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1. Introducció 

Motivació 
L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar els factors claus d’èxit de l’empresa Amazon, 

que l’han convertit en una de les companyies de comerç electrònic més grans e importants de 

l’actualitat. Amazon marca la diferència entre minorista online i el model de negoci tradicional.  

Volem entendre què ha fet que una empresa tan similar a la seva competència hagi tingut un 

creixement exponencial de les seves vendes, i quin ha estat el procés que s’ha seguit per arribar 

a tenir el prestigi actual. 

Metodologia 
El desenvolupament d’aquest treball segueix la pauta de les 4P del màrqueting mix proposades 

per Philip Kotler al 1972: Producte, Preu, Promoció/Comunicació i Distribució (Product, Price, 

Place and Promotion). Hem escollit aquest marc teòric ja que al divideix de manera coherent 

tots els factors importants que volem tractar. 

Utilitzarem els coneixements adquirits a diverses assignatures (Creació d’empreses i Màrqueting 

de Serveis entre d’altres), per aprofundir en l’estudi de cada un dels quatre apartats principals. 

En cada apartat estudiarem els factors més importants relacionant-los amb diverses teories 

estudiades durant aquests quatre anys (com per exemple la teoria de la llarga cua) i 

profunditzant en conceptes claus com el CRM. 

Finalment, a les conclusions presentarem també un canvas que resumeixi breument els factors 

d’èxit principals i més importants en aquesta empresa, composant tots ells el model de negoci 

d’Amazon.  

Història 

Creada el 16 de Juliol del 1995 en un magatzem a la ciutat de Bellevue (Washington) per Jeff 

Bezos, Amazon.com va començar sent una llibreria virtual que va canviar la manera tradicional 

de la venda de llibres. El fet de que fos una empresa que oferia més de 200.000 exemplars 

diferents i que poc després comencés el boom de les noves tecnologies va donar-li popularitat. 

Durant un llarg període de temps, l’empresa ha anat innovant i variant al mateix ritme que les 

necessitats que es presentaven any rere any, intentant oferir el que el consumidor demanava.  

Després d’un llarg procés de canvis, actualment s’ha diversificat i ha absorbit diverses empreses 

per tal de millorar els seus serveis.  

Avui en dia, 18 anys després, des de gaire bé qualsevol racó del món es pot comprar a Amazon. 

A més de amazon.com, hi ha diferents dominis per els diversos països, els quals varien en 

assortiment i preus. Actualment disposa de dos dominis a Àsia, amazon.cn (Xina) i amazon.co.jp 

(Japó), cinc dominis a Europa, amazon.fr (França), amazon.de (Alemanya), amazon.it (Italia), 

amazon.es (Espanya) i amazon.co.uk (Regne Unit), i un domini a Nord Amèrica i Sud Amèrica, 

amazon.ca i amazon.com.br respectivament. En aquest apartat estudiarem breument la història 
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corporativa de l’empresa i les diferents adquisicions a les diverses regions del món que li han 

permès diversificar-se i obrir a nous mercats.  

 

 

• Creació d'Amazon per Jeff Brezos  1995 

• Creixement exponencial des del primer moment 

• Sense cap promoció als mitjans de comunicació, ven llibres al tot Estats 
Units i en 45 països més. 

1996 

• Surt a la borsa (NASDAQ) a 15$ per acció 1997 

• Obre el seu domini a Alemanya 1998 

• Adquisició de drugstore.com, homegrocer.com, pets.com i 
exchange.com 1999 

• Obre el seu domini a França i Japó 

• Aliança estratègica amb Toys'R'us per a la creació d'una marca de 
joguines i videojocs 

2000 

• Aliança estratègica amb Imaginarium i borders.com 2001  

• Obre el domini a Canadà 

• Aliança estrategica amb Virgin Entretainment 2002 

•Acord amb la NBA i Foot Lockerper realitzar vendes des de la web. 

• Afegeix a la seva oferta més de 40.000 productes alimentaris d’alta 
gamma, 60.000 joies i 7.000 productes d’higiene personal  

2003 

• Compra de joyo.com, una de les plataformes més importants a la Xina 
de llibres, musica i vídeo. 

• Ràpida entrada a Xina. 
2004 

• Llança el seu propi motor de búsqueda A9. 

• Aquisició de Book Surge 2005 

•S urt a la venda Amazon S3 

•Adquisició de endless.com, botiga online de sabates i accessoris i de de 
Shopbop, minorista de roba, sabates i accessoris per a dones 

2006 
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La història corporativa d’Amazon1 està plena innovació i adquisicions. L’empresa ha anat 

ampliant el mercat comprant empreses amb èxit, i d’aquesta manera s’assegura que no només 

es genera un augment de la quota de mercat, sinó també s’elimina a un competidor i això 

aporta un valor extra per a Amazon. 

Dades financeres 
Sabem que Amazon.com ha tingut un gran creixement i expansió, però per tal de poder situar-

nos financerament parlant, aquest apartat consistirà en un resum sobre la situació econòmica 

actual de l’empresa. 

 Cotització  

Amazon.com va començar a cotitzar a la borsa per $18 l’acció durant el maig de 1997, en el 

Nasdaq. Durant el primer dia el preu per acció va arribar a $23,59, però en les setmanes 

següents va patir una baixada que va situar el preu per sota dels $18 originals2, un fet previsible 

donat que no s’esperava que l’empresa donés beneficis a curt termini. 

                                                             
1 Font: Document de Marketline amb data 29/12/2012, codi de referència 2B52E1D8-E964-4D7F-8B1B-
C48DBC97815F 
2
 http://www.maccare.com.ar/perfiles_amazon.htm 

•Adquisició de preview.com (informació i resums sobre càmeres digitals). 

•Adquisició de Brilliance Audio, líder en publicacions independents de 
llibres auditius als EUA. 

2007 

•Aquisició de Abebooks, botiga electrònica de llibres. 2008 

•Adquisicó de zappos.com, important botiga online de roba i accessoris 

•S'introdueix Amazon Kindle 2 i Kindle DX al mercat 

•Es llança la Xbox LIVE store. 
2009 

• Llança la botiga de rodes per a cotxes i productes relacionats. 

• Adquireix buyVIP.com,  comunitat de compres online. 

• Incorpora diapers.com i soap.com 
2010 

• Adquisició de lovefilm.com, un dels líders de lloguer de pel·licules a 
Europa 

• Llança la botiga més gran a Alemanya de ebook 

• Aliança amb Triggit, empresa de publicitat tecnològica. 

2011 

• Crea amazonsupply.com, on es pot trobar més de 60.000 
subministraments cientifics i industrials. 

•  Amazon AppStore a Alemanya, Espanya, el Regne Unit, Itàlia i França 

• Millores en Kindle e introducció de nous models. 

2012 

http://www.maccare.com.ar/perfiles_amazon.htm
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Tot i que l’empresa tenia un gran volum de vendes, degut a la forta política de màrqueting i 

publicitat les pèrdues es van anar acumulant durant diversos exercicis. Amazon necessitava 

finançament, però el fet de sortir a borsa no va ser específicament per aconseguir capital extern 

ja que diversos inversors de capital risc li havien fet ofertes.  El verdader motiu de la sortida a 

borsa va ser donar-se a conèixer i desenvolupar la seva imatge de marca3.  

 

A continuació tenim una taula on s’especifiquen els preus mensuals per acció de l’empresa en el 

que portem d’any. Actualment, el preu per acció ronda els $274. 

Data Preu inici Màxim Mínim Preu final Vol. promig 

1 de març de 2013 263.27 276.68 261.04 274.19 2,974,200 
1 de feb. de 2013 268.93 274.30 255.11 264.27 3,754,100 
2 de gen. de 2013 256.08 284.72 253.26 265.50 4,324,500 

Font: es-us.finanzas.yahoo 

És important assenyalar que l’empresa no reparteix dividends4, sinó que destina tots els 

beneficis a reserves. Aquesta política li permet l’autofinançament a través dels beneficis 

retinguts i les amortitzacions per tal de millorar la seva capacitat i tenir més autonomia.  

L’inconvenient d’aquesta política és que en moments d’incertesa com avui en dia els inversors  

prefereixen invertir en empreses amb dividends estables. La raó per la que Amazon i les 

empreses que segueixen la política del dividend 0 es mantenen en la borsa és perquè els 

inversors saben que mentre la companyia continuï generant valor i rendibilitat el valor de les 

seves accions augmentarà i en podran treure un benefici segur. A més, si enlloc d’efectuar 

inversions per continuar creixent Amazon comencés a repartir dividends, els inversors acabarien 

patint les conseqüències en el futur. 

 Vendes 

Des dels seus inicis, l’evolució de les vendes de l’empresa ha estat positiva exponencialment: 

absolutament tots els anys les vendes han anat superant les anteriors.  

Any 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Vendes*  $0,511 $15,74 $147 $609 $1.639 $2.761 
 

Any 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Vendes $3.122 $3.932 $5.263 $6.921 $8.490 $10.711 
 

 

                                                             
3http://www.elconfidencial.com/mercados/archivo/2009/06/29/opinion_43_salio_realmente_amazonco
m_bolsa.html  
4
 http://finanzasparaebusiness.com/2012/05/17/politica-de-dividendos/ 

Sortida a 
borsa 

Finançament 
extern 

Donar-se a 
conèixer 

Imatge de 
marca 

http://www.elconfidencial.com/mercados/archivo/2009/06/29/opinion_43_salio_realmente_amazoncom_bolsa.html
http://www.elconfidencial.com/mercados/archivo/2009/06/29/opinion_43_salio_realmente_amazoncom_bolsa.html
http://finanzasparaebusiness.com/2012/05/17/politica-de-dividendos/
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Any 2007 2008 2009 2010 2011 

Vendes $14.835 $19.166 $24.509 $34.204 $48.077 

*Totes les dades estan en milions. 

 
Font: elaboració pròpia a partir dels Annual Reports d’Amazon.com 

Per aconseguir aquesta quantitat de vendes, l’empresa ha 

hagut de fer grans inversions e incórrer en una gran quantitat 

de costos que ha portat a reduir el seu benefici de manera 

important. Com es pot apreciar en el gràfic, el marge operatiu 

d’Amazon durant el 2012 va arribar a ser negatiu. 

El cost de les vendes consumeix gran part dels ingressos que 

reben, ja que el model que envolta l’empresa (manteniment de 

software, base de dades, subcontractacions...) és car.  

Si comparem amb els seus competidors, Amazon té el cost de 

vendes més alt. Tot i això, com veurem més endavant, 

renunciant a obtenir grans marges de beneficis ofereix els seus 

articles a preus inferiors que els competidors. 

Font: wikinvest.com 
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2. Producte 

Començarem l’anàlisi dels factors crítics d’èxit d’Amazon analitzant els productes i serveis que 

l’empresa ofereix.  

 

Productes i serveis 
A continuació fem una taula esquemàtica dels productes i serveis que Amazon ofereix 

actualment: 

 

 
Font: elaboració pròpia. 

Com podem veure al quadre anterior, l’estratègia de creixement que Amazon ha utilitzat ha 

sigut la de diversificació: va començar venent llibres i amb el temps ha anat afegint més 

productes, tant per a consum particular (videojocs, música...) com per a empreses (productes 

d’oficina, eines de treball...).  

També creiem que és molt important analitzar la part de serveis web que Amazon ofereix: en 

resum, l’empresa posa a disposició dels desenvolupadors de software i a empreses els seus 

servidors, on els desenvolupadors poden emmagatzemar les seves dades i executar les seves 

aplicacions. D’aquesta manera Amazon aconsegueix arribar també a un nou segment del mercat 

a uns costos molt baixos ja que l’empresa està especialitzada en això, ja que és com gestiona la 

seva pròpia plataforma. Aquest servei és especialment útil per a les empreses més petites, ja 

que al llogar l’espai i servidors a una empresa especialitzada com és Amazon, s’estalvien la 

inversió inicial que això suposaria.  

Pel que fa a la part de llibres, Amazon també ha tret al mercat el seu propi e-reader, el Kindle i la 

seva propia tablet, la Kindle Fire; d’aquesta manera l’empresa s’endinsa també en aquest sector 

fent competència a la resta d’empreses fabricants de tablets i e-readers. A més a més, també 

aconsegueix d’aquesta manera potenciar les vendes del seu contingut multimèdia, com per 

exemple els llibres electrònics, ja que tant el Kindle com la Kindle Fire donen accés directe a la 

web de Amazon.  
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Amazon i la Teoria de La Llarga Cua 
El model de negoci d’Amazon el podem relacionar directament amb la Teoria de la Llarga Cua 

(The Long Tail) desenvolupada per Chris Anderson a la revista de negocis i tecnologia Wired5 a 

l’octubre de 2004 i després al llibre “L’economia long tail: dels mercats de masses al triomf d’allò 

minoritari”. Aquesta teoria explica com pot la tecnologia canviar un model de negoci enfocat a 

les masses cap a un model centrat en nínxols, conduït per tres grans forces6:  

1. Democratització de les eines de producció: les noves tecnologies permeten a tothom 

accedir a càmeres de vídeo, ordinadors... i produir i publicar les seves pròpies produccions. 

Això fa augmentar el número de béns que es poden comprar. 

2. Democratització de les eines de distribució: Internet permet arribar a moltes més persones 

de pràcticament qualsevol lloc a uns costos més baixos.  

3. Connexió entre l’oferta i la demanda: a través d’Internet es poden trobar recomanacions 

d’altres usuaris, opinions... que permeten trobar els continguts de nínxols que busquem. 

El principi Long Tail consisteix en vendre menys productes però més variats, oferint al 

consumidor una amplia gamma de productes especialitzats que, per separat, tenen un volum de 

vendes bastant baix. El model tradicional en canvi consisteix en vendre els productes de més èxit 

que tenen un volum de vendes més elevat al ser els més demandats, i que generen la major part 

dels ingressos de l’empresa. El que Anderson proposa amb la Teoria de la Llarga Cua és que la 

suma de les ventes d’aquests productes buscats per nínxols pot ser igual o fins i tot superior als 

ingressos proporcionats pels productes més demanats. Aquesta teoria contradiu el Principi de 

Pareto que diu que el 20% dels productes que ven l’empresa proporciona el 80% dels ingressos.  

A continuació il·lustrem aquests dos principis amb una imatge: 

 
Font: http://www.thelongtail.com/about.html 

La part vermella del gràfic correspondria als llibres més demanats que podem trobar en una 

llibreria tradicional. La llarga estela, en color taronja i més llarga del que es veu al gràfic, 

representa la quantitat de llibres amb poca demanda que només podríem trobar a Amazon. El 

resultat total és que Amazon cobreix tant l’àrea vermella com la taronja, cobrint les demandes 

dels llibres populars i dels que no ho són. 

                                                             
5 Article original a http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html 
6
 Resum llibre http://www.cpii.org.ar/resourcenter/data/La%20larga%20cola%20-%20Chris%20Anderson.pdf 
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Amazon, per tant, és un gran exemple de la llarga cua. Moltes vegades quan una persona pensa 

“On podria trobar aquest llibre?” al ser molt especialitzat, antic... que no troba en una llibreria 

normal, la resposta és “A Amazon”. Com hem pogut veure, el model d’aquesta empresa 

consisteix en oferir al consumidor no només els llibres, cds... més demanats, sinó també aquells 

específics i especialitzats que compren poques persones i no es troben a altres botigues. Per 

tant, podem arribar a la conclusió de que Amazon pot arribar a satisfer tota la demanda, tan la 

dels productes més demanats com la del especialitzats, responent així als diferents segments del 

mercat.  

 

Els serveis al voltant dels productes 
Els productes d’Amazon estan envoltats d’una gran quantitat de serveis que permeten afegir 

valor i així aconseguir la satisfacció del client. Aquests serveis són anomenats serveis 

complementaris, i es poden dividir en serveis de millora (que afegeixen valor al producte bàsic) i 

de facilitació. En la següent figura podem observar la flor dels serveis, on cada pètal representa 

conceptes teòrics claus per arribar a la completa satisfacció per part del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font:Elaboració pròpia 

 Informació oportuna i clara 

 Comentaris dels usuaris 

 Varietat de maneres per fer 
el pagament. 

 Diner virtual d’Amazon. 

 Alt nivell de contacte amb 
els clients (telèfon, correu..) 

 Donen sempre la 
benvinguda. 

 Feliciten les èpoques 
especials . 

 Cortesia i consideració 
al dirigir-se a clients. 

 Intenten solucionar els 
problemes en les comandes. 

 Al client se li ofereixen totes 
les facilitats possibles. 

 Sistema 
segur i 
ràpid de 
facturació 

 Excel·lent 

processament 

de les 

comandes 

gràcies a la 

tecnologia i la 

logística 

empreada 

  de facturació 
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Com a conclusió de l’anàlisi de la flor dels serveis, podem afirmar que Amazon ha tingut en 

compte aquests conceptes teòrics a l’hora de crear la seva estratègia corporativa.  

Per fer un anàlisis més exhaustiu també analitzarem quins són els serveis complementaris i els 

serveis extres que Amazon ofereix per a un determinat producte, com ara bé, un llibre.

 

                                         Font: Elaboració pròpia 

Per a concloure aquest apartat, val a dir que el fet que el producte estigui envoltat d’aquests 

serveis fa que el seu valor es vegi substancialment augmentat des del punt de vista del 

consumidor. No només compra un llibre, si no que compra un llibre a Amazon amb tots els 

serveis i compromisos que això comporta. 

Com a conclusió d’aquesta primera P podem veure com Amazon ha evolucionat i diversificat la 

seva oferta inicial; ha incorporat productes i serveis per aconseguir arribar també a altres 

segments del mercat, oferint-los tant a particulars com a empreses. Podem observar també com 

aconsegueix augmentar les vendes del seu contingut multimèdia a través de la comercialització 

del seu propi e-reader i la seva pròpia tablet, fent fàcil l’accés a més llibres, jocs i aplicacions que 

venen a la seva plataforma web.  

 

  

Producte bàsic 

  - Un llibre 

Serveis complementaris 

  - Embalatge qualitatiu 

  - Enviament a domicili 

Serveis amb extres 

 - Embalatge per a regal amb missatge 
personalitzat 

 - Informació de l'estat  de la comanda 
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3. Distribució 

En la pàgina web es poden comprar productes propis o bé utilitzar Amazon Marketplace (on 

particulars i altres empreses poden vendre els seus propis productes nous i béns de segona mà). 

Quan es tracta del primer cas, hi ha tot un procés logístic i d’emmagatzematge per tal que el 

producte arribi al consumidor. En el segon cas, Amazon només actua com a intermediari.  

Podríem dir que el procés habitual de distribució d’un dels seus productes és el següent: 

 

Quan el client es disposa a fer la compra del producte desitjat, pot comprovar si hi ha certa 

quantitat en stock o bé l’empresa haurà de demanar-ne al proveïdor. L’empresa només guarda 

existències dels productes populars que acostumen a ser comprats freqüentment7. Quan reben 

ordres de compra sobre productes poc populars, demanen al proveïdor que els enviï el producte 

desitjat. 

D’aquesta manera, Amazon evita parcialment els riscs que hi ha en emmagatzemar grans 

quantitats de diversos productes, ja que un canvi significatiu en la demanda comportaria un 

sobrestock amb la corresponent pèrdua per l’empresa. 

Proveïdors 
Per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes per l’empresa en base a temps 

d’entrega i qualitat del producte, Amazon discrimina entre els proveïdors per trobar aquells que 

més s’adaptin al seu sistema. Busca els proveïdors que: 

 Tinguin una gran qualitat en el producte. 

 Disposin d’un bon centre logístic i una cadena de distribució adequada.  

Un fet que destaca és que Amazon no estableix relacions a llarg termini amb els seus 

distribuïdors8. Aquesta falta d’aliança amb el proveïdor podria provocar que en el cas que el 

proveïdor parés de vendre , l’empresa es quedés sense alternatives per entregar els productes a 

temps i de manera eficient als clients.  

                                                             
7 (http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/Operations/OPER023.htm, 2010) 
8
 Annual Report d’Amazon, 2001. Pàg. 21 

El client fa 
l'ordre 

• Online 

Proveïdor/ 
Producte en 

stock 

Magatzem 

• Recepció 

• Control 
qualitat 

Transport  

• Empresa 
subcontractada 

Recepció 

• De 3 a 5 dies 

Font: elaboració pròpia a partir de diferents fonts. 
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Emmagatzematge de productes 
Amazon té un total de 80 centres logístics distribuïts en el món (FONT), per tal de poder cobrir la 

demanda en el temps establert. Quan els productes arriben al magatzem, el primer que es fa és 

un control sobre el seu estat físic per tal de prevenir futures devolucions o comandes 

incorrectes. Una vegada comprovat que tot és correcte, es procedeix a l’emmagatzematge. 

Un tret característic dels seus magatzems és que els productes no estan ordenats segons 

categories. L’únic requeriment és que els productes que requereixin certa temperatura o 

protecció addicional han d’estar a la mateixa zona.   

La raó és que l’empresa utilitza el random storage (també conegut com chaotic storage) per 

emmagatzemar els seus productes en la nau industrial 9. 

El procés d’emmagatzematge consisteix en col·locar els 

productes en els buits de les prestatgeries mòbils a mesura que 

van arribant a la zona de descàrrega del magatzem.  

Els treballadors disposen d’un lector de codis de barres que 

grava i envia a un ordinador central a quin lloc està situat cada 

un dels productes. Quan els clients donen l’ordre de comprar, el 

mateix ordinador fa una llista de productes que han de ser 

recollits junt amb el lloc exacte dels prestatges on estan situats. 

Per mantenir el sistema actualitzat, quan el treballador retira el 

producte del lloc on estava col·locat, l’ha de tornar a escanejar 

per deixar constància que ja ha estat agafat. 

Els beneficis més importants d’aquest tipus d’emmagatzematge són: 

 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que en cas de fallida del sistema, el magatzem quedaria 

completament parat fins que no es recuperessin les dades. 

Tot i que per aconseguir que aquest sistema d’emmagatzematge funcioni és necessària una 

plantilla de treballadors físics, recentment en el 2012 Amazon ha adquirit l’empresa robòtica 

Kyva Systems per $775 milions10. La raó d’aquesta compra és innovar els sistemes de distribució 

                                                             
9
 http://www.ssi-schaefer.de/blog/en/order-picking/chaotic-storage-amazon/ 

10http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/3833220/03/12/Amazon-compra-la-empresa-

robotica-Kyva-Systems-por-775-millones-de-dolares.html 

Aprofitament immediat de l'espai lliure 

Estalvi de temps: rutes optimitzades per recollir els productes 

Ràpida resposta en el canvi del product range. 

Contractació de treballadors sense  formació extra si augmenta la demanda. 

Font: wsj.com 

http://www.ssi-schaefer.de/blog/en/order-picking/chaotic-storage-amazon/
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/3833220/03/12/Amazon-compra-la-empresa-robotica-Kyva-Systems-por-775-millones-de-dolares.html
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/3833220/03/12/Amazon-compra-la-empresa-robotica-Kyva-Systems-por-775-millones-de-dolares.html
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per tal d’augmentar l’eficiència i la satisfacció dels consumidors, el que corrobora la idea de la 

inversió a llarg termini i la innovació constant. 

En resum, Amazon es preocupa d’escollir els proveïdors que ofereixin productes de certa 

qualitat i que tinguin una bona xarxa logística per tal de complir amb els terminis pactats i les 

expectatives que tenen els clients. Amb la tècnica del random storage aconsegueix una òptima 

distribució dins dels seus magatzems, els quals intenta innovar per tal de seguir amb la seva 

política de preus baixos. 
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4. Promoció i comunicació 

El naixement d’Amazon va suposar un gran canvi en la manera de gestionar la venta de llibres i 

més tard d’altres productes. Una de les raons més importants del seu èxit està molt relacionat 

amb el model de màrqueting i la seva relació amb els clients. 

Gran part de la promoció d’Amazon es fa de manera indirecta; no es destina una gran quantitat 

de diners en ficar anuncis o fer butlletins de propaganda. L’empresa utilitza altres sistemes, tots 

ells online;  

 Petits anuncis a la pàgina de resultats de Google (és el que s’anomena Google 

AdWords11 i Google Adsense12.  

 Intercanvi de links: terceres parts fiquen links cap a productes d’Amazon a la seva web, i 

Amazon fa el mateix a la seva.  

 Enviament de correus: si el consumidor accepta, aquest rebrà al seu correu e-mails de 

l’empresa, basats en les compres efectuades anteriorment pel client. 

Al 1996, Amazon va decidir donar la possibilitat als seus socis de col·locar banners o links en 

altres pàgines que portessin a Amazon.13 D’aquesta manera cada cop que algun potencial 

comprador entrava a Amazon a través d’un link associat i hi feia una compra, l’empresa 

remunerava al soci amb una comissió. Amazon va ser la primera empresa en fer servir aquest 

sistema de màrqueting, actualment conegut com a Màrqueting d’Afiliats.14 

L’empresa dóna molta importància a la seva pàgina web: destina molts diners i hores en 

identificar problemes i solucionar-los, introduir millores... és clau tenir una pàgina actualitzada i 

que sigui fàcil d’utilitzar, per tal que el consumidor tingui una bona experiència.  

ForeSee publica un informe anual15 sobre la satisfacció dels 

clients en les botigues online. Aquest informe es basa en més 

de 24.000 enquestes recollides als visitants del llocs web de les 

100 botiges online més grans.  Segons els seus càlculs, el 67% 

dels clients que queden satisfets en una compra online tornaran 

a considerar com a primera opció aquella web quan hagin de 

comprar productes similars. Cal destacar que a l’any 2012 

Amazon va aconseguir per vuitè any consecutiu la millor 

puntuació d’aquest rànquing, degut a la gran varietat d’oferta al 

públic i a que la seva pagina web és molt senzilla i fàcil de 

utilitzar.16  

                                                             
11 http://adwords.blogspot.com.es/ 
12 http://adsense.blogspot.com.es/ 
13 https://afiliados.amazon.es/gp/associates/join/getstarted 
14 http://www.amdia.org.ar/archivos/libroblancoafiliacion.pdf 
15 http://www.foreseeresults.com/ 
16 http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-web-amazon-mejor-valorada-consumidores-
compras-online-20121227090804.html 

Font: Foresee.com 

https://afiliados.amazon.es/gp/associates/join/getstarted
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Customer Relation Management 

Una de les principals estratègies en les quals basa el seu model de negoci Amazon és la de 

recopilar informació que li permet estudiar els hàbits del consumidor. D’aquesta manera ofereix 

al consumidor la millor retroalimentació possible d’aquells productes que segons el seu perfil 

hauria d’estar interessat. A més, aconsegueix fer cerques més especialitzades o fins i tot 

recordar al consumidor que està adquirint un producte que ja el va comprar. 

Jeff Brezos va expressar un dels principis fonamentals del màrqueting d’Amazon quan va dir 

“Quan la gent em pregunta si els nostres clients son lleials, jo els contesto: ho són fins al segon 

desprès que algú altre els hi ofereix un millor servei”. Des del primer moment va voler fer del 

servei al client l’element clau d’Amazon, aconseguint ser l’empresa més customer-centric de tot 

el món.17 Així doncs, des de sempre per Amazon el client és l’epicentre (estratègia és coneguda a 

com a Customer-center). L’objectiu de la seva estratègia de màrqueting és oferir a cada client 

“tot” allò que vol comprar.  

Amazon compta amb un complex sistema de Customer Relation Management. Segons Kennedy 

aquest concepte és la manera d’identificar els millors clients d’una empresa i maximitzar el seu 

valor, satisfent-los i retenint-los.18 És un fet destacable que totes les empreses que han adoptat 

aquest sistema tenen un estalvi important de diners, incrementen els ingressos i experimenten 

un fort augment de lleialtat per part dels clients. 

Com ja hem dit, aquest sistema permet que l’empresa pugui disposar de tota la informació 

necessària sobre un client per així, poder optimitzar cada compra. Els hàbits del consumidor són 

coneguts gràcies a les dades de compra i les que introdueix personalment cada consumidor, que 

posteriorment configuren un perfil del client per a cada client diferent. D’aquesta manera, 

Amazon personalitza la seva oferta de manera individual per a cada client. 

És a dir, quan un client entra a Amazon, rep una sèrie de recomanacions que són generades a 

partir d’un sofisticat software d’estadística que relaciona el perfil del consumidor i el compara 

amb altres clients amb perfils similars. Per a cada llibre o producte que Amazon té a la venta, té 

informació sobre el perfil del client que ho compra així com també l’historial de compra 

d’aquest determinat perfil. Com a resultat, Amazon pot recomanar llibres o altres productes que 

fàcilment seràn atractius per cada client en particular. Així doncs, tot el que envolta la pàgina 

web està dissenyat com una eina de comunicació molt sofisticada que automatitza el procés de 

crear valor per al client reconeixent ràpidament els seus interessos. 19 

En el futur, Customer Relation Management es convertirà en una eina bàsica per a tot tipus de 

empreses i aquesta iniciativa els hi permetrà incrementar la fidelització dels clients i uns majors 

beneficis com també ingressos més alts. Al món dels negocis avui en dia és molt més competitiu 

que en el passat, és per això que les empreses han de buscar formes per augmentar la seva 

presencia al mercat. Cal destacar que la fidelitat del client és un punt clau si l’empresa vol ser 

competitiva en el futur. 

                                                             
17http://www.centreforintegratedmarketing.com/gfx/documents/amazon_bonding_customers_with_inte
grated_service.pdf 
18  KENNEDY, Alieen. Electronic customer relationship management (eCRM):opportunities and challenges. 
Irish Marketing Review, 2006 18(1/2), p. 58-69 
19http://www.centreforintegratedmarketing.com/gfx/documents/amazon_bonding_customers_with_inte
grated_service.pdf 
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Plans de fidelització 

Amazon té diversos plans de fidelització amb un notable èxit. Un dels més populars és Amazon 

Prime, que es va dur a terme als Estats Units. El client pot fer-se Amazon Prime per 79 dòlars a 

l’any i beneficiar-se d’una sèrie d’avantatges que són els següents: 

 Enviaments gratuïts il·limitats durant dos dies. 

 Nombre il·limitat de vídeos, pel·lícules,... (Via Amazon Instant Vídeo). 

 En el cas que el client tingui un Kindle, un llibre gratuït per mes. 

 

 

 

 

 

 

 

Font: DISTINGUIN, Stéphance. Amazon.com: The hidden empire, faber Nobel, May 2011 

El resultat va ser que durant el primer any, els clients que es van acollir al Amazon Prime van 

multiplicar la seva despesa a Amazon per 2.25. Això suposa 900 dòlars a l’any, 500 dòlars més 

dels que el client gastava abans de ser Amazon Prime.20 

 

 
Font: Fastcompany.com, “The great tech war of 2012”, Novembre 2011 

 

 

                                                             
20

 http://www.fastcompany.com/1784824/great-tech-war-2012 
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El següent gràfic ens mostra quins beneficis genera un consumidor típic que entra a les pàgines 

web de Amazon, eBay, Google, etc. Tenint en compte aquesta mesura, Amazon és una empresa 

amb uns resultats excepcionals. De mitjana, cada consumidor que entra a la pàgina d’Amazon 

gasta 189 dòlars. Si ho comparem és 8 vegades més que Google i quasi 50 més que Facebook.21  

 

Amazon destaca també per ser l’empresa que ha crescut més ràpidament en la història 

d’Internet. Si ho comparem, veiem que durant els cinc primers anys Ebay va tenir uns ingressos 

de 0.4 bilions de dòlars i Google de 1.5 bilions de dòlars, però Amazon durant el mateix temps  

va arribar a uns ingressos de 2.8 bilions de dòlars.22 

Els analistes preveuen que al 2015 Amazon arribarà als 100 bilions de dòlars d’ingressos, només 

21 anys després de la seva fundació. Per apreciar millor aquests números, els podem comparar 

amb Walmart, gran cadena de magatzems multinacional també d’Estats Units, que van 

necessitar 34 anys per arribar a aquesta xifra d’ingressos. 

Podem concloure que totes les estratègies de promoció i comunicació d’Amazon estan 

enfocades a una única estratègia de màrqueting: crear una experiència de compra el més 

perfecte possible per als seus clients i així aconseguir la seva fidelització. Amazon gira al voltant 

de cada un dels seus clients. 

  

                                                             
21 http://www.webanalyticsworld.net/2011/01/revenue-per-unique-user-amazon-google.html 
22

 Resultats de eBay del 1995 al 2000, de Google del 1998 al 2003 i Amazon del 1995 al 2000 
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5. Preu 

Poc desprès de la seva creació, el seu fundador, Jeff Brezos va dir: “No em puc imaginar que en 

deu anys els clients diran: M’encanta Amazon, però desitjaria que els seus preus fossin més alts”. 

L’estratègia de preus de Amazon gira al voltant d’aquesta afirmació del seu creador. 

Brezos tenia present des de l’inici que la plataforma digital de la botiga permetia jugar amb el 

preu, aconseguint tenir el preu més baix que el consumidor pogués trobar. Gràcies al gran 

nombre de clients, Amazon aconsegueix amortitzar els seus alts costs fixes (com per exemple, 

l’actiu que suposa tenir el software i la gran base de dades). 

Un altre factor que permet maximitzar el marge i mantenir els preus baixos és un cashflow 

positiu com a conseqüència de  l’alta rotació dels seus productes. En la següent figura podem 

observar com s’origina aquest cashflow comparant-lo amb BestBuy, que té un cashflow negatiu. 

Val a dir que la mitjana de dies que un producte tarda a ser venut des que es compra al 

distribuïdor es de 70 dies a BestBuy i de 33 dies a Amazon. 

Font: http://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/online-business-revenue-

models/amazon-case-study/ 

Una vegada més, aquest cashflow positiu es transforma en una reducció en el preu de venda. En 

la següent figura, podem observar que si comparem un mateix producte entre diferents 

distribuïdors, el lloc on el podem trobar més econòmic a Amazon, suposant que l’enviament fos 

gratuït i que no existissin impostos. 

 

Font:http://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/online-business-revenue-models/amazon-

case-study/ 

A vegades Amazon duu a terme polítiques de preus agressius per aconseguir una major quota de 

mercat. Un dels exemples més representatius d’aquesta política és la d’Amazon Kindle Fire. Els 

costos de producció d’aquest producte són de 210 dòlars, però la Amazon Kindle Fire es venuda 

per 199 dòlars (per tant amb una pèrdua de 11 dòlars per producte venut). Tot i així, durant els 
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primers sis mesos de venta, Amazon ven continguts digitals per aquest producte per una mitjana 

de 136 dòlars. El que pretén és aconseguir recuperar la pèrdua a través de la venda de 

continguts digitals, on té uns marges més alts.  

D’aquesta manera, sacrifica beneficis en la venta de Amazon Kindle Fire amb marges negatius 

que compensa en els mesos posteriors amb els marges positius dels continguts digitals d’aquest 

producte, guanyant quota de mercat i assegurant-se una fidelització dels clients.23  

Formes de pagament 
Amazon accepta diverses formes de pagament, des de pagaments des del compte bancari fins a 

targetes regal d’Amazon, passant per altres com American Express, Visa o Eurocard.24 

Actualment Amazon no accepta com a forma de pagament les transferències bancàries 

internacionals, Smart Cards o  PayPal. 25 Val a dir que PayPal és una empresa de eBay, per tant 

Amazon no la reconeix com a forma de pagament pel fet que li costarien més cares les 

transaccions. 26 

La targeta Amazon.com Gift Cards, no té cap impost, mai 

caduca i es poden utilitzar en els diferents dominis de 

Amazon, aquestes característiques fan que a l’hora de fer 

regals molta gent es decideixi per aquesta forma. A més a 

més es pot escollir per quina categoria de productes s’ha de 

bescanviar i es pot enviar per e-mail, publicació al Facebook, 

imprimir a casa, o fins i tot personalitzar-la amb una foto o 

vídeo entre d’altres.27 

Amazon també té la seva pròpia targeta Visa. Fer-se aquesta targeta de crèdit és molt senzill, via 

on-line i normalment en només 30 segons es comunica al client si li ha estat acceptada28. Cal 

destacar que actualment només està disponible per a residents dels Estats Units majors d’edat i 

que aporta els següents beneficis als seus clients: 

 Descompte inicial de 30 dòlars 

 No hi ha comissió anual 

 Programa de beneficis 

 Compte mensual 

 Banca en línea 

Per incentivar la utilització de aquesta targeta en més establiments, van crear el programa de 

beneficis mitjançant el qual es guanya 3 punts per cada dòlar pagat en productes a Amazon , 2 

punts per cada dòlar gastat en benzineres, restaurants, farmàcia i productes d’oficina i un punt 

                                                             
23

 http://www.slideshare.net/fullscreen/faberNovel/amazoncom-the-hidden-empire/34 
24 http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200578290 
25 http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200578290 
26 http://pages.ebay.com/help/pay/paypal.html 
27http://www.amazon.com/gp/feature.html/ref=gc_lp_gs_tcg_compare?ie=UTF8&docId=1000653221&pf
_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=center111&pf_rd_r=0P640WFQQR1W5HWQBVCV&pf_rd_t=4501&pf_r
d_p=1474444042&pf_rd_i=landing2009 
28

 http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=200613030 

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200578290
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per cada dòlar en altres productes escollits. Aquests punts es poden bescanviar en compres a 

Amazon,  per  diners en efectiu,per  targetes regals o per viatges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: amazon.com 

Per últim, Amazon també compta amb una línea de crèdit corporativa que no cobra comissió i 

proporciona estats de comptes simples, fet que fa d’aquest ideal per a escoles, biblioteques i 

petites i mitjanes empreses. La línia de crèdit corporativa permet fer efectius els pagaments tots 

plegat a final de mes.29 

Com a conclusió podríem dir que Amazon té una gran varietat de formes de pagament per tal de 

facilitar tot el possible la compra als consumidors, a més de tenir una política de preus baixos 

que, entre altres, pot mantenir gràcies al cashflow positiu que representen les seves vendes. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
29

  http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/?nodeId=660468 
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6. Síntesi i conclusions 

Canvas  
A continuació analitzarem les diferents parts que composen el model de negoci d’Amazon  

utilitzant la matriu dels 9 blocs clau proposada per Alexander Osterwalder i Yves Pigneur30. El 

propòsit d’aquesta taula és fer un resum del treball realitzat i veure les diferents parts 

relacionades entre sí que formen el model de negoci que suporta tota l’activitat de l’empresa. 

Associacions clau 
- Socis de logística. 
- Programa d’afiliats. 

- Proveïdors de 
contingut 
especialitzat.  

Activitats clau 
- Logística. 
- Manteniment i 

desenvolupament de 
software/ 
infraestructura de TI. 

- Adquisició de 
contingut 
especialitzat.  
 

Proposta valor 
- Tenda en línea al 

detall. 
- Logística 

proporcionada per 
Amazon. 

- Amazon web 
services: S3, EC2, 
SQS, altres serveis 
web.  

Relacions clients 
- Recomanacions. 
- Perfils en línia 

personalitzats.  

Segment mercat 
- Nínxols. 
- Mercat de consum 

global (Nord 
Amèrica, Europa, 
Àsia). 

- Desenvolupadors i 
empreses. 

- Persones i empreses 
que necessiten 
serveis de logística. 
 

Recursos clau 
- Software i 

infraestructura de TI. 

- Infraestructura 
logística 
global.  

Canals distribució 
- Amazon.com (i 

llocs estrangers). 
- Afiliats.  

- API. 
 

Estructura costos 
- Logística de contingut i tecnologia de màrqueting. 

- Desenvolupament i manteniment de la plataforma.  

Fonts ingressos 
- Suma ingressos de vendes de tots els articles. 
- Subscripcions al servei prèmium. 
- Quotes de les utilitzacions de computació. 

- Quotes de gestió de logística.  
 

Font: elaboració pròpia a partir del llibre de “Generació de models de negoci” i diverses fonts. 

Com podem veure al quadre, Amazon ofereix tant productes en línia com serveis web i de 

logística; aquests dos últims van ser introduïts al 2006 com a resultat d’un estudi de les 

oportunitats que l’empresa tenia per arribar a altres segments del mercat que no estaven atesos 

actualment. D’aquesta manera aprofiten el seu coneixement en les noves tecnologies i els actius 

dels que ja disposes per poder oferir aquests serveis a uns preus més barats i aconseguir crear 

una nova font d’ingressos.  

Podem veure també que l’activitat més important de l’empresa consisteix en la millora contínua 

de la seva plataforma digital, a través de la qual ofereix els seus productes i serveis. Per això ha 

de dedicar recursos a mantenir-la i millor l’experiència del client. 

 

                                                             
30 Matriu proposada al llibre “Generació de models de negoci” de Alexander Osterwalder i Yves Pigneur 
per a analitzar com pot ser rentable un model de negoci. 
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Conclusions 
Amazon és capaç d’oferir una gran quantitat de productes a la mateixa vegada que dona 

informació a temps real sobre les tendències i la opinió pública, aconseguint així que el client 

s’interessi també en altres productes comprats per altres persones i aconseguint augmentar-ne 

la demanda. Aquest és un dels motius pels quals podem dir que té sentit utilitzar l’estratègia de 

la llarga cua.  

Aquest treball ens ha servit per veure i aprendre com esta evolucionant la forma en que les 

empreses arriben al consumidor final a través de les noves tecnologies, mantenint a la vegada al 

client com a centre del seu negoci. També ens ha servit per veure com empreses que comencen 

amb pèrdues poden arribar a créixer d’una manera tan gran com ha fet Amazon, col·locant-se 

en una posició líder. També creiem que el sistema “en 1 clic” que Amazon promociona és un 

aspecte important, ja que l’empresa es preocupa de que l’experiència de compra del 

consumidor sigui bona, proporcionant una plataforma fàcil d’utilitzar, ràpida i segura. Aquest fet 

l’hem pogut comprovar personalment, ja que mentre fèiem aquest treball vam fer dues 

compres a través d’Amazon (un Kindle i un llibre) i podem afirmar que l’experiència de compra 

es molt bona.  

Finalment, a mode de síntesi exposarem una taula amb els factors claus de l’èxit d’Amazon: 

  

• Diversificació dels productes. 

• Oferta d'empreses i particulars. 

•  Aprofita els recursos i activitats clau per oferir nous serveis. 

Producte 

•Selecció de proveïdors amb exigències. 

•Logística del magatzem: mass storage. 

•Aprofita l'espai 

•Rutes optimitzades 

• Innovació: robotització del magatzem. 

Distribució 

•Sistemes online de publicitat: Google Adwords, intercanvi de links.. 

•Customer Relationship Management: 

•Recopilació d'iinformació dels hàbits dels clients. 

•Oferta especialitzada per cada comprador. 

•Plans de fidelització: Amazon Prime. 

Promoció 

•Política de preus baixos. 

•Cashflow positiu. 

•Possibilitat de pagar a través de diferents mètodes. 

Preu 
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