigueranecessitats del mercat i dels nostres clients”. Amb
assegura que “anem a molt bon ritme i estem aconseguint els objectius establerts inicialment. Gràcies a això, cada vegada

En concret, assegura queestà més present el model de supermercat de nova generació”.  “Caprabo tancarà el 2021 amb el
80% de la xarxa transformada”.
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Supermercats de nova generació

Per a Caprabo, la transformació dels seus supermercats suposa una gran oportunitat per recuperar i renovar els valors
tradicionals del comerç de proximitat. Les noves botigues recuperen el tradicional logotip de Caprabo. Realitzen una
contundent aposta per la salut, com a atribut transversal, els productes frescos i de proximitat, l'amplitud d'assortiment,
l'estalvi personalitzat i la innovació, amb l'objectiu d'optimitzar l'experiència de compra. La qualitat pren en el supermercat de
nova generació una dimensió més àmplia i s'entén des d'una perspectiva transversal, és a dir des de l'atenció al client, els
productes, els serveis de valor afegit, el desenvolupament de les noves tecnologies al servei del client, les seccions noves,
les especialitats o el producte de marca pròpia, amb un enfocament de desenvolupament i qualitat.

 

Els inicis

Caprabo va ser fundada per Pere Carbó, Jaume Prats i Josep Botet, el 1959. El nom de la companyia és resultat de
combinar les inicials dels cognoms dels fundadors. L'11 de juliol d'aquest mateix any Caprabo va obrir la seva primera botiga
en el número 318 de la llavors avinguda Sant Antoni Maria Claret de la ciutat de Barcelona. L'obertura va ser un
esdeveniment a la ciutat. L'establiment comercial revolucionava el sector del comerç a Espanya a l’implantar l'autoservei i
lliurar als clients cistelles per fer la compra. L'èxit del nou format d'establiment va ser tal que els consumidors feien cua al
carrer per conèixer aquesta nova manera de comprar aliments.

 

La botiga venia, llavors, uns 700 productes en una única superfície comercial a uns preus molt competitius. La seva
inauguració va representar tot un esdeveniment social i mediàtic. Els mitjans de comunicació de l’època van destacar la
modernitat del  i les  del establiment comercial.“sistema de proveïment” “avançades instal·lacions frigorífiques”

 

Pla de transformació de Caprabo

Caprabo es troba immers en un procés de transformació que inclou la reorganització logística, amb dues plataformes de
distribució; la renovació de la xarxa de botigues, que concentra el seu negoci a Catalunya, a un model de nova generació;
l'aposta per l'expansió a través de franquícies amb un format de botiga versàtil, urbà, amb horaris i dies de servei ampliats
molt millor adaptats a les necessitats del nou consumidor; l'obertura de botigues pròpies; l'aposta per la venda en línia amb 

 i lliuraments més dinàmics; i l'aposta pels serveis de valor afegit del comerç tradicional de proximitat queCapraboacasa
identifiquen i han diferenciat a Caprabo al llarg de les seves més de 60 anys d'història.

 

Caprabo

Caprabo, companyia de supermercats de referència, va néixer a la ciutat de Barcelona l’any 1959. Té una xarxa d’uns 300
supermercats a les quatre províncies de Catalunya i a la companyia treballen més de 6.000 persones. Caprabo aposta per la
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diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat, els productes frescos, l’estalvi, la
personalització de l’oferta, la varietat, la qualitat i la innovació. Cada dia, més de 150.000 persones compren en els
supermercats Caprabo i un milió de clients disposen de targeta de fidelització. Caprabo és pionera en la venda d’alimentació

per Internet a través de .Capraboacasa [ https://www.capraboacasa.com/portal/es ]

www.caprabo.com [ /sites/caprabocom/ ]
[ /sites/caprabocom/ ] www.capraboacasa.co [ http://www.capraboacasa.co ]
[ http://www.capraboacasa.com ]www.caprabo.com/es/clubcaprabo/

[ /sites/caprabocom/es/clubcaprabo/ ]www.twitter.com/caprabo

[ http://www.twitter.com/caprabo ]www.facebook.com/caprabo

[ http://www.facebook.com/caprabo ]www.flickr.com/photos/caprabo

[ http://www.flickr.com/photos/caprabo ]www.youtube.com/user/Caprabo50

[ http://www.youtube.com/user/Caprabo50 ]www.instagram.com/caprabo_supermercats/ [ 
http://www.instagram.com/caprabo_supermercats/ ]
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