


Cas empresarial d’Exportació On-line



FAMILIA MOLINS

HELION TOOLS S.L. És una empresa familiar propietat de la Família
Molins Domenech amb més de 60 anys d’experiència en el sector del
mecanitzat, (Sector del Metall).

Oferim solucions per la indústria del mecanitzat (fresat, roscat…),
fabriquem i distribuïm eines de tall d’acer ràpid i metall dur.

JOSEP MA. MOLINS
General Manager

DOMENEC MOLINS
General Manager



1952 Fundació de l’empresa Molins

2003 Neix la marca Helion Tools (eines de tall- sector metall) amb un clar enfocament al mercat global, s’obre a l’Exportació

2007 Helion participa en la seva primera Fira Internacional: EMO HANNOVER. Nous mercats internacionals. Es crea el
Departament d’ Exportació.

2016 Automatizació del sistema logístic : Helion Lift

2017 Nous socis comercials i distribuïdors arreu del món

2018 Llançament del canal on-line

2019 TOP 10 de les millors empreses del sector del mecanitzat a nivel nacional

ANTECEDENTS… BREU HISTÒRIA



❑ Presència en 34 països. Fora de la Comunitat Europea: Xina,
Tunísia, Australia, Israel, Índia, Mèxic , Emirats Àrabs, Estats
Units, Colombia…

E-SHOP CANAL ON LINE

❑ E-shop com a nou canal, quan el mercat internacional ja està
consolidat

❑ Guanyar més quota de mercat Vs canviar hàbits dels clients
consolidats



❑ Generem estratègies de marketing per apropar al client actual o potencial al canal online:

E-SHOP CANAL ON LINE



❑ Particularitats segons mercat

❑ Tarifes – Promocions a mida segons necessitats del mercat: Descomptes i promocions especials de forma
exclusiva al canal online.

❑ Apropament del canal online al cliente-distribuïdor d’exportació incorporant funcionalitats que li permetin
finalitzar tot el procés de compra en un únic canal: Catàleg complet de producte, càrrega en el sistema de les
condicions comercials acordades amb antelació, diferents opcions d’enviament i formes de pagament -
transferència, pagament en línea o factura a 30 dies-, consulta de comandes anteriors, factura/albarà on-line…

❑ Guanyar més quota de mercat

❑ Acompayament als clients en el procés de compra online. Si és un client nou enviem tutorial o programem una
videotrucada.

COHERÈNCIA SEGONS MERCAT



❑ 100% d’eines amb stock amb més de 3000 referències, entrega
inmediata de les comandes satisfer de forma immediata la
demanda dels nostres clients tenint en compte una previsió de
stocks mínims de forma continuada.

❑ Gràcies a la nostra flexibilitat en la producció i la implementació
de Helion LIFT, automatitzem el nostre procés logístic.

❑ Acords comercials amb agències de transport de reconeixement
internacional per oferir preus competitius d’enviament i temps
òptims d’entrega d’acord amb el format d’enviament, standard o
express.

STOCK I LOGÍSTICA



CONCLUSIÓ

Com a empresa, estem convençuts que el canal online és una eina estratègica
dins l’àmbit de l’Exportació, pel cliente final/distribuidor i las millor aliada per 

l’equip comercial.




