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104
EMPRESES

ASSOCIADES

DEL SECTOR
FOODSERVICE CATALÀ

41%

 M. EUR
5.400



MISSIÓ

VISIÓ

VALORS

Som l'ecosistema referent del Foodservice a
Catalunya on generar negoci, compartir
coneixement i relacions per tal de millorar la
competitivitat i l'excel·lència de les empreses
del sector que el conformen.

Volem ser el vehicle facilitador per la
digitalització, la sostenibilitat, la nutrició i la salut
i l'eficiència de totala cadena de valor per
impulsar la competitivitat i les estratègies
guanyadores a través d'accions i projectes
col·laboratius i innovadors.

Compromís, col·laboració, qualitat, integració,
inclusió, paritat, ètica i responsabilitat social
corporativa.

CADENA DE VALOR
FOODSERVICE

EIXOS ESTRATÈGICS6
CONEIXEMENT I NETWORKING
GENERACIÓ DE NOUS MODELS DE NEGOCI
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
DIGITALITZACIÓ
NUTRICIÓ I SALUT
SOSTENIBILITAT
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ACTIVITATS AMB MEMBRES GRUPS DE TREBALL JUNTES DIRECTIVES

MENCIONS ALS MITJANS REUNIONS CORPORATIVES ACCIONS INTERNACIONALS

PROJECTES ESDEVENIMENTS PREMIUM ACTIVITATS INTERCLÚSTER



Raons per formar part del Clúster

ESDEVENIMENTS

INTERNACIONALITZACIÓ

PROJECTES D'IMPACTE

NETWORKING I COL·LABORACIÓ

INNOVACIÓ

FORMACIÓ I INTERCANVI DE CONEIXEMENT

Des del Clúster Foodservice de Catalunya potenciem el networking
entre els nostres associats i associades a través dels projectes
col·laboratius i dels esdeveniments que organitzem cada any. 
És un dels pilars per poder propiciar les col·laboracions empresarials. 

Any rere any impulsem projectes d'innovació per poder millorar la
competitivitat dels nostres associats i associades i de tota la cadena
de valor. Els projectes, no només capaciten amb coneixement als
seus participants, si no que ens permeten extreure resultats i
compartir-los.

Cada any treballem amb un calendari d'activitats que compartim
amb tots els nostres associats i també amb la cadena de valor a
través de les nostres newsletters i altres canals de comunicació tant
interna com externa. Sempre els ideem pensant en els nostres eixos
estratègics. 

La capacitació en relacions empresarials internacionals també és un
dels nostres eixos estratègics i pilars a l'hora de treballar la
competitivitat dels associats. Facilitem la internacionalització a
través dels projectes i dels esdeveniments i activitats.

La innovació és el focus central amb el que treballem. Sense
innovació no hi ha evolució, i evolucionar és el que ens permet seguir
millorant i prosperant els nostres negocis. Tots els nostres projectes,
activitats i iniciatives parteixen de la innovació.

Tal i com diem al nostre lema "Cap de nosaltres és tan bo com tots
nosaltres junts", creiem que les sinergies són la font essencial per
aconseguir els objectius comuns. És per això, que propiciem les
col·laboracions entre associats, ja sigui a través de projectes o a
través d'activitats comunes.
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TALLERS & TOURS
D'INNOVACIÓ

JORNADES DE
RESTAURADORS

ESDEVENIMENTS
PREMIUM

PRESENTACIONS
I FORMACIONS

ASSEMBLEA I
GRUPS DE TREBALL

MISSIONS 
 INTERNACIONALS

NUTRICIÓ, CIÈNCIA
I SALUT

Classificació de les                   activitats del Calendari 2022
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AGENDA

Distribució d’alimentació mitjançant línies regulars de transport de
viatgers amb tecnologia satèl·lit de control de situació de les mercaderies

Transport en fred i control de la seguretat alimentària

Logística inversa



Distribució d’alimentació mitjançant línies regulars
de transport de viatgers amb tecnologia satèl·lit de
control de situació de les mercaderies













































Transport en fred i control de la seguretat alimentària



"De la pesca al consum. La importància de la cadena de fred"

"Control total de la conservació en fred per a la seguretat alimentària"

"Solucions connectades per a una cadena de fred segura i eficient"

"Refrigerants naturals i recuperació de calor"











Logística inversa



Logística inversa





Crossdocking Fulfillment







Reptes de la logística agroalimentària pel Foodservice

Última milla Comandes

Càrregues completes

Gestió de residus

Malbaratament alimentari

Administració/Informació

Caducitats
 

Petjada de Carboni (transport, neveres)

Gestió d'efectiu

Packaging trencat
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