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Resum / Resumen: Actualment, han sorgit nous models de negoci que estan 
fent competència als sectors més tradicionals. És el cas de Deliveroo, un servei 
que entrega menjar a domicili. En el següent projecte, l’objectiu és treballar la 
seva comunicació corporativa a través de les relacions públiques per associar 
valors positius a la marca i generar així confiança amb els seus públics.  
 
Així doncs, el projecte es dividirà en tres fases: a) la primera d’investigació, en 
la qual s’analitzarà la marca tan internament com externament, per així poder 
veure quines són les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats b) la fase 
estratègica, amb els objectius, públics i el paper de la marca c) l’última fase, 
amb les accions i les diverses propostes creatives per donar resposta als 
objectius marcats pels diferents públics. 
 
 
 
Paraules clau / Palabras clave: Relacions públiques, pla de comunicació, 
estratègia, Deliveroo, economia col·laborativa, nous models de negoci, menjar 
a domicili, riders, delivermood.   
 
 
Abstract: Nowadays, new business models have emerged and they are being 
competition of traditional sectors. This is the case of Deliveroo, a delivery food 
service. The main goal of the project is to work on their corporate 
communication through public relations to associate positive values within the 
brand and thus generate confidence with their audiences. 
 
Therefore, the project will be divided into three phases: a) the research one, in 
which the brand will be analysed both internally and externally, in order to see 
what weaknesses, strengths, threats and opportunities there are b) the strategic 
phase, with the objectives, audiences and the role of the brand c) the last 
phase, with the actions and the various creative proposals to respond to the 
objectives set for the different audiences. 
 
 
 
Keywords: Public relations, communication plan, strategy, Deliveroo, 
collaborative economy, new business models, food delivery, riders, 
delivermood. 
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Investigació

El primer pas del projecte és realitzar una anàlisi DAFO de la situació de la companyia Deliveroo i del 
context de les empreses d’economia col·laborativa a Espanya, així com de les tendències. D’aquesta 
manera, l’objectiu és identificar les possibles debilitats i fortaleses (aspectes interns de l’empresa), 
alhora que analitzar quines són les amenaces i oportunitats en les quals es pot trobar la companyia 
(aspectes externs). 

A continuació es mostra una taula amb els punts essencials extrets de la investigació (veure annex 1 i 
2). Als annexos es recull tota la informació per així procedir al desenvolupament del treball. Per tal de 
no entorpir la lectura del projecte, s’ha considerat afegir-ho als annexos 1 i 2. Així doncs, una anàlisi 
complet de la companyia i del context actual a Espanya, no només en l’àmbit comunicatiu, ens permet 
investigar la companyia més a fons i esbrinar quina és la millor estratègia comunicativa que pot seguir. 

En aquesta primera taula, s’esmentaran breument els punts clau. Per aprofundir més en les                                   
conclusions que s’han extret a partir de la investigació realitzada, s’explicaran més detalladament                 
cadascun d’aquests punts a la part inferior d’aquesta taula. 

fortaleses debilitats

Eficiència i rapidesa.
La pròpia companyia afirma que en una mitjana de 32 
minuts el menjar arribarà als clients. El seu objectiu      
principal és ser ràpids, però fer-ho de la millor manera 
possible.

Tarifa més econòmica per un ús habitual.
Deliveroo compta amb “Deliveroo Plus”, una tarifa       
mensual útil pels clients habituals. 

Aplicació fàcil d’utilitzar.
L’aplicació és senzilla i s’entenen fàcilment les passes 
que has de seguir per fer una comanda. 

Equilibri entre vida personal i laboral.
L’horari dels riders és flexible, pel què poden                                  
compaginar la vida laboral amb la personal.

Bon ús d’Instagram per apropar-se als joves.
Deliveroo utilitza l’Instagram i els influencers per                      
apropar-se a la gent jove. A més, també fa sorteigs a 
través dels seus posts. 

Els “falsos autònoms” i la falta de regulació.
Un dels grans problemes en què s’ha vist involucrada 
la companyia és en el tema dels “falsos autònoms” i les 
condicions de treball d’aquests, ja què els riders són 
autònoms però no assalariats. 

“Esclaus de la puntuació”.
La flexibilitat no és plenament certa, ja què l’avaluació 
dels usuaris repercuteix al rider, i depenent de les hores 
treballades durant la setmana i de la puntuació, podran 
treballar més o menys hores la setmana següent. 

Relació dels riders amb la companyia.
No existeix pràcticament una relació, només a través de 
missatges de mòbil. Falta d’atenció per part de Deliveroo.

Poques zones de repartiment. 
Usuaris i usuàries de Deliveroo es queixen què la            
companyia no reparteix menjar allà on ells/elles volen 
que arribi.
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amenaces oportunitats

Investigació

Responsabilitat social corporativa.
Deliveroo ha col·laborat amb WWF perquè volen               
promoure la producció sostenible d’aliments. És una 
marca que vol estar compromesa amb el medi ambient 
i la societat.

Impacte positiu en l’economia espanyola. 
La companyia genera ingressos per l’economia                        
espanyola i crea nous llocs de treball.

Mal servei d’atenció al client.
Queixes per part d’usuaris i usuàries, ja que quan sorgeix 
algun problema per part de la companyia cap a l’usuari 
o usuària, és difícil reclamar, ja que no contesten i/o no 
donen solucions.

És una font d’ingressos complementària.
Deliveroo és una via de generació d’ingressos, 
però no és font d’ingressos principal. Poc temps de                                              
permanència, rotació elevada.

Regulació de l’economia col·laborativa.
Hi ha 81 plataformes d’economia col·laborativa                          
registrades a Espanya, però la falta de regulació i les 
condicions dels empleats creen una mala imatge per part 
de la societat, i se’ls acusa de “competència deslleial”. 

Mala imatge als mitjans de comunicació.
Les notícies negatives als mitjans fan difícil aconseguir 
que la imatge de les plataformes com Deliveroo sigui 
positiva. 

Just Eat no contracta falsos autònoms.
Un dels principals competidors de Deliveroo no s’ha 
vist involucrat en denúncies ja que no contracta falsos 
autònoms i entenen que hi ha un buit legal. 

Ex-treballadors creen una plataforma 
reivindicativa.
Dos ex-riders de Deliveroo han creat la plataforma              
Riders x Derechos per exigir millors condicions de treball. 
La pròpia plataforma i el fet de sortir als mitjans parlant 
pot ser una amenaça per Deliveroo a l’hora d’aconseguir 
una bona imatge dels seus treballadors i treballadores. 

Sorgiment de noves plataformes.
S’estan començant a crear noves plataformes per fer 
competència a Deliveroo, que volen generar treball 
digne, garantitzant bones condicions de treball.

Uber vol adquirir Deliveroo.
Uber ha començat a negociar amb Deliveroo per adquirir 
l’empresa. És una companyia molt coneguda a nivell   
mundial i també a Espanya, pel què podria aconseguir 
més clients potencials i més ingressos.

Deliveroo, més competitiu.
Vol llançar un servei similar a Just Eat, perquè els           
restaurants tinguin la seva pròpia flota de repartidors. 
Això milloraria la imatge de la companyia i la faria més 
competitiva.

Joves a favor de l’economia col·laborativa.
S’ha convertit en una manera popular de consumir pels 
joves, pel qual seria una oportunitat dirigir les accions de 
Deliveroo cap a una franja d’edat jove. 

Increment d’ús d’aquestes plataformes.
Tot i les notícies negatives als mitjans de comunicació, 
més de la meitat de la societat les consumeix o es        
planteja consumir-les. Així, Deliveroo té una oportunitat 
per millorar la seva imatge i seguir creixent. 

El menjar a domicili “està de moda”.
El menjar a domicili cada cop és més comú i el sector 
seguirà creixent, el qual permetrà que Deliveroo també 
pugui seguir creixent. 
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Seguidament, s’explicaran els punts esmentats a l’anterior taula per entendre la situació interna i             
externa de Deliveroo, per així poder avançar cap a una estratègia eficaç basada en la investigació        
realitzada.

Investigació

Fortaleses

f

Eficiència i rapidesa.
Deliveroo utilitza un algoritme anomenat Frank, que 
pot predir el temps que trigarà el menjar a preparar-se, 
i avaluar la manera més eficient de distribuir les seves 
comandes en funció de la ubicació dels restaurants, 
dels riders i dels clients. 
De fet, segons la mateixa companyia, a través del web 
o de l’aplicació, els usuaris poden demanar què volen 
i en quin restaurant ho volen i en una mitjana de 32 
minuts els arribarà la comanda. Així doncs, l’aspecte 
principal de la marca és dur el menjar als seus clients 
d’una forma ràpida i eficient.

Equilibri entre vida professional i laboral.
Deliveroo ofereix als seus treballadors (riders) un 
horari flexible, ja que poden escollir -dins d’uns 
límits- quantes hores volen treballar a la setmana. Per 
aquest motiu, l’aspecte millor valorat pels treballadors 
de Deliveroo a la pàgina web Indeed és l’equilibri 
entre la vida personal i laboral. Que els treballadors 
estiguin contents amb la flexibilitat horària per poder              
compaginar el treball amb la seva vida personal és 
un punt positiu per Deliveroo, ja que el seu model de 
negoci es basa principalment a tenir riders amb un 
horari flexible per poder repartir menjar a domicili.

Tarifa més econòmica per un ús habitual.
Deliveroo compta amb “Deliveroo Plus”, útil pels           
clients habituals. La tarifa consisteix a pagar 5,99   
euros mensuals per així demanar el que vulguin 
sense costos d’enviament. Això pot suposar un estalvi 
d’entre 168 i 504 euros anuals. D’aquesta manera,  
s’afavoreix i es facilita un ús habitual de l’aplicació per 
demanar menjar a domicili i que es converteixi en un 
servei d’ús habitual.

Bon ús d’Instagram per arribar als joves.
La xarxa social que més destaca per Deliveroo i amb 
més seguidors és Instagram, ja que és una xarxa amb 
molta gent jove. Publiquen sortejos i són propers al 
target. Segons l’”Estudio Anual de Redes Sociales” 
de l’IAB (2018), la Generació Z (de 16 a 23 anys) té 
com a xarxes socials preferides Instagram, Whatsapp 
i Youtube. Pels millennials (24-38 anys), en canvi, les 
preferides són Whatsapp i Facebook. Així, trobem 
que Deliveroo vol apropar-se a la Generació Z, pel 
qual utilitza influencers que etiqueten la marca a les 
seves stories per promocionar-se. Això fa que s’hagin 
pogut donar a conèixer entre aquesta franja d’edat i 
que tinguin una bona imatge entre ells i elles. 

Aplicació fàcil d’utilitzar.
L’usuari pot demanar el menjar a través de la web o 
de l’App de Deliveroo, disponible tant per Android 
com per iOS. Per això, el primer pas és afegir el codi 
postal. D’aquesta manera, podrà trobar els millors 
restaurants a prop seu i escollir el menjar que vulgui. 
Per tant, l’aplicació és l’eina principal a partir de la qual 
els usuaris i usuàries es relacionen amb Deliveroo. És 
una eina senzilla i fàcil d’utilitzar, tal com comenten  
algunes persones als comentaris de l’AppStore, 
aspecte que suposa una fortalesa per Deliveroo.
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Responsabilitat social corporativa.
La companyia vol ser cada cop més socialment 
responsable, pel què aquest mateix any 
2019, el portal efeverde ha informat que                                                    
Deliveroo ha anunciat la retirada de 600 plats de 
180 restaurants que contenen tauró, ja que estan 
compromeses amb “Sin Aletas de Tiburón” de 
WWF. 
Emma Simmonds, directora de política de la 
companyia, afirma que “per nosaltres és  molt 
important que tots els restaurants amb els quals 
treballem promoguin la producció sostenible 
d’aliments, i això ha d’incloure la protecció de les 
espècies en perill d’extinció”. 
De fet, Deliveroo vol seguir treballant amb WWF, 
ja que el que volen és tenir l’oferta d’aliments 
més gran pel consumidor però protegint l’entorn 
natural. El compromís de la companyia amb el 
medi ambient i la societat és una fortalesa per 
la companyia, ja que les i els usuaris busquen                   
empreses que siguin socialment responsables, 
que participin en moviments socials i els ajudin 
a  lluitar contra el medi ambient i les desigualtats. 

Impacte positiu en l’economia.
A Espanya, l’empresa assegura haver generat 
17 milions d’euros en ingressos als restaurants. 
Col·labora amb més de 2000 restaurants i 1000 
riders. A més a més, segons xifres de l’informe 
Delivering to the Global Economy, realitzat per 
Capital Economics, la companyia Deliveroo ha 
generat 27 milions d’euros a l’economia del país 
entre juny del 2016 i juny del 2017. Això és una 
fortalesa per la companyia, ja que té un impacte 
econòmic positiu en l’economia espanyola i crea 
nous llocs de treball. 

Investigació
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Investigació

Debilitats

d

Els “falsos autònoms” i la falta de regulació.
Una de les grans debilitats tant de Deliveroo com  
d’altres plataformes d’economia col·laborativa, són 
els anomenats “falsos autònoms” i les condicions de 
treball que tenen, causades per la falta de regulació 
en aquest àmbit. 
De fet, la companyia s’ha vist involucrada en una 
sèrie de problemes en els últims anys a Espanya, 
on Inspecció de Treball posa en entredit el seu 
model salarial, basat en el fet que els repartidors són 
autònoms i no assalariats. 
Els riders han de pagar la quota d’autònom, que va 
incrementant i que fa que el benefici que guanyen 
els treballadors anualment disminueixi. Això ha dut  
a l’empresa a haver de pagar multes de fins a 1,3           
milions d’euros. Aquest fet suposa una debilitat per 
l’empresa, ja que els atorga una mala imatge per part 
de la població en general. 

Poques zones de repartiment.
Deliveroo va arribar a Espanya l’any 2015 i, segons la 
mateixa companyia, actualment, el servei funciona a 
22 ciutats del país. 
Tot i això, Glovo, la seva competència, és present a 
50 ciutats, cosa que fa que els usuaris de Deliveroo 
es queixin de les poques zones de repartiment, ja 
que la companyia no reparteix menjar on els usuaris i 
usuàries volen que arribi. 
Per tant, Deliveroo hauria d’expandir-se a més ciutats 
d’Espanya per poder solucionar aquest problema,    
percebut com a negatiu per consumidores  potencials. 

Mal servei d’atenció al client.
Una de les queixes més populars a l’Appstore és la 
del mal servei d’atenció al client de Deliveroo. Es                
produeixen cancel·lacions de demandes sense cap 
bonificació, comandes incompletes - si et falta alguna 
cosa, no t’ho tornen ni et retornen els diners-, llargues 
esperes… 
A més, és difícil reclamar, ja que en la majoria de 
casos no obtens resposta i/o solucions i tampoc                              
contacten amb tu per avisar que no et poden entregar 
la comanda. 
Tot això fa que els usuaris i usuàries amb males                 
experiències no tornin a utilitzar l’aplicació i es passin 
a la competència.

És una font d’ingressos complementària.
En general, per a moltes persones, ser “rider” és una 
via complementària de persones estudiant, en situació 
d’atur, etcètera. Troben en la plataforma una via de 
generació d’ingressos. Tot i això, la majoria de riders 
són persones joves d’entre 18 i 35 anys. 

“Esclaus de la puntuació”.
L’avaluació dels usuaris i usuàries repercuteix al         
rider, no a l’empresa o al restaurant. Així doncs, el seu 
algoritme premia o castiga depenent del que treballa 
el rider i de la reputació. 
A més a més, un altre problema és que depenent 
de les hores que treballen i de la puntuació, podran        
escollir més o menys hores la següent setmana. Això 
fa que no existeixi al 100% aquesta flexibilitat horària. 
I és que hi ha gent que ofereix a altres persones que 
treballin per ells o elles, ja que d’aquesta manera       
podran treballar més hores. 

Relació dels riders amb la companyia.
La relació dels treballadors amb Deliveroo és només 
a través de missatges de mòbil. A més, la bicicleta i 
el mòbil ho han de pagar els mateixos treballadors. 
Segons l’entrevista feta a Javier, rider de Deliveroo, 
tant a ell com als seus companys no els agrada la 
falta d’atenció de la companyia cap al treballador i, 
a més, també veuen negatiu que els errors del client              
normalment els han de pagar els propis riders. 
Que els riders estiguin descontents amb la relació 
que tenen amb la companyia suposa una debilitat 
per aquesta, ja que pot fer que disminueixi l’eficiència 
i les ganes de treballar dels riders. 

Això suposa un problema per Deliveroo, ja que la  
rotació de personal és molt elevada, i el temps de 
permanència és de 5 mesos, segons afirma un 
dels entrevistats al programa Solidaris:

“Glovo i Deliveroo: nova economia, 
o precarietat digital sobre rodes?” 
(2018)”. La gent, a llarg termini, 
vol trobar feines més estables, 
amb uns ingressos superiors
 i més seguretat. 
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Investigació

Amenaces

a

Regulació de l’economia col·laborativa.
A Espanya hi ha registrades 81 plataformes 
d’economia col·laborativa, entre les quals es troba 
Deliveroo. Estan canviant la manera de consumir 
i sobretot el mercat laboral: flexibilitat, ingressos 
ràpids i quasi cap requisit per treballar. 
El fet que hagin sorgit fa pocs anys i que                        
s’estiguin expandint tan ràpidament està fent 
que no s’hagin regulat i que hagin sorgit el que 
s’anomena com a “falsos autònoms”: els seus 
contractes no tenen dret a indemnització per 
acomiadament, a baixa mèdica, a comptabilitzar    
l’antiguitat, etcètera.
Segons el portal Business Insider, el fals autònom 
és “un professional vinculat de forma exclusiva i 
depenent a una empresa de la mateixa manera 
que ho està un empleat corrent pel que fa a les 
obligacions. Però manca dels drets i beneficis que 
marca la llei pels treballadors contractats”. Aquest 
fet ja suposa una amenaça per la companyia, ja 
que crea una mala imatge cap a la societat i se’ls 
acusa de “competència deslleial”.  

Just Eat no contracta falsos autònoms.
Un dels competidors principals de Deliveroo no 
s’ha vist involucrat en les denúncies i queixes per 
tenir “falsos autònoms”. 
Segons la mateixa companyia, el 90% del                              
negoci procedeix de les comissions que paguen 
els restaurants, que tenen la seva pròpia flota de 
repartidors. Tot i això, ara també tenen repartidors 
com Glovo i Deliveroo, però el director general  
internacional de la companyia de Just Eat 
Jerome Gavin assegura que “no ho han fet amb 
autònoms, perquè no és el seu model de negoci i, 
a més, entenen que hi ha un buit legal”. 
Si els usuaris i usuàries saben que la competència 
de Deliveroo no contracta a falsos autònoms i 
volen passar-se a un consum més responsable, 
el més probable és que deixin de consumir 
plataformes com Deliveroo. 

Mala imatge als mitjans.
Les denúncies a Deliveroo i a altres plataformes 
d’economia col·laborativa com Cabify o Airbnb 
surten als mitjans de comunicació ja des de fa 
uns anys. Això fa que la imatge que es dóna a la 
societat d’aquest tipus de plataformes sigui una 
imatge negativa.

Sorgiment de noves plataformes.
Ja a l’actualitat, emprenedors/es estan començant 
a crear noves plataformes per fer  competència a 
Deliveroo i la competència sense tenir necessitat 
de contractar a falsos autònoms. 
És el cas, per exemple, de  l’Oriol Alfambra, 
exrepartidor de Deliveroo. 
Enfadat amb les condicions que l’imposava la 
companyia, ha decidit crear, tot junt amb altres 
riders, la seva pròpia empresa. L’objectiu és, com 
afirma Alfambra, “generar treball digne i repartir-
lo entre les persones que ja treballaven a altres 
empreses”. És un “front més de batalla que vol 
intervenir en el mercat i una forma contemporània 
de col·lectivització.” 
Si els usuaris i usuàries troben en la competència 
una forma més responsable de consumir, les 
actuals companyies, entre les quals es troba 
Deliveroo, perdran consumidors. 
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Investigació

Amenaces

Ex-treballadors creen plataforma reivindicativa.
Oriol Alfambra i Núria Soto, extreballadors de Deliveroo, han creat la plataforma Riders x Derechos, per 
exigir millors condicions de treball als riders. Es queixen de les condicions que tenen els treballadors 
i treballadores actualment i exigeixen més protecció. A més, aquestes companyies no tenen sindicats 
ja que no tenen treballadors amb plantilles. Tant l’Oriol com la Núria, afirmen a una entrevista feta 
l’any 2017 al programa “Els Matins de TV3”, que l’essència de la protecció no és només tenir un 
sou. Com que no poden tenir sindicat, substreus la negociació col·lectiva i individualitzes la relació 
del treballador amb l’empresa. El fet de no poder-se organitzar col·lectivament ha fet que hagi sorgit 
la plataforma “riders x derechos”, per denunciar les males condicions que pateixen els treballadors 
a Deliveroo, aspecte que pot ser una amenaça a l’hora d’obtenir una bona imatge de l’empresa per 
part de la societat, ja que els propis extreballadors s’organitzen per comentar els aspectes negatius 
d’aquesta. a
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Investigació

Oportunitats

o

Uber vol adquirir Deliveroo.
Segons ha avançat la pàgina web Bloomerg, Uber 
ha començat a negociar amb Deliveroo per adquirir    
l’empresa. Tot i això, encara estan en una fase de      
negociació inicial, però Uber vol expandir la seva       
firma. Just Eat és un dels competidors més directes 
de Deliveroo, i després dels rumors de l’adquisició de 
Deliveroo per part d’Uber, la companyia ha caigut a la 
Bossa de Londres. 
De fet, els títols de la companyia, segons afirma la      
pàgina web merca2, van arribar a caure el setembre 
del 2018 fins a un 8%. De fet, en 24 hores les accions 
van baixar de les 7,80 lliures (7,93 euros), a les 6,61 
lliures. Això podria suposar una oportunitat per la      
companyia, ja que hi ha molta gent que coneix la   
marca Uber i no la de Deliveroo, pel qual podria tenir 
més clients potencials i més ingressos.

Deliveroo, més competitiu.
Tot i que Just Eat lidera actualment el mercat, això 
podria canviar. Segons afirma el diari Expansión 
(2018), “Deliveroo planeja llançar un nou servei similar 
al de la companyia (Just Eat) amb seu al Regne Unit 
pel que els restaurants podran utilitzar la plataforma 
amb la seva pròpia flota de repartidors”. Actualment 
Deliveroo disposa dels anomenats riders, al contrari 
que Just Eat, en què el 90% del negoci procedeix de 
les comissions que paguen els restaurants, que tenen 
els seus propis repartidors. Deliveroo podria així,                
tornar-se encara més competitiu i superar a la seva 
competència, a l’hora que milloraria la seva imatge ja 
que no s’expandiria a base de contractar més riders. 

El menjar a domicili “està de moda”.
Segons un informe de la UBS, el menjar a domicili 
suposarà el 2030 uns 365.000 milions de dòlars. En 
l’actualitat mou 35.000 milions de dòlars, pel que                
suposaria un creixement anual de més del 20%. A 
països com Regne Unit o Alemanya, el repartiment 
de menjar suposa ja més del 10% del negoci total de 
la restauració. A Espanya, en canvi, encara se situa al 
4%. 
Veiem doncs què el menjar a domicili i les                               
plataformes que ho ofereixen s’estan posant molt 
de moda no només a Espanya, sinó a tot el món, i 
seguiran creixent cada any. Si els usuaris i usuàries les 
continuen consumint, el sector podrà seguir creixent 
i serà una oportunitat per Deliveroo per fer-ho també.

Joves a favor de l’economia col·laborativa.
Segons un estudi publicat a Europapress i realitzat 
pel departament ShopperView d’AECOC, aquesta 
nova manera de consumir és més popular entre la 
gent jove: a mesura que augmenta l’edat, el seu ús 
disminueix. El 58% de població entre 25 i 34 anys 
està molt o bastant interessada en aquest tipus de                          
plataformes. 
Les accions dirigides als joves, més oberts a l’ús 
de plataformes d’economia col·laborativa, poden             
suposar una oportunitat perquè Deliveroo tingui una 
bona imatge entre aquest target. 

Increment d’ús d’aquestes plataformes.
Segons el mateix estudi, publicat a Europapress i        
realitzat pel departament ShopperView d’AECOC, el 
57% dels espanyols i espanyoles ha utilitzat alguna 
plataforma online d’economia col·laborativa l’últim 
any i el 60% té la intenció d’utilitzar-la en un futur. 
Això significa que tot i les denúncies i la falta de          
regulació d’aquestes, la societat no té una mala              
imatge d’elles i més de la meitat les consumeix o es 
planteja consumir-les. De fet, segons el mateix estudi, 
el 33% dels enquestats i enquestades que opinen que 
els serveis són més barats que els oferts a través dels 
serveis tradicionals. Deliveroo té una oportunitat per 
seguir creixent, aconseguint nous usuaris i usuàries i 
mantenint les que ja té en l’actualitat. Per això, ha de 
continuar inspirant-los confiança.
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La nostra oportunitat...

Després de realitzar la investigació, s’observa que les plataformes d’economia col·laborativa, tot i la 
falta de regulació, són populars entre la gent jove. De fet, com ja s’ha mencionat a la investigació, 
segons un estudi publicat a Europapress i realitzat pel departament ShopperView d’AECOC, el 58% de 
la població entre 25 i 34 anys està molt o bastant interessada en aquest tipus de plataformes. 

A més, pel que fa als riders, són persones d’entre 18 i 35 anys, segons s’afirma al programa Solidaris: 
“Glovo i Deliveroo: nova economia, o precarietat digital sobre rodes?” (2018), són gent que, en             
general, busca una via complementària per generar ingressos, ja que estan estudiant, en situació 
d’atur, etcètera. 

Tenint en compte aquestes dades, l’estratègia de Deliveroo ha d’anar dirigida a la gent jove, entre 
aquesta franja d’edat (18-35), les característiques de les quals es concretaran més endavant. 

Així doncs, abans de poder definir l’estratègia de la companyia, s’ha d’analitzar què agrada als joves i 
què és el que busquen en una marca.

Joves, amb quines característiques?

Per saber quines característiques té el target al qual ens dirigim (hàbits, comportaments, inquietuds…) 
i poder definir una estratègia adient, s’ha de dur a terme una investigació. S’ha de tenir en compte que 
entre aquesta franja d’edat entren tant els anomenats “Millenials” com la “Generació Z”, pel qual es 
buscaran punts en comú d’ambdues generacions per poder definir una bona estratègia.

Generació Z.
Raúl Magallón Rosa, professor del Departament 
de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la 
Universitat Carlos III de Madrid, al seu treball 
“El ADN de la Generación Z. Entre la economía 
colaborativa y la economía disruptiva” (2016), 
menciona a Núria Vilanova, presidenta 
d’Atrevia, la qual afirma que “hem vist que les             
persones que ronden els 20 anys són, a més de 
digitals, nadius en adaptació i nous valors.

Han perdut la por a la incertitud, perquè 
han crescut amb ella, i són inclusius, liberals 
i realistes, autèntics buscavides de les 
oportunitats”. 
Menciona també en el mateix estudi a              
Jennifer Medina, directora de “Intelligence & 
Innovation” de BigFoot, la qual afirma que “la 
Generació Z té un sentit diferent de comunitat: 
busquen relacionar-se amb persones amb  
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Millennials. 

interessos comuns i generalment busquen 
solucionar problemes en equip. Els seus 
dispositius, en realitat, els ajuden a generar 
contactes amb persones amb els mateixos 
interessos i inquietuds, encara que no estiguin 
en el mateix espai físic”. 
Com destaca un informe d’Atrevia i la Universitat 
de Deusto (2016), i menciona Matilde Aguilar 
Romero al seu Treball Final d’Investigació: 
“La Generación Z: sus hábitos de consumo 
de información y las redes sociales”, “aquesta 
generació ha fet de les xarxes socials la seva 
senya d’identitat.

José Javier Ruiz Cartagena, al seu estudi “Millennials y redes sociales: estrategias para 
una comunicación de marca efectiva” (2017), menciona a Alsop (2008), el qual defineix els 
millennials com a “persones tolerants, optimistes, inquietes, cíviques, orientades al treball en 
equip i conscienciades en la recerca d’un equilibri entre el treball i l’oci”. Ruiz també menciona a 
Barton, Koslow & Beauchamp (2014), que afirmen que els propis millennials es defineixen com a 
“tecnològics, moderns, atrevits i rebels”. 

A més, la crisi econòmica també ha afectat la seva manera de créixer (Burstein, 2013), ja que tenen 
un perfil propens a l’activisme i la protesta, amb “capacitat per l’emprenedoria, i que ha crescut en 
una cultura de consum i materialista”. 
    
Héctor Gabriel Varela, al seu estudi “Los “Y” ó millennials: atributos generacionales versus 
perfil ideal del extensionista contemporáneo”, defineix les característiques personals i laborals 
d’aquesta generació. 

Han canviat la manera de consumir informació 
i ha canviat també la informació que es 
consumeix. Els caracteritza el fet social, estan 
connectats contínuament i els permet com 
a punt positiu col·laborar més de projectes 
socials, culturals i polítics”. 

Aquesta generació, com subratlla Magallón 
al seu estudi, suposa el 25% de la població 
mundial i un 15,7% de la població Espanyola 
-7,3 milions-. 
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Pel que fa a les característiques personals, 
menciona les següents:

- Tenen valors que els diferencien de les 
persones de l’anterior generació. 
- Rebutgen l’autoritat i tenen una actitud 
desafiadora i reptadora. 
- Volen ser lliures, amos del seu temps i no volen 
horaris estipulats. 
- Valoren l’autonomia.
- Busquen el plaer en tots els àmbits. 
- Valoren poder mostrar-se com són, poder dir 
el que pensen i gaudir del temps.
- L’èxit per  ells  i  elles és sinònim  d’autorealització: 
això implica fer moltes altres coses a banda de 
treballar. Per aquest motiu troben tan important 
l’equilibri entre la vida personal i laboral.
- Són independents i individualistes. 

Pel que fa a les característiques laborals,     
defineix les que llegim a continuació:

- No volen treballar al mateix lloc durant tota la 
seva vida professional. 
- No valoren l’estabilitat laboral. 
- No tenen por a qüestionar-se els dogmes 
establerts en les organitzacions a les quals 
s’incorporen.
- La relació que tenen amb l’autoritat és diferent: 
no els agrada l’estructura vertical i tenir amos. 
- Volen autonomia i diàleg constant. 
- Exigeixen a les empreses millors horaris, 
retribucions i entorn laboral. 

Conclusions

En general, doncs, s’observa que són generacions que tot i són diferents, tenen característiques             
comunes.
Són persones que volen, per davant de tot, viure experiències. Per aquest motiu valoren la flexibilitat 
laboral, ja que volen poder compaginar la seva vida amb moments d’oci i poder decidir el seu horari 
en la mesura del possible. Volen sentir plaer, passar-s’ho bé, i la vida social és, per ells i elles, igual 
d’important que la vida laboral, ja que busquen constantment noves oportunitats de vida en tots els 
àmbits. A més, són crítiques amb les empreses, qüestionen la cosa establerta i no volen establir-se 
en un lloc de treball de per vida, sinó que, com s’ha mencionat, busquen noves experiències i provar 
coses noves. Així, es podria afirmar que pensen més a curt termini que a llarg termini. No tenen por a 
la inestabilitat.  Un altre aspecte important a destacar d’aquestes dues generacions és el compromís. 
Un valor que és essencial per elles. Col·laboren en projectes socials, culturals i/o polítics i, a més, 
exigeixen a les marques que ho facin també, i que siguin socialment responsables. 
Per tant, a partir d’aquí, es poden extreure tres valors importants pels joves: la llibertat, la diversió i 
el compromís.

A més, tenint en compte l’anàlisi del target de Deliveroo realitzat a la investigació, ens dirigim a 
persones que utilitzen les xarxes per informar-se i seguir comptes d’Instagram d’influencers. Utilitzen 
altres serveis d’economia col·laborativa com ara Cabify o Airbnb i ho fan tot a través del mòbil, inclús 
demanar menjar: volen rapidesa i comoditat.
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La nostra estratègia...

Tenint en compte les conclusions extretes de 
l’anàlisi dels Millennials i la Generació Z, es pot 
plantejar una estratègia per la marca.

Deliveroo ha de ser una marca en la qual la 
gent jove se senti identificada. Per tant, ha de 
tenir els mateixos valors, entre els quals hem 
destacat la llibertat, la diversió i el compromís. 

No s’ha de veure només com una companyia 
que reparteix menjar a domicili, sinó que ha de 
ser molt més que això. 

L’estratègia se centrarà principalment en els 
valors de la llibertat i la diversió. Per aconseguir 
l’objectiu d’associar valors positius a la marca, 
l’estratègia a seguir consisteix a associar-la a 
petits moments de diversió i felicitat: moments 
curts i intensos, que els fan sentir lliures, ja 
que aconsegueixen oblidar-se de les seves 
preocupacions durant aquells instants.

D’aquesta manera, la marca ha d’oferir als 
joves als quals ens dirigim allò que desitgen: 
experiències divertides que els facin sentir 
lliures durant uns instants. Moments que els 
facin treure les preocupacions del cap per 
uns minuts o per unes hores: moments de 
plaer. I això s’ha d’aconseguir no només per 
la consumidora final, sinó també els riders 
han d’aconseguir sentir-se així, inclús mentre 
treballen amb Deliveroo.

El fet que valorin més els moments a curt termini 
i no pensin tant en l’estabilitat i en situacions 
a llarg termini, fa que la marca pugui apropar-
se a ells i elles i oferir-los moments de felicitat i 
noves experiències a viure. L’objectiu és oferir 
experiències curtes i fàcilment reproduïbles a 
diferents ciutats amb repercussió mediàtica.

Seguim així en la línia del concepte llençat 
aquest mateix any (2019) per la marca: “Food 
Freedom”. Però en comptes de fer èmfasi en la 
mateixa marca i en la llibertat de menjar el que 
vulguis, quan vulguis i on vulguis, s’ampliaria 
el concepte de “llibertat” per extendre-ho al 
fet que Deliveroo no només et proporciona 
llibertat, sinó que està amb tu als teus moments 
de plaer i felicitat. 

L’estratègia se centrarà principalment en 
els valors de la llibertat i la diversió. Per 
aconseguir l’objectiu d’associar valors 
positius a la marca, l’estratègia a seguir 
consisteix en associar-la a petits moments 
de diversió i felicitat. 

“
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Com pot aconseguir això Deliveroo?

Com ho relacionem amb la marca?

Per aconseguir això, Deliveroo ha de seguir fent accions d’street marketing, ja que és allà on els 
joves estan presents i on la marca pot oferir-los experiències. A més, també ha d’estar present 
a festivals, parcs d’atraccions, concerts, i a aquells llocs que els fan sentir “lliures” i on van a 
passar-s’ho bé. 

Als riders, ha d’oferir-los experiències dirigides només a ells i elles: fer-los sentir part d’una marca 
jove, divertida. 

Per altra banda, també ha de seguir utilitzant Instagram, ja que és una xarxa social amb molta 
gent jove, sobretot per la Generació Z. De fet, com ja s’ha mencionat a la investigació, segons 
l’”Estudio Anual de Redes Socials” de l’IAB (2018), la Generació Z (de 16 a 23 anys) té com 
a xarxes socials preferides Instagram, Whatsapp i Youtube. A més, hi ha molta presència 
d’influencers, els quals poden participar i donar a conèixer les nostres accions, donant una 
imatge positiva a la marca i creant confiança amb els seus públics. 

Com ja sabem, Deliveroo és una companyia de menjar a domicili, caracteritzada per la seva 
eficiència i rapidesa a l’hora de dur el menjar a l’usuari o usuària. 

- Pel que fa al consumidor/a, el fet de demanar menjar a domicili és per rapidesa, per no perdre 
el temps cuinant. És fàcil i còmode que a través del mòbil et puguin dur el menjar a casa teva 
o allà on vulguis. A més, Deliveroo també els ofereix el plaer de menjar i de poder escollir el 
restaurant que vulguin. 

- Pel que fa al treballador/a, és a dir, al rider, allò que més valoren és la flexibilitat horària, ja que 
poden compaginar oci i treball. Com s’ha mencionat, la vida social és igual d’important que la 
vida laboral, ja que busquen noves oportunitats de vida constantment. 

Per tant, trobem dos tipus de llibertat: la llibertat horària que tenen els treballadors de Deliveroo 
i la llibertat dels usuaris i usuàries de demanar menjar on i quan vulguin a través de l’aplicació.

D’aquesta manera, la companyia vol fer-los sentir lliures, i és això el que més valoren els públics. 
Per aquest motiu, ha de ser una marca que ofereixi experiències a la gent jove que els facin sentir 
també lliures: el plaer -no només de menjar- i la diversió han d’anar per davant de tot, i la marca 
ha de ser conscient d’això. 
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#delivermood
 Literalment “entregar un estat d’ànim”, és un concepte que juga amb les paraules “Deliveroo” 
i “mood”. Deliveroo entrega no només menjar, sinó també diferents estats d’ànim: diversió, 

felicitat, plaer, sensació de llibertat…

BARCELONA, 
MADRID, 

SARAGOSSA, 
VALÈNCIA, 

SEVILLA

L’àmbit de l’estratègia serà Espanya. Tot i això, les accions es 
duran a terme principalment a les grans ciutats del país, per així 
aconseguir més cobertura mediàtica. Aquestes ciutats seran 
Madrid, Barcelona, València, Sevilla i Saragossa. A més, és allà on 
se celebren festivals i on es realitzen més esdeveniments, pel qual 
és més fàcil per Deliveroo realitzar accions i ser-hi present. Si el 
que es vol és crear experiències, la marca ha d’estar allà on la gent 
i els mitjans de comunicació són presents.

Àmbit

Mapa de públics i objectius 
El públic sobre el qual es vol impactar com a resultat final són els joves, d’entre 18 i 35 anys 
aproximadament, i amb les característiques esmentades anteriorment: sense por als canvis, 
amb ganes de passar-s’ho bé i de viure experiències noves contínuament, etcètera. 

A més, s’han destacat 4 públics per aquesta campanya (interns i externs), amb 4 objectius 
estratègics diferents.

El nostre objectiu final...
Treballar la comunicació corporativa de 
Deliveroo per associar valors que afavoreixin un 
posicionament diferencial basat en la llibertat i 
els petits moments de felicitat i diversió, per tal 
de crear relacions de confiança amb els seus 
públics interns i externs.
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Riders (intern)

Influencers Usuàries Deliveroo

Mitjans de comunicació

Estratègia

Afavorir la participació dels riders de 
Deliveroo en accions i experiències 
d’oci tant dins com fora de l’àmbit 
laboral, per crear i reforçar la seva 
relació amb l’empresa i motivar-los 
a seguir treballant en aquesta.

Afavorir la col·laboració 
d’influencers del país per donar 
a conèixer la campanya i animar 
a la gent jove a compartir els seus 
moments de llibertat i diversió per 
així crear una relació propera i de 
confiança amb la marca. 

Involucrar a les usuàries de 
Deliveroo en accions i experiències 
de diversió amb la marca, com a 
pas per fomentar una imatge de 
companyia jove, divertida i propera 
i per crear una relació propera amb 
ella, creant així un impacte positiu. 

Involucrar els mitjans de 
comunicació afins als joves perquè 
utilitzin la seva posició per visibilitzar 
les accions que dugui a terme la 
marca, per així crear una imatge 
diferencial respecte la competència 
i aconseguir inspirar confiança als 
nostres públics.

La línia argumental...

A Deliveroo oferim experiències divertides als nostres públics i estem presents en els seus 
moments de felicitat, perquè sabem què és el que els agrada i volem aconseguir ser una 
marca propera a elles, divertida i en la que confiïn.“

Storytelling
Deliveroo, a més de ser un servei d’entrega de menjar a domicili, també és llibertat. No ens conformem en què 
el món sigui tal com és perquè sabem que encara podem millorar-lo. I sabem també que la gent jove demana 
canvis, tant a la societat com a les marques. I nosaltres volem formar part d’aquest avenç. Per això, volem oferir-los 
el que demanen: una marca com elles, amb les mateixes preocupacions però també amb les mateixes ganes de 
divertir-se i passar-s’ho bé. 

Somiem amb un futur en què siguin les companyies les que s’adaptin a les persones, i no a l’inrevés, com està 
succeint en l’actualitat. I només ho podrem aconseguir si la gent jove està al nostre costat, donant-nos suport i 
fent-nos millorar diàriament com a companyia. 
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Pla d’accions

Seguidament es presentarà el pla d’accions desenvolupat per Deliveroo. Per poder fer-ho, s’ha 
preguntat a la gent d’entre 18 i 35 anys què és el que els fa sentir lliures. A partir de les respostes, s’han 
pogut crear accions més específiques pel nostre públic i pel concepte de campanya #delivermood. 

Què et fa sentir lliure?

INFLUENCERS.
En aquest primer punt, es treballarà amb un dels nostres públics seleccionats: els i les influencers. 
Seran el primer pas per donar a conèixer la campanya #Delivermood i podran fer que la gent participi 
i s’involucri. 

#DELIVERMOOD

En què consisteix?

L’acció consisteix a penjar posts i stories a Instagram amb el hashtag #Delivermood i etiquetant a 
Deliveroo. Això, primerament, ho duran a terme els i les influencers seleccionades. 

Seran vídeos i/o fotografies d’ells i elles a concerts, a festivals, escoltant música, ballant, cantant, 
viatjant, o fent allò que els faci sentir lliures i on s’ho estiguin passant bé gràcies a Deliveroo.

A més, també podran fer participar els seus seguidors i seguidores perquè pengin posts i stories amb 
el hashtag #Delivermood. Si ho fan, se’ls informarà també que entraran a un sorteig on podran guanyar 
entrades pel Share Festival, un festival de música solidari dut a terme a Barcelona. 

Tot i que durant els primers dos mesos s’intensificarà el contingut, al llarg de la campanya la gent 
podrà utilitzar el hashtag #delivermood cada cop que pengi un post o story a Instagram o publiqui un 
tweet. 
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De què tracta el sorteig?

Durant un mes els i les influencers podran anar penjant contingut a Instagram amb el hashtag, de la 
mateixa manera que ho podran anar fent els seguidors i seguidores d’aquestes influencers. 

Com s’ha mencionat, se’ls animarà a què ells i elles pengin també contingut per entrar al sorteig de 5 
entrades dobles pel festival Share Festival.

Podrà participar la gent de tot Espanya i, uns mesos abans del festival, es dirà el nom de les persones 
guanyadores, que se seleccionaran aleatòriament. 

Pla d’accions

A qui va dirigida?

Va dirigida als seguidors i seguidores de les 
influencers i a totes aquelles persones que 
hagin vist el hashtag i coneguin el sorteig i 
vulguin participar. 

Qui seran els/les influencers? 

S’escolliran persones de tot tipus i amb més i 
menys seguidors: actors, cantants, vloggers… 
Alguns, però, seran: Pol Gise, Famous, Jaime 
Lorente, Herrejón, Carlos Right, Judith Jaso, 
entre d’altres.

Story d’Instagram per participar en el sorteig
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Pla d’accions

Cantar, viatjar... és el que em fa sentir lliure

MITJANS DE COMUNICACIÓ.
Pels mitjans de comunicació, el nostre públic més important per afavorir la imatge positiva que volem 
que Deliveroo tingui, es duran a terme dues accions diferents. 

#KARAOKENIGHT

En què consisteix?

Aquesta acció consisteix a organitzar, tot junt amb diferents restaurants amb els quals col·labora 
Deliveroo, una #karaokenight a sales de diferents ciutats d’Espanya. Serà un esdeveniment on es 
convidin també a periodistes i s’anunciarà a les xarxes socials. A més, comptarà també amb algun 
influencer sorpresa, que cantarà pels convidats i convidades. 

Es tracta, doncs, de passar-s’ho bé durant una nit i d’“entregar” diversió i felicitat gràcies a Deliveroo. 
Els convidats i convidades tindran menjar i begudes de manera gratuïta i podran cantar, ballar i gaudir 
d’una nit plena de música. 

On es durà a terme?

Les ciutats escollides per dur a terme aquest esdeveniment seran Barcelona, Madrid, Sevilla, València 
i Saragossa, ja que són les ciutats espanyoles amb més presència de mitjans de comunicació. 

Es duran a terme el mateix dia (o si no és possible, dies diferents) a sales diferents: una a cadascuna de 
les ciutats. Les sales estaran especialment reservades per aquest esdeveniment. 

Tot i això, seran sales on habitualment es duguin a terme petits concerts i que els joves coneguin, com 
ara la Sala Barts a Barcelona o la Joy Eslava a Madrid. 

En general, a la gent jove li agrada cantar, ja sigui de festa, a un concert, o a la dutxa. Per això és 
imprescindible que la música estigui present a les nostres accions, ja que està també present a la major 
part del seu dia.
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A qui va dirigida?

Les persones convidades es poden dividir en 
tres categories diferents: 

- Mitjans de comunicació: TimeOut, 
Playground, Vice, Icon el País, Adolescents.
cat… tots ells amb usuaris joves. 

- Cantants reconeguts/des: tot i ser una 
#karaokenight, Deliveroo convidarà a 
l’esdeveniment, perquè així tingui més 
repercussió, a una o dues cantants 
reconegudes al país i conegudes per la gent 
jove, com ara algun cantant del talent show 
“Operación Triunfo”. 

- Gent  jove (18-35):    són  les persones que volem 
influenciar finalment amb #Delivermood, pel 
qual els hem d’oferir experiències diferents, 
divertides i inoblidables. 

Com aconseguir entrades?

Hi haurà entrades limitades -50 en concret- 
i gratuïtes, i es podran aconseguir de dues 
maneres diferents, les quals es duran a 
conèixer a través d’Instagram. 

- En primer lloc, les persones d’entre 18 i 
35 anys podran aconseguir entrades per la 
#karaokenight, demanant menjar a Deliveroo 
a alguna de les ciutats escollides. Quan facin 
la demanda, doncs, els hi sortirà l’opció 
d’aconseguir una entrada per l’esdeveniment.

- En segon lloc, a través del seu Instagram 
també sortejaran 5 entrades dobles. Per 
aconseguir-les, els usuaris i/o usuàries hauran 
de:
1. Deixar un comentari al post, etiquetant a la 
persona amb qui els agradaria anar.
2. Donar “me gusta”.
3. Seguir al compte de @Deliveroo_es.

Les entrades les rebran per correu electrònic 
i tindran un codi QR que els permetrà entrar 
al recinte el dia de l’esdeveniment.

Regals als convidats i convidades

Per les persones que finalment tinguin les entrades i assisteixin a l’esdeveniment, se’ls regalarà 
una bossa de tela de Deliveroo, amb 2 cartells de mida petita i amb un missatge humorístic 
perquè puguin fer-li una foto i penjar a les xarxes socials. Els cartells estan relacionats amb 
sèries i frases de moda i humorístiques que la majoria de gent jove coneix i se sent identificada. 
També trobaran menjar a dins de la bossa, perquè es puguin emportar a casa o menjar-lo allà. 

A més, hi haurà un photoshoot per fer-se fotos amb els seus amics i/o  amb el/s cantants 
convidats. 
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Bossa de tela #delivermood

Entrada #karaokenight
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Tarjetes humorístiques
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#DELIVERMOODANYWHERE

En què consisteix?

Consisteix a repartir menjar gratuïtament a vols interns de low-cost de Vueling i Ryanair de la mà 
de Deliveroo. Serà a vols el destí dels quals sigui una ciutat on Deliveroo estigui present. Un cop les 
persones hagin pujat a l’avió, s’anunciarà als passatgers que avui estan de sort, ja que tenen una 
sorpresa per ells. Serà aleshores quan dos repartidors/es de Deliveroo entraran a repartir menjar per 
sorpresa a totes les persones de l’avió. 

Una de les altres coses que agrada fer a la gent jove és, sens dubte, viatjar. Fer sortides de cap de 
setmana, passar-s’ho bé amb els amics, etcètera. Volen sentir-se lliures. Per aquest motiu, si volem 
#delivermood, una de les accions es durà a terme a avions. A més, ens hem de dirigir als mitjans de 
comunicació perquè aquesta tingui ressò. 

Quan es durà a terme?

Es durà a terme a l’estiu, en concret al juny, ja que és quan la gent jove més viatja i quan es fan els 
viatges de fi de grau de les universitats, pel qual hi ha més probabilitats d’arribar a la gent jove. 

Com aconseguir repercussió 
mediàtica?

Fent que els passatgers i passatgeres pengin 
fotografies a les seves xarxes socials es 
podrà aconseguir repercussió mediàtica. A 
més, s’informarà també a alguns mitjans de 
comunicació de l’acció realitzada per donar-
los contingut i que puguin compartir-ho a les 
seves pàgines web. 

També la mateixa companyia aèria ho 
compartirà a les seves xarxes socials, 
mencionant a Deliveroo i penjant fotografies 
de l’acció.

Regals i sortejos

A  més  de menjar, se’ls repartirà una bossa 
Deliveroo, de la mateixa manera que a la 
#karaokenight, i també una petita carta per cada 
passatger explicant-los l’acció i el sorteig en el 
qual poden participar.

Les persones que expliquin a través d’algun vídeo 
o d’imatge el que ha succeït a l’avió i etiquetin a 
Deliveroo i/o utilitzin el hashtag #delivermood, 
podran entrar a un sorteig per guanyar un viatge 
a qualsevol part d’Espanya. 

A més, tots els passatgers i passatgeres tindran, 
gràcies a la marca, vals de descompte per fer-los 
servir als restaurants de les ciutats de destí. 
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Part del davant

Part del darrere
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Jugar... és el que em fa sentir lliure

USUÀRIES DE DELIVEROO.
Volem que les usuàries i usuaris se sentin properes i propers a la marca. Per aquest motiu, una de les 
accions de Deliveroo anirà lligada a elles. I perquè la vegin com una marca divertida i jove, l’acció que 
es durà a terme serà un joc d’una de les pel·lícules de la seva infància. 

#GOLDENTICKET

En què consisteix?

Consisteix a dur a terme un joc en 5 ciutats d’Espanya: Barcelona, Madrid, Sevilla, València i Saragossa. 
A la pel·lícula “Charlie i la Fàbrica de Xocolata”, trobem l’anomenat “Golden Ticket”, amagat entre 
paquets de xocolata i, qui el guanya, pot entrar a visitar la fàbrica durant un dia.
També relacionat amb el menjar, Deliveroo, a aquesta acció, fa una cosa semblant. La companyia, a 
una de les comandes, entregarà un golden ticket -a l’atzar, però tenint en compte que la persona tingui 
entre 18 i 35 anys-. S’entregarà un tiquet a cadascuna de les ciutats mencionades. 

A la persona qui li toqui, tindrà un premi, que mencionarem més endavant.

Quina serà la duració?

La promoció durarà un parell de setmanes, 
temps suficient perquè la gent ho hagi vist a les 
xarxes. 
Els “Golden Tickets” també es repartiran al llarg 
de les setmanes següents, perquè la gent tingui 
temps de demanar menjar a través de Deliveroo. 

Com es promocionarà?

Tant a Twitter com a Instagram, Deliveroo anirà 
creant expectació donant a conèixer aquesta 
acció. Ho farà amb stories esponsoritzades per 
arribar a més gent. D’aquesta manera, podrà 
donar a conèixer el fet que hi ha 5 “Golden 
Tickets” a 5 ciutats d’Espanya. Això farà que qui 
vulgui aconseguir-ho, hagi de fer més comandes 
de Deliveroo durant les setmanes en què es duu 
a terme l’acció.
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Quin serà el premi? 

Com això tracta de jugar, les persones que guanyin aquest Golden Ticket tindran un premi especial. 
Podran escollir a 4 amics o amigues més per anar a divertir-se una estona a una “Escape Room” de la 
seva ciutat. I no només això, sinó que podran també gaudir de:

- Sopar gratis a un dels restaurants on col·labora Deliveroo amb un/a acompanyant.
- 50% de descompte en les properes dues comandes de Deliveroo.
- Cupó descompte 2x1 per anar a Port Aventura. 

Pla d’accions
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Vals de descompte

Stories d’Instagram
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RIDERS.
Com ja s’ha investigat, alguns riders es queixen de les seves condicions de treball. Volen que l’empresa 
es preocupi per ells i elles i els tracti bé. Per aquest motiu, necessitem que Deliveroo els “cuidi” tant 
com pugui, perquè els motivi fer el seu treball. 

#DELIVERGIFTS

En què consisteix?

Consisteix a incentivar els riders a fer el seu treball, ja que l’incentiu dels diners en la majoria de casos 
no és suficient. No volem contribuir a la seva explotació, per tant, treballar més hores no significarà 
poder accedir a més premis. Tothom tindrà les mateixes oportunitats.

L’acció consistirà, doncs, en el següent: es crearà trimestralment una mena de calendari d’advent, 
que podran veure tots els riders a la seva aplicació. Cada divendres podran obtenir un premi, que 
dependrà totalment de l’atzar. Seran premis individuals per cada rider. D’aquesta manera, podrem 
aconseguir motivar-los més enllà dels diners que poden guanyar fent de riders. 

Com s’obtindran aquests  premis?

Serà un paquet de Deliveroo i, en clicar-lo, els sortirà un premi per aquella setmana. Els premis poden 
anar des de 2x1, descomptes d’un 5% a restaurants o inclús entrades a concerts, festivals o parcs 
d’atraccions. 

D’aquesta manera, Deliveroo estarà motivant als seus treballadors, incentivant-los i animant-los a tenir 
nits d’oci i diversió. 

Tot i això, si volen aconseguir els premis més “exclusius”, com ara entrades als concerts, hauran d’haver 
treballat un mínim d’hores durant un mes i tenir una bona puntuació a l’aplicació. 
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Aplicació Deliveroo Rider  amb l’apartat dels regals

29



Pla d’accions

L’esport... és el que em fa sentir lliure

RIDERS.
Una de les altres debilitats de Deliveroo és que els riders pràcticament no tenen cap relació entre ells 
i amb l’empresa. Simplement fan el seu treball, i la comunicació és gairebé nul·la. Per aquest motiu, 
proposem una acció on es pugui establir un vincle o relació entre els riders i l’empresa. 

#OLIMPIADASDELIVEROO

En què consisteix?

Tenint en compte que la majoria de riders són persones joves, s’organitzaran unes olimpíades. 
S’organitzaran en equips d’entre 5-10 persones aproximadament, que no es coneguin entre ells o elles. 
Hauran de passar per una sèrie de proves, però, abans de començar, hauran de crear un nom d’equip 
i una bandera. Tot i que les proves seran físiques, és a dir, relacionades amb l’esport, no requeriran un 
gran esforç, ja que l’objectiu final és conèixer-se i passar una bona estona junts i juntes. 

Lloc i durada.

Les proves es realitzaran al llarg d’un dia, i es 
realitzaran a l’aire lliure, a les ciutats de Saragossa, 
València, Madrid, Sevilla i Barcelona. Podran 
participar tots els riders que vulguin.  S’inscriuran 
a través d’un e-mail que rebran o a través de 
l’aplicació.

Cada quant es realitzaran?

Un dia no és suficient per conèixer la gent 
amb la qual treballes i, per això, les olimpíades 
es realitzaran dues vegades mentre dura la 
campanya de relacions públiques. Tot i això, si 
agrada i els treballadors volen repetir, es podria 
repetir anualment. 

Com seran les proves?

Seran activitats que requereixin pensar en equip, saltar, córrer i també anar en bicicleta. L’equip que 
aconsegueixi resoldre les activitats proposades millor que els altres, guanyarà. Al final, es repartiran les 
medalles tres equips finalistes. A més, durant tot el dia se’ls anirà oferint menjar, per parlar i conèixer-se 
més mentre descansen entre prova i prova. 
Podem trobar un exemple en el següent vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=T0k-Ps0hMO8

30



Avaluació i calendari

Per tal d’avaluar l’èxit de l’estratègia, establim diversos indicadors que serviran per mesurar les accions 
en relació al briefing plantejat.

Seguiment de les xarxes socials.
Instagram, sobretot, està present a totes les accions i s’utilitzarà al llarg de tota 
la campanya. Per aquest motiu, s’avaluarà l’efectivitat tenint en compte els 
followers, l’engagement creat amb el públic, i la quantitat de likes i comentaris 
als posts i visualitzacions de les stories.

Tonalitat.
Permet rastrejar com es percep la nostra marca a les xarxes, és a dir, si els 
comentaris són en la majoria positius o si, al contrari, són negatius. D’aquesta 
manera, es podrà observar i comparar l’opinió dels públics abans i després de 
la campanya. 

Mesurament de l’exposició. 
Els mitjans de comunicació són el nostre públic més important per aconseguir 
l’objectiu final plantejat. Per aquest motiu, dues de les accions aniran dirigides 
a ells. S’avaluarà, d’aquesta manera, mitjançant retalls de premsa (TimeOut, 
ICON El País, i d’altres) i impactes als webs on s’han publicat les notícies sobre 
la campanya. 

Així doncs, a través d’aquests tres punts, s’aconseguirà avaluar la campanya de relacions públiques 
que s’ha dut a terme per Deliveroo.

Avaluació
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Avaluació i calendari

Pel que fa al calendari de les activitats, es farà de la següent manera: s’iniciaran el gener del 2020 i 
finalitzaran al setembre, pel qual duraran 9 mesos. D’aquesta manera, Deliveroo tindrà temps suficient 
per realitzar les activitats plantejades i per aconseguir el seu objectiu final. A més, el fet de tenir l’estiu 
entremig afavoreix poder realitzar sortejos, viatges i accions per la gent jove, ja que no han d’anar a la 
universitat i tenen temps per sortir, anar a festivals i passar-s’ho bé. 

Així doncs, el calendari queda de la següent manera. 

Calendari
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Investigació.
Fonts primàries.1



Per poder dur a terme la investigació de Deliveroo, s’han utilitzat en gran part fonts secundàries. 
Aquestes ens han ajudat a analitzar la companyia i dur a terme el DAFO i realitzar l’estratègia. Tot i 
això, també s’ha realitzat una entrevista a un rider, ja que trobava convenient saber de primera mà 
què és el que pensen i opinen sobre alguns temes. 

Vaig decidir entrevistar a Javier, un rider de Deliveroo de 21 anys. Les preguntes van ser les 
següents: 

Així doncs, les respostes que va donar Javier són les següents. Ha treballat a diversos llocs abans 
de ser rider a Deliveroo. Ha estudiat per ser tècnic d’electrodomèstics, calderes i calentadors. A 
més, comenta que ha treballat molt de comercial i a ONGs, a companyies elèctriques i de Vodafone.  

Quan se li pregunta “per què Deliveroo i no Glovo”, ens comenta que treballa a Deliveroo perquè 
paga millor i tot és més ràpid.  Pel que fa a les condicions de treball, si cau té assegurança de 
minusvalidesa i/o accident, tot i que no està del tot content amb aquesta assegurança. Tot i això, 
veu positiu que quan cau el menjar, s’encarrega Deliveroo del problema i no s’han d’encarregar ells.

Per altra banda, un altre aspecte a comentar  és el que més i el que menys li agrada de la companyia. 
El que més li agrada a Javier és la llibertat de treball. El fet de tenir un horari tan flexible li permet 
viatjar i passar temps d’oci. 

Nom i edat.

Estudis.

Per què vas decidir treballar a Deliveroo?

Compagines el treball de Deliveroo amb estudis o un altre treball?

Per què Deliveroo i no Glovo, per exemple?

Què t’exigeixen per poder treballar a Deliveroo?

Quines són les teves condicions de treball?

Què és el que més t’agrada i el que menys de treballar a Deliveroo?

Quantes hores treballes a la setmana? Esculls tu l’horari?

Què et sembla el sistema d’avaluació del rider?

Quina relació tens amb l’empresa? Com et relaciones amb Deliveroo?



En canvi, no li agrada la falta d’atenció al treballador i el fet que els errors dels clients normalment 
els han de pagar els propis riders. 

Pel que fa al tema d’escollir horari, ell no troba cap problema i poden escollir horari amb un màxim 
de 42 hores. 

En general doncs, observem que tot i que veu aspectes positius com la llibertat de treball, hi ha 
altres aspectes de la companyia que li desagraden.

A continuació, doncs, s’ha realitzat una investigació més profunda a partir de fonts secundàries. 
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1. Missió, visió i valors
2. Informació general
 2.1. Ciutats en què opera
 2.2. Tarifes
 2.3. Deliveroo en xifres
3. El producte
 3.1. Funcionament
 3.2. Aplicació
  3.2.1. Per l’usuari
  3.2.2. Pels “riders” 
 3.4. Ofertes
4. La marca
 4.1. Imatge de marca
 4.2. Campanyes publicitàries
  4.2.1. A Espanya
  4.2.2. Fora d’Espanya
  4.2.3. Conclusions 
 4.3. Altres dades
  4.3.1. Valoracions clients
  4.3.2. Valoracions empleats
5. Consumidors 
 5.1. Tipus de consumidors
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 5.4. Conclusions
6. Treballadors 
 6.1. Condicions de treball
 6.2. Flexibilitat horària
  6.2.1. Aspectes positius i negatius 
 6.3. Tipus de treballadors
 6.4. Entrevista a Javier, rider. 
7. Competència directa
 7.1. Glovo 
 7.2. Uber Eats
 7.3. Just Eat
8. Regulació 
 8.1. Problemes
  8.2.1. Falsos autònoms
 8.2. Relació entre plataforma i reguladors
9. Responsabilitat social corporativa
 9.1. RSC Deliveroo
 9.2. Paper de l’usuari
10. El futur de Deliveroo 
11. Tendències 
 11.1. Economia col·laborativa o de plataformes
 11.2. Menjar a domicili
  11.2.1. #Mensakas

Els punts tractats a l’hora d’investigar la companyia han estat els que s’observen a continuació.



1. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Segons Deliveroo, la seva missió, visió i valors són els següents:

Missió
“Transformar la manera de demanar menjar a domicili associant-se amb els millors restaurants del 
sector per fer la vida més còmoda als seus clients”.  

Proposta de visió
“Contínua innovació i expansió portant el menjar directament als clients el més ràpid possible”

Valors

• Col·laboració: El servei de menjar Deliveroo és un servei d’economia col·laborativa i, suposadament, 
són els treballadors qui poden escollir quan treballar. 

• Comoditat: La marca busca que l’experiència de demanar menjar sigui el més còmode possible, ja 
que els clients poden demanar el menjar des del seu mòbil i en una mitjana de 32 minuts els arribarà 
a casa. 

•Qualitat: un dels objectius principals de la marca és oferir als clients un servei i menjar de qualitat. 

•Innovació: Deliveroo utilitza un algoritme anomenat “Frank”, que pot predir quant trigarà el menjar 
a preparar-se i avaluar la manera més eficient de distribuir les comandes en funció de la ubicació dels 
restaurants, dels riders i dels clients. D’aquesta manera, pot dur el menjar als clients d’una forma ràpida. 

2. INFORMACIÓ GENERAL 

Deliveroo és una companyia britànica creada a Londres l’any 2013 per Will Shu i Greg Orlowski. El 
seu objectiu és entregar menjar a domicili de la manera més ràpida possible. A través de la web o de 
l’aplicació, els usuaris poden demanar què volen i en quin restaurant ho volen i en una mitjana de 32 
minuts els arribarà la comanda. 

Els treballadors es coneixen com a “riders”, ja que són els que duen les comandes des del restaurant 
fins al client. 

 2.1. Ciutats en què opera 

Actualment, Deliveroo opera a  200 ciutats de 12 països diferents: 
A Europa: Regne Unit, Alemanya, Bèlgica, França, Països Baixos, Espanya, Itàlia, Irlanda
Fora d’Europa: Austràlia, Singapur, Emirats Àrabs i la Xina. 

A Espanya, el servei va arribar l’octubre del 2015. Segons Diana Morato, l’exdirectora general de 
Deliveroo Espanya, la marca “va començar a operar a Madrid amb 60 restaurants i 4 repartidors. 1 
any més tard, ja eren l’empresa líder de menjar de qualitat a domicili i treballaven amb més de 1200 
restaurants a Madrid, Barcelona, i València, centenars de repartidors i uns 80 empleats.



Segons la mateixa companyia, actualment, el servei funciona a 22 ciutats d’Espanya, entre elles 
Alacant, Màlaga, Sevilla, Bilbao, Saragossa, A Corunya, Granada, Múrcia i Palma de Mallorca. A més, la 
companyia ja compta amb més de 2000 restaurants. 

Per altra banda, a tot el món, Deliveroo té més de 2000 empleats i empleades, col·labora amb més de 
30.000 repartidors/es i treballa amb més de 30.000 restaurants a tot el món. 

 2.2. Tarifes 

El setembre del 2018 Deliveroo va estrenar a Espanya la “tarifa plana”. 
Deliveroo Plus: 5,99 euros al mes per demanar el que vulguin sense costos d’enviament. És útil per 
clients habituals, ja que pot suposar un estalvi d’entre 168 i 504 euros anuals. A més, totes aquelles 
persones que facin una comanda a Vips més gran de 15 euros, tindran 3 euros de descompte. 

Per altra banda, les tarifes dels treballadors són les següents:
 - Tarifa de distància: varia segons la zona i les característiques de cada comanda.
 - Tarifes addicionals: en els moments de major demanda.
 - Tarifes especials: en circumstàncies excepcionals.
Extra de 0,25 euros si reparteixes en moto o bici. 
Tarifa de recollida (2 euros) i tarifa d’entrega (1 euro). 

 2.3. Deliveroo en xifres 

Deliveroo té una valoració de 1.700 milions d’euros, segons dades de la companyia, i és l’empresa de 
tecnologia que més ràpid està creixent al Regne Unit. 

Segons xifres de l’informe Delivering to the Global Economy, realitzat per Capital Economics, “Deliveroo 
aporta 879 milions d’euros  de valor als 12 països en què opera”. 

A més, Deliveroo afirma que com a resultat de les operacions de la companyia l’any 2017, “el sector de 
la restauració ha creat al voltant de 13.300 nous treballs addicionals”.

A Espanya, l’empresa també assegura haver generat 17 milions d’euros en ingressos als restaurants. 
Ofereix servei a 8,5 milions de clients potencials i col·labora amb més de 2000 restaurants i 1000 riders 
o repartidors. A més, està present a 20 municipis a Madrid, Sevilla, Barcelona, València, Saragossa, 
Alacant, A Corunya, Màlaga, Granada i Bilbao.
Finalment, i segons l’informe de Capital Economics, Deliveroo ha generat 27 milions d’euros a 
l’economia espanyola entre juny del 2016 i juny del 2017. 



3. EL PRODUCTE  

 3.1. Funcionament

El funcionament del servei és senzill: et descarregues l’aplicació i inicies la recerca d’allò que vols 
introduint el teu codi postal, perquè així es mostrin els restaurants de més a prop teu.

Tres aspectes a tenir en compte són els següents:

• Deliveroo reparteix menjar cada dia de la setmana, matí, tarda i nit. 

• A més, existeix una comanda mínima que depèn del restaurant. La comanda mínima més habitual és 
de 5 euros i, a més d’això, hauràs de pagar costos d’enviament d’1,90 euros aproximadament. 

•  Per últim, la comanda, com ja s’ha mencionat, s’ha de fer via web o app, però no per telèfon. Tampoc 
es pot reservar online i anar a buscar el menjar al restaurant per estalviar-te els costos d’enviament. 

 3.2. Aplicació

  3.2.1. Per l’usuari/a

L’usuari/a pot demanar el menjar a través de la web o de l’App de Deliveroo, disponible tant per Android 
com per iOS. Per això, el primer pas és afegir el codi postal. D’aquesta manera podràs trobar els millors 
restaurants a prop teu i escollir el menjar que vulguis. 

Permís de localització: en primer lloc, al descarregar-te l’app has de donar permís perquè puguin 
mostrar-te els restaurants a prop teu. 
Un cop has acceptat, pots anar a “account” i iniciar sessió a través de Facebook, de Google o continuar 
amb el teu correu. 

L’aplicació està separada en 3 apartats diferents: 
 - Restaurants
 - Ofertes
 - Compte

A més, l’usuari pot decidir quan vol l’entrega: tan aviat com es pugui, al llarg del dia d’avui o demà, 
escollint la franja horària. 

  3.2.2. Pel rider

A través de l’App del Rider es poden fer diferents accions com ara reservar sessions, cancel·lar-les, 
veure les estadístiques, rebre comandes, etcètera. 



 1. Inici de sessió: amb número de telèfon per rebre un pin via SMS. 
 2. Reserva de sessions: segons la zona i les sessions de repartiment que millor vagin.
 3. Seleccionar la zona.
 4. Opció “Planificador”, i “Ver” el dia desitjat. 
 5. Reserva la sessió disponible que millor et vagi. 
 6- Marcar “Disponible para Nuevos pedidos”: d’aquesta manera, podràs anar rebent comandes. 

Es poden recollir un màxim de dues demandes en un mateix restaurant. A més, cada cop que s’entregui 
una comanda tindran l’opció de valorar com ha anat. 

Les fases del servei pel rider són les següents:

 - Acceptar/Rebutjar: una demanda.
 - Arribada a la porta del restaurant.
 - Confirmat un cop presentat al personal del restaurant.
 - Recollit: un cop verificat el número de comanda i llista de productes.
 - Arribada: a la porta del client.
 - Entregat: quan el client tingui la comanda. 

 3.3. Ofertes

Tant per la web com per l’aplicació, Deliveroo ofereix contínuament ofertes de restaurants i de costos 
d’enviament. T’anima així a consumir menjar de certs restaurants. De fet, com ja s’ha mencionat, tenen 
un apartat exclusiu a l’aplicació on mostren les ofertes. 

A Màlaga, per exemple, ofereixen pizzes gratuïtes els dilluns de febrer a partir de les 6 de la tarda. 

4. LA MARCA

 4.1. Imatge de marca

Deliveroo es posiciona com a marca que et porta el millor menjar i de la millor manera possible. Se 
centren així, no en quantitat, sinó que posen el focus en la qualitat. 
Té una imatge de marca fresca i allunyada de la seva competència com ara Just Eat. El seu logotip és 
potent i permet identificar fàcilment la marca. 

De fet, va ser l’any 2016 quan va redissenyar la seva imatge de marca, i la va transformar en el que 
observem a continuació: 



 - El cangur Roo va evolucionar i es va convertir, segons DesignStudio, els dissenyadors de la   
 nova imatge, en “un símbol més sòlid i impactant, però mantenint el caràcter i l’encant de Roo“
 - Els uniformes: segurs, atractius i visibles. 
 - Estil fotogràfic: pla detall del menjar, que “pretén mostrar el menjar en tota la seva esplendor” 

 4.2. Campanyes Publicitàries 

  4.2.1. A Espanya

Barcelona i Madrid, 2016: “#AlgoSeCocina”. Era una acció en xarxes socials per aconseguir notorietat 
i també donar a conèixer el servei de Deliveroo a les dues ciutats principals d’Espanya. Al vídeo penjat 
a youtube es veu com literalment, traslladen el restaurant fins al domicili, gràcies a un gran camió 
que recorre els carrers de Madrid i Barcelona. D’aquesta manera, el missatge que volen donar és que 
ofereixen un servei de gran qualitat i amb una entrega personalitzada.
Enllaç del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GSxDtr1twUQ

Espanya, 2017: “Pídeloo con Deliveroo”. Espot de televisió creat per l’agència de publicitat madrilenya 
Darwin Social Noise. Segons explica la mateixa agència, l’espot “mostra la senzillesa i comoditat que 
resulta per una parella fer una comanda a un restaurant, des del menjador de casa seva, utilitzant 
l’aplicació de Deliveroo. Alhora, destaca l’agilitat de la companyia en el seu servei d’entrega”.  Si 
observem l’anunci, de només 10 segons, veiem que és molt informatiu però a la vegada dinàmic i amb 
un toc d’humor, per apropar-ho a la gent jove. 
Enllaç del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=OhQuprwstd4 

Imatge gràfica: abans i després



  4.2.2. Fora d’Espanya

Londres, 2018: “Eat More Amazing”: Deliveroo va fer publicitat exterior al barri de Shoreditch, Londres. 
Van crear un mosaic amb 2000 hamburgueses, ja que eren el producte estrella més entregat al Regne 
Unit.

Regne Unit, 2017: Audio Campaign. La campanya es va dur a terme a Spotify i Digital Audio Exchange 
(DAX). El contingut dels anuncis anava determinat per la ubicació, hora del dia, clima, dia de la setmana i 
subministrament de restaurants locals. A més, aquests anaven acompanyats per anuncis més dinàmics 
que feien referència a esdeveniments com campionats de tenis i programes de televisió. El director 
de la marca al Regne Unit, Dan Warne, comenta el següent: “la nostra nova campanya d’estiu s’ha 
desenvolupat per proporcionar interaccions personalitzades amb el públic i Deliveroo, pel qual els 
nostres clients sempre reben el missatge correcte en el moment adequat en el lloc correcte”.

Mosaic amb 2000 hamburgueses, Londres.

Audio Campaign, Regne Unit.



Regne Unit, 2017. “Have Moments”. Espot de televisió, també penjat a les xarxes socials. Mostra 
imatges de gent jove passant-s’ho bé, sigui dins de casa o fora de casa, a un bar, menjant, bevent, 
etcètera. Però el que crida l’atenció igual o inclús més que les imatges és la veu en off, la qual és del 
campió del món de “slam poet” Harry Baker. L’anunci, en general, és modern, jove, divertit i actual. 
Enllaç del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=sGSs-Pra6Fo

Campanya mundial, 2019. “Food Freedom”. Vídeo penjat  les xarxes socials al gener d’aquest mateix 
any amb el concepte “Food Freedom”, creat per l’agència Wieden+Kennedy. Fan èmfasi en la llibertat 
de menjar el que vulguis, quan vulguis i on vulguis. Tot això d’una manera humorística i amb escenes 
exagerades com ara d’un astronauta o d’una dona que acaba de robar un banc. 
Enllaç del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qXQDeJzlb1E

Madrid, 2019. Campanya per Sant Valentí. Deliveroo va fer una enquesta en la que va concloure que 
pel 96% d’espanyols i espanyoles, Madrid és la ciutat menys romàntica d’Espanya. Per això, l’empresa 
aquest any, pel 14 de febrer ha decidit fer street marketing a la capital del país, posant una “kiss cam” 
al centre de la ciutat. Les persones que es feien un petó a la Kiss Cam, podien gaudir d’un sopar gratuït: 
una hamburguesa de Five Guys. Es van repartir en total 200 hamburgueses.

Campanya per Sant Valentí, Madrid.



   4.2.3. Conclusions

En conclusió, un cop vistes les campanyes principals realitzades per Deliveroo, podem extreure una 
sèrie d’aspectes. 

En primer lloc, veiem que es dirigeixen a la gent jove. Això ho observem perque a l’hora de comunicar 
utilitzen els canals utilitzats per la gent jove, com ara Youtube o Spotify. A més, el to que utilitzen als 
anuncis -humorístic- i les imatges també ens fan veure quin és el seu target. 

Per altra banda, observem que la majoria de la publicitat de Deliveroo es fa al Regne Unit –país on es 
va crear la companyia - i que a Espanya no fan gairebé campanyes publicitàries. De fet, l’última va ser 
l’any 2017 amb l’anunci “Pídeloo con Deliveroo”. 

 4.3. Valoracions clients

Si anem a Apple Store, observem que Deliveroo està valorada pels usuaris amb un 4,6 sobre 5. A 
més, està al número 5 al rànquing de “Food & Drink”, per sota de Just Eat i Uber Eats. Més endavant 
analitzarem on se situa la resta de la competència directa de Deliveroo. 

Rating Deliveroo AppStore



Veiem, doncs, que té una bona puntuació per part dels usuaris. Tot i això, la majoria de comentaris de 
l’aplicació que llegim a l’App Store són negatius i es queixen del servei, el qual en molts dels comentaris 
asseguren que és “lamentable”, que hi ha poques zones de repartiment i opinen negativament també 
de l’atenció al client. 

En general, els aspectes negatius que perceben els usuaris de l’aplicació són els següents:

•  Mal servei d’atenció al client: cancel·lacions de demandes sense bonificacions, comandes   
incompletes -si et falta alguna cosa, no t’ho tornen ni et retornen els diners- , llargues esperes, difícil 
reclamar, ja que no obtens resposta o solucions, no contacten per avisar que no et poden entregar la 
comanda… 

•  Problemes amb l’aplicació: els usuaris es queixen que no els funcionen bé alguns aspectes de 
l’aplicació.

•  Zones de repartiment: queixes respectives a la zona de repartiment, ja que no reparteixen a les 
zones on els usuaris volen demanar el menjar. 

Per altra banda, podem llegir també algun comentari positiu, tot i que són mínims comparats amb els 
negatius: 
  - Servei: comanda arriba puntual, rapidesa, bon servei al client. 
 - Aplicació: fàcil d’utilitzar.
 - Varietat d’elecció del tipus de menjar.

En resum, sembla doncs que en general, l’experiència dels usuaris segons els comentaris de l’aplicació 
són negatius. Tot i això, hem de tenir en compte que l’aplicació a l’App Store està molt ben puntuada. 
Per aquest motiu, el més probable és que la gent que té bones experiències no posi cap comentari, 
motiu pel qual la majoria dels que llegim són negatius.  

 4.4. Valoracions empleats

Per esbrinar com valoren els empleats Deliveroo, observarem les valoracions de la pàgina web de 
treballs Indeed. 

En general, l’empresa està ben valorada pels seus empleats, ja que té una puntuació d’un 3,4 sobre 5 
(total de 551 valoracions). 

A la imatge de la dreta trobem la valoració que té Deliveroo en funció a diferents categories.
L’aspecte millor valorat és el de l’equilibri entre la vida personal i laboral, seguit de la cultura de 
l’empresa (podríem entendre la socialització dins de l’empresa i els seus valors), i el salari/beneficis 
contractuals. 
El pitjor valorat és el d’estabilitat laboral/facilitat de promoció, seguit del de gestió de l’empresa.



Pel que fa als comentaris (11) que llegim al web, la majoria són comentaris positius, i els únics aspectes 
negatius que es destaquen són: contractes de treball, no es cuiden als treballadors, donar-te d’alta 
com a autònom i l’horari i la mala gestió. 

Tot i això, la majoria de comentaris a Indeed són positius: valoren sobretot l’ambient de treball, a més 
de l’horari flexible i la bona relació salari/hores treballades.

5. CONSUMIDORS

 5.1. Tipus de consumidor

Deliveroo, com ja s’ha mencionat quan parlàvem de les accions i canals, es dirigeix a la gent jove. 
Quan analitzem la seva comunicació a les xarxes socials -en concret Twitter i Instagram-, veiem que és 
propera al consumidor i que promocionen ofertes a partir de canals visitats per la gent jove. 

Aquí tenim dos exemples: 

•  Un, a través de Twitter, en el qual el famós compte anomenat “Superbritánico” promociona Deliveroo 
oferint un codi de descompte, amb una imatge i una frase humorística: “when you are a dad, you will 
eat eggs o lo que te apetezca, en Deliveroo”. 

•  Per altra banda, també es promocionen a través de canals d’Instagram amb molts seguidors, com 
ara el de Famous, guanyador d’Operación Triunfo, que a principis d’Abril penjava un story mencionant 
a la marca. 

Tuit de @Superbritánico Història d’Instagram de @famous.ot2018



A més, publiquen sortejos a través de posts esponsoritzats. Aquest que veiem a continuació és un 
exemple actual, en el qual sortegen entrades per veure als Backstreet Boys a Madrid.

Tenint en compte això, podem definir el tipus de target de Deliveroo:

•  Gent jove (d’entre 16 i 35 anys): millennials i generació Z. 

•  Utilitza les xarxes socials per informar-se i segueix comptes d’Instagram d’influencers.

•  A favor de l’economia col·laborativa: utilitzen altres serveis d’economia col·laborativa com ara Cabify 
o Airbnb. 

•  Ho fan tot des del mòbil, ara inclús demanar menjar. Volen rapidesa i comoditat. 

 5.2. Canals i missatges

Els canals que utilitzen i els missatges que donen a cada canal són els següents: 

•  Instagram (@deliveroo_es): 20,6k seguidors: és la xarxa social més utilitzada i la que més seguidores 
té. Publiquen sortejos i fotografies de menjar que ofereixen els seus restaurants. 
  #foodporn
  Informació de descomptes. 

Post de @deliveroo_es 



  De tant en tant publiquen contingut diferent, com ara per les festes de nadal, pel dia de 
la dona o també per anunciar sortejos. A l’últim sorteig publicat a Instagram regalen dues entrades pel 
concert de Mumford al Palau Sant Jordi seguint el compte d’instagram de Deliveroo, donant like a la 
publicació i comentant.  

•  Twitter (deliveroo_es): 2,8k seguidors. S’utilitza sobretot per contestar als usuaris sobre els dubtes 
que tenen i les incidències. Xarxa dedicada majoritàriament per atenció al client. Tot i això, també 
publiquen altre tipus de contingut: 
  Informació.
  Descomptes i promocions. 
  Retuits a restaurants amb els quals treballen.
  Ús de hashtags per moments o dies importants com el dia de la mare, futbol, fira de   
  Sevilla, etcètera.  
  Fotografies de menjar que ofereixen. 

•  Pàgina web: tot i que a la pàgina web no existeix una bidireccionalitat a la comunicació amb els 
usuaris, podem trobar tota la informació sobre Deliveroo d’una manera estètica, senzilla i a l’hora 
informativa. 
  Càterings per oficines.
  Saborosos però econòmics.
  Per compartir.
  Recomanacions locals.
  Cuina saludable.
  Exclusiu a Deliveroo.
  Cuina tradicional. 

A més, també pots veure, amb imatges, els restaurants amb els quals treballen i demanar el menjar 
posant la teva direcció. 

•  Youtube (Deliveroo España): 232 subscriptors. Actualment s’utilitza per penjar els vídeos de la nova 
campanya internacional de Deliveroo “Food Freedom”. 

•  Facebook: no hi ha Facebook de Deliveroo España, sinó que hi ha un que és en anglès i és mundial. 
Suposem que, com van dirigits a la gent jove i aquesta utilitza Instagram, no és necessari fer servir 
Facebook. 

 5.3. Promoció

Per promocionar-se, Deliveroo fa el següent: 
 - Contacte amb influencers perquè promocionin el servei als seus stories d’Instagram.
 - Concursos a xarxes socials per aconseguir descomptes. 
 - A través de posts a Instagram i Twitter.
 - A través del canal de youtube “Deliveroo España”.  



 5.4. Conclusions

En conclusió, un cop analitzat la consumidora de Deliveroo i els canals i missatges de cada canal, 
podem extreure el següent:

Per una banda, Deliveroo no utilitza hashtags propis en cap de les xarxes, l’únic hashtag que es repeteix 
és el de #foodporn, el qual és tan utilitzat a Instagram que no crida l’atenció, pel qual podria ser una 
debilitat per la marca.

Per altra banda, veiem que la xarxa social que més destaca i amb més seguidors és Instagram, ja que és 
una xarxa amb molta gent jove. Publiquen sortejos i són propers al target. Twitter, en canvi, Deliveroo 
l’utilitza principalment com atenció al client, per respondre queixes i dubtes. 

6. TREBALLADORS

 6.1. Condicions de treball

Els treballadors de Deliveroo s’anomenen “riders”. Segons una entrevista feta l’any 2017 al programa 
“Els Matins de TV3” a Oriol Alfambra i Núria Soto, extreballadors de Deliveroo i creadors de la plataforma 
RidersxDerechos Barcelona, les condicions dels treballadors són les següents:

Per poder treballar a Deliveroo, t’has de fer autònom, cosa que significa que els riders han de pagar la 
quota d’autònom.
A més, et diuen les hores setmanals que has de treballar, tenint en compte les hores treballades la 
setmana anterior i la teva puntuació a l’aplicació. Això significa que no tens assegurades les hores que 
treballaràs. D’aquesta manera, la disponibilitat total es premia amb més feina, i viceversa. 

Per altra banda, la relació dels treballadors amb Deliveroo és només a través de missatges de mòbil, i 
la bicicleta i el mòbil ho han de pagar els mateixos treballadors. 

També segons la mateixa entrevista, afirmen que la jornada mitjana és de 20 hores setmanals, però 
moltes vegades estan per sota d’això. Tenint en compte l’IRPF i la quota d’autònom, el que acaben 
guanyant és:
 - 462 euros els 6 primers mesos.
 - 379 després dels 6 primers mesos.
 - 246 a partir del primer any, ja que incrementa la quota d’autònom.

Alfambra i Soto afirmen també que ara mateix no es pot viure d’aquesta feina, ja que:

•  No tenen jornada mínima.

•  No tenen salari mínim: els prometen flexibilitat i ingressos ràpids, però la majoria no arriben al salari 
mínim. 

•  No tenen assegurança per accident laboral.



•  No tenen plus per pluja o plus per si et passes de les distàncies establertes.

•   L’empresa no es fa responsable si cauen o es posen malalts. 

Tot i que això succeïa l’any 2017, segons una notícia publicada el maig del 2018 a eldiario.es, la 
companyia va emetre un comunicat en el qual explicava que oferirà una assegurança gratuïta als 
35.000 riders dels 12 mercats en què opera en l’àmbit mundial.
Aquesta assegurança cobreix lesions personals dels riders en cas d’accident o lesió. Diana Morato, 
exdirectora de la companyia a Espanya, assegurava que “l’assegurança inclou fins a 7500 euros en 
despeses mèdiques i fins a un 75% de l’ingrés brut mig durant el període d’incapacitat (durant un 
màxim d’un mes)”. 

 6.2. Flexibilitat horària 

Un dels avantatges en les quals es pensa quan es treballa en aquest tipus de plataformes és la flexibilitat 
horària que aquestes et proporcionen. Però, encara que sembli un aspecte molt positiu, no sempre 
acaba sent del tot així. 

La llibertat horària total, tal com s’explica al programa “Solidaris” de TV3 (2018) “Glovo i Deliveroo: 
nova economia, o precarietat digital sobre rodes?”, només la tenen les persones amb la puntuació més 
alta a l’aplicació del mòbil. D’aquesta manera, poden escollir les hores que vulguin, però és gent que 
treballa sempre totes les hores possibles. 

  6.2.1. Aspectes positius i negatius 

Desavantatges: 

La feina t’obliga a treballar contínuament, “vius esclau de la puntuació”, afirma un dels entrevistats del 
programa. A més, la puntuació repercuteix al rider, no a l’empresa o al restaurant. L’algoritme premia o 
castiga depenent del que treballes i de la reputació. 

Un altre problema que ha suposat aquest tipus d’algoritme és que hi ha gent que ofereix que treballi per 
ells o elles una altra persona, ja que d’aquesta manera podràs treballar més hores i et podràs permetre 
pagar la quota d’autònom. 

Avantatges:

Les dinàmiques de reputació, tal com afirma Mayo Fuster, directora del grup de recerca de la UOC 
sobre economia col·laborativa al programa “Solidaris”, “poden estar bé, la qüestió és com es fan servir”. 

En general, són un sistema eficient, obert i permet l’intercanvi de béns i serveis entre ciutadans. 



 6.3. Tipus de treballadors

Hi ha diferents tipus de treballadors a Deliveroo, el perfil de persones és molt ampli i els motius són 
diversos. Deliveroo dóna feina a:

•  Gent jove, com a font d’ingressos addicional.

•  Gent jove com a única font d’ingressos.

•  Gent gran com a font d’ingrés.

•  Immigrants sense papers o persones sense llar, subcontractades per un altre treballador que no vol 
perdre la reputació. 

En general, per a moltes persones és una via complementària de persones estudiant, en situació d’atur, 
etcètera. Troben en la plataforma una via de generació d’ingressos. Tot i això, la majoria de riders són 
persones joves d’entre 18 i 35 anys, tal com s’afirma al mateix programa “Solidaris”. 

Un altre problema de Deliveroo és que la rotació de personal és molt elevada, i el temps de permanència 
és de 5 mesos, segons afirma un dels entrevistats al programa “Solidaris” de TV3. La gent vol trobar 
feina més estable, amb ingressos superiors i més seguretat. 

 6.4. Entrevista a Javier, rider. 
 
Per saber més sobre les condicions de treball dels treballadors de Deliveroo i saber quins són els 
aspectes positius i negatius de treballar a la companyia, he decidit entrevistar a un rider, Javier. Té 
21 anys i els estudis que ha tingut són de manipulador de gas tècnic d’electrodomèstics, calderes i 
escalfadors. A més, ha treballat de comercial, en ONGs, en companyies elèctriques i a Vodafone. 

Explica que compagina Deliveroo amb reparacions que va fent de tant en tant. A més, quan se li 
pregunta per què Deliveroo i no la competència, diu que “Deliveroo paga millor que Glovo i és més 
ràpid”.

Pel que fa a les condicions de treball, afirma que “si caic, tinc una assegurança de minusvalidesa i 
d’accident, i sí que és cert que si cau el menjar, d’això s’encarrega Deliveroo, no ho paguem nosaltres”. 
Respecte a l’horari, el poden escollir amb un màxim de 42 hores. 

Per altra banda, ens comenta els aspectes positius i negatius de treballar a Deliveroo. El que més li 
agrada a l’entrevistat és la llibertat de treball, ja que això li permet viatjar a molts llocs i a l’hora poder 
treballar de Deliveroo. Al contrari, no li agrada la falta d’atenció al treballador i que els errors del client 
normalment els paguen els riders. A més, tampoc li agrada la falta d’educació d’alguns clients.



7. COMPETÈNCIA DIRECTA

A més d’analitzar Deliveroo com a companyia, és important també analitzar quina és la seva 
competència, per veure quins són els punts forts i febles de Deliveroo en comparació. 

 7.1. Glovo

 • Història de la companyia

Óscar Pierre, amb 25 anys, va llançar la idea de Glovo, una aplicació per poder demanar menjar a 
domicili. Entre els inversors i inversores estava Sacha Michaud, cofundador de Glovo App, que van 
decidir invertir 100.000 euros en la idea. El març de 2015 naixia finalment Glovo a Barcelona. 

Va començar amb només 9 empleats i ara són més de 400. A més, aquest any ha aconseguit inversions 
de 115 milions d’euros. En l’actualitat, tenen més de 7000 glovers (repartidors), que es traslladen en 
bici o en moto i són, de la mateixa manera que Deliveroo, autònoms. Són vistos per la companyia com 
a socis, igual que les més de 5000 botigues amb les quals pacten repartiments. 

 • Cobertura 

Glovo, tot i haver nascut fa tan sols 4 anys, té una cobertura internacional i és present a 25 països, entre 
ells Croàcia, Kènia, Uruguai, Guatemala, Xile, Ucraïna, Marroc, Argentina, Portugal, França, Geòrgia, 
Itàlia, la Xina, Perú. 

A Espanya, és present a unes 50 ciutats, com observem a continuació: 
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 • Valoració

Si entrem a l’AppStore, veiem que Glovo està molt ben valorat pels usuaris i usuàries, amb un 4,6/5 i 
38.500 valoracions. Tot i que no ho trobem al rànquing de “Food & Drink”, la trobem en el lloc número 
2 de “Lifestyle”. Això succeeix perquè Glovo no reparteix només menjar, sinó que també ofereix a les 
seves usuàries productes de farmàcia, regals, etcètera. 

De totes maneres, igual que passa amb Deliveroo, la majoria de comentaris són negatius, de queixes 
d’usuaris que han tingut males experiències. 

 • Problemes

Glovo ha passat per diversos problemes legals a causa dels anomenats “falsos autònoms”. A continuació 
plantejo algun exemple: 

 - El Juliol del 2018, tal com assegura un article del País, la Inspecció de Treball a Saragossa va 
dictar que 326 treballadors eren falsos autònoms i va obligar a Glovo a pagar gairebé 380.000 euros.
 - També hi ha hagut treballadors que han denunciat la companyia. Asseguren que “imposa de 
forma absoluta les condicions de prestació del servei i determina aspectes substancials com els horaris 
i els períodes de descans”. Natxo Parra, advocat del Col·lectiu Ronda, assegura que “els repartidors no 
són propietaris més enllà de la seva força de treball, no hi ha cap que tingui responsabilitat de gestió”. 
 - Per altra banda, els glovers estan obligats a abonar 2 euros cada 15 dies per poder utilitzar 
l’aplicació, ja que segons l’empresa són socis col·laboradors.

Glovo assegura que la relació amb els repartidors s’ajusta a la legalitat i existeix un contracte entre 
dues parts en què la característica més important és la “flexibilitat del repartidor”. 

 7.2. Uber Eats

 • Història de la companyia

Uber Eats és el servei d’entrega de menjar a domicili d’Uber, que l’any 2014 va voler expandir-se i 
entrar al mercat del menjar. Es va iniciar a San Francisco, Califòrnia, lloc de naixement també d’Uber. 

Actualment, “Uber Eats està present a més de 290 ciutats de tot el món i col·labora amb més de 100.000 
restaurants”, explica la mateixa marca.

 • Cobertura

Segons el mapa creat per Hipertextual, Uber té cobertura actualment a aquestes ciutats d’Espanya.



El gener de 2017 va començar a operar a la capital d’Espanya i a l’abril del mateix any a Barcelona. 
Manel Pujol, director general d’Uber Eats a Espanya afirma que “el nostre pla d’expansió per Espanya 
està sent molt ambiciós. El nostre objectiu és que cada cop més usuaris i usuàries puguin gaudir del 
seu menjar preferit a casa, l’oficina o qualsevol punt de la ciutat”. 

Pujol, també comenta que “l’objectiu és arribar a un acord mínim amb 5000 restaurants a tot el país (a 
Madrid van començar amb 150 i ara tenen 800) i comptar amb un equip de 50 persones (ara són 15).” 

Aquest any (2019) la companyia s’expandirà més i realitzarà 31 obertures a ciutats com A Corunya, 
Bilbao, Cadis i Granada, entre d’altres. L’objectiu pel 2020 és arribar a 100 ciutats del país.

En l’àmbit mundial, està present a centenars de ciutats. 

 • Valoració

Uber Eats, igual que les altres aplicacions de menjar a domicili, té una molt bona puntuació: 4,7/5, 
sobre 9700 valoracions.

A més, es troba a la posició número 4 a l’Appstore a la secció de “food & drinks”, per davant de Deliveroo. 

Veiem també que un alt percentatge de comentaris són queixes de clients, explicant les males 
experiències que han tingut. A més, la majoria d’aquestes queixes tracten de la tardança de la comanda, 
ja que han hagut d’esperar molt de temps a què arribés a casa el menjar. 
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 • Problemes 

En general, Uber Eats no ha hagut de passar encara per problemes legals com ha passat amb Glovo i 
Deliveroo. Tot i això, els problemes es basen més en l’aplicació en si, ja que moltes queixes són d’usuaris 
i usuàries que no estan contents amb el temps d’entrega.

A més, un altre problema es dóna per part dels riders, ja que tal com afirma un entrevistat al programa 
“Solidaris” de TV3, no saben quina és la direcció del client fins que accepten la comanda, i tenen 30 
segons per acceptar aquesta comanda. 

Si és cert que als Estats Units ha hagut de passar per crisis més greus, ja que el passat any 2018, a 
Atlanta, un conductor d’Uber Eats va disparar i matar un client després d’entregar-li el menjar. 

 7.3. Just Eat

 • Història de la companyia

Just Eat va néixer a Dinamarca l’any 2000 i va ser fundada per Jesper Buch. Va arribar a Espanya l’any 
2010 i cotitza a Londres des del 2014. 

Es defineix a si mateixa com “una plataforma online que posa en contacte als amants del menjar amb 
els restaurants que volen expandir la seva oferta gastronòmica més enllà de les portes del seu local”. 

El 90% del negoci procedeix de les comissions que paguen els restaurants, que tenen els seus propis 
repartidors. Tot i això, Just Eat ha entrat també a la distribució pròpia. Tot i això, el director general 
internacional de la companyia Jerome Gavin, assegura que “no ho han fet amb autònoms, perquè no 
és el seu model de negoci i entenen que hi ha un buit legal”. Afegeix que “contracten a empreses i són 
aquestes les que fan el repartiment”. 

En l’àmbit internacional, les dades de la companyia són les següents:
Va registrar un total de 172 milions de comandes l’any 2017. 
 - Actualment compta amb 93.700 restaurants i 24 milions d’usuaris actius. 
 - Facturació d’uns 612,6 milions d’euros el 2017. 
 - Més de 2900 empleats. 
 - 93.700 restaurants associats.

En l’àmbit espanyol, les dades són les següents: 
 - Segons dades de la companyia, el 74,5% de comandes a Espanya es realitza a través de 
dispositius mòbils (smartphones i tablets). El 2017 més de la meitat d’aquestes comandes (56%) es 
van fer a través de Just Eat. 
 - Més de 100 empleats i empleades.
 - Més de 2 milions d’usuaris i usuàries actives.
 - Més de 9000 restaurants adherits.
 



 • Cobertura

Actualment, Just Eat està present a 13 països de tot el món: Dinamarca, Regne Unit, Canadà, Irlanda, 
França, Suïssa, Noruega, Itàlia, Espanya, Brasil, Mèxic, Austràlia i Nova Zelanda. 

Segons dades del 2017 oferides pel director de la companyia en un comunicat, Just Eat arriba a 460 
localitats i 40 ciutats espanyoles. 

 • Valoració

En general, les valoracions de Just Eat són molt positives i és una aplicació molt ben valorada pels 
usuaris i usuàries.

Amb 94600 valoracions, té una puntuació d’un 4,6 sobre 5 i, al contrari que passa amb la competència, 
la majoria dels comentaris són positius.

 • Problemes 

El fet de no tenir autònoms contractats com passa amb Deliveroo i Glovo ha fet que no tingui problemes 
legals ni queixes i denúncies dels treballadors. 

8. REGULACIÓ

 8.1. Problemes

Deliveroo s’ha vist involucrat en una sèrie de problemes durant aquests últims anys.

 •  Vaga de treballadors.

Un dels primers grans problemes per la companyia va succeir l’agost del 2016. Els repartidors de 
Deliveroo (més de 3000) a Londres van fer vaga per protestar contra les condicions laborals que volia 
imposar la companyia. Van estar fent vaga durant 6 dies i va haver d’intervenir el govern del Regne 
Unit, pel que Deliveroo va haver de fer marxa enrere. 

 •  Sentències a Espanya: 

- València: Inspecció de Treball a València afirma que “la relació civil que [l’empresa] pretén crear amaga 
una relació laboral”, pel qual al·lega que els riders són “falsos autònoms” i haurien de ser “assalariats” 
i no “autònoms”. Això porta a exigir a Deliveroo 160.814 euros per cotitzacions no pagades. 

- Madrid: posa també en entredit el model salarial, basat en què els repartidors són autònoms i no 
assalariats. D’aquesta manera, l’empresa els hauria de donar d’alta i no descarregar aquest cost en els 
treballadors. 



- Barcelona: Inspecció de Treball va obligar el passat juliol del 2018 pagar a Deliveroo 1,3 milions d’euros 
per considerar falsos autònoms als seus treballadors i treballadores a Barcelona. D’aquesta manera, 
obliga a donar d’alta d’ofici a centenars de treballadors i imposa a la companyia un recarregament en 
les quotes a la Seguretat Social del 20%.

  •  Denúncia de la UGT

També la UGT ha denunciat Deliveroo, Glovo i Uber Eats, amb models de treball similars, davant la 
Inspecció de Treball de la Seguretat Social. El sindicat denuncia també que els repartidors mantenen 
una “relació laboral encoberta” amb les empreses, ja que són assalariats però aquestes no ho reconeixen 
i contracten el seu servei com autònoms. La UGT menciona una sèrie de pràctiques fraudulentes. 
Són les empreses les que organitzen el treball dels treballadors i els diuen com i quan ho han de fer. 
El sindicat afirma que “és l’empresa la que decideix qui treballa i qui no cada dia, en quines zones i 
l’horari, i els treballadors estan sotmesos a règim avaluador de forma continuada per part de l’empresa 
a través de l’aplicació de la plataforma”.

  8.1.1. Falsos autònoms

Ja hem mencionat molt en aquest treball el concepte de “falsos autònoms”, del qual s’acusa Deliveroo 
i altres companyies d’economia col·laborativa. Però, ¿què són? 

Segons el portal Business Insider, el fals autònom és “un professional vinculat de forma exclusiva i 
depenent a una empresa de la mateixa manera que ho està un empleat corrent pel que fa a les 
obligacions. Però manca dels drets i beneficis que marca la llei pels treballadors contractats. A més, hi 
ha un frau a la Seguretat Social.”

A més, segons l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene al treball (2015: 71-74), “poc menys del 70% 
de treballadores i treballadores autònomes poden fixar lliurement el seu horari de treball; en el cas dels 
assalariats, en canvi, el 6% pot escollir entre diferents horaris fixos; el 13% adaptar les seves hores de 
treball dins de certs límits; i el 15%, determinar-lo per complet”. A Deliveroo els riders estan obligats a 
fer-se autònoms, però tot i això, tenen un horari delimitat, i poden escollir les hores que volen treballar 
però dins d’un marge, ja que la decisió final la pren la companyia i depèn de factors com el nombre 
d’hores que has treballat la setmana anterior. 

Avantatges i inconvenients

Pel professional que treballa com a fals autònom, hi ha més inconvenients que avantatges, ja que sense 
contracte no té dret a indemnització per acomiadament, a baixa mèdica, a comptabilitzar l’antiguitat, 
etcètera. 

L’empresari, però, obté avantatges, ja que estalvia en costos i, com a conseqüència, fa que el seu 
negoci sigui més competitiu. 



 8.2. Relació entre plataformes i reguladors

S’han de crear models de regulació que s’adaptin als canvis i a les transformacions de les ciutats, però 
que a l’hora preservin els drets i interès general de les ciutats. Actualment, les ciutats es troben en una 
situació de desprotecció davant aquestes plataformes que arriben i comencen a operar i tenen un 
impacte amb drets d’habitatges i polítiques de mobilitat. 

Per altra banda, aquestes companyies no tenen sindicats, ja que no tenen treballadors amb plantilles: 
 - L’essència de la protecció no és només tenir un sou.
 - Com que no poden tenir sindicat, sostreus la negociació col·lectiva i individualitzes la relació 
del treballador amb l’empresa. D’aquesta manera, fas sostenible l’explotació del treballador. Si fas un 
contracte amb una persona, la posició com a empresa és molt més forta que no amb un col·lectiu. 
 - S’haurien de poder organitzar col·lectivament.

9. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

 9.1. RSC Deliveroo

Deliveroo i el medi ambient

Aquest mateix any 2019, el portal efeverde informa que Deliveroo ha anunciat la retirada de 600 plats 
de 180 restaurants que contenen tauró, ja que estan compromeses amb “Sin Aletas de Tiburón” de 
WWF. 

Emma Simmonds, directora de política de Deliveroo, afirma que “per nosaltres és important que tots els 
restaurants amb els quals treballem promoguin la producció sostenible d’aliments, i això ha d’incloure 
la protecció d’espècies en perill d’extinció”.

Deliveroo vol seguir treballant amb WWF, ja que volen tenir l’oferta d’aliments més gran pel consumidor 
però protegint l’entorn natural.

Deliveroo i les persones

Deliveroo, a més de col·laborar amb WWF i preocupar-se pels animals en perill d’extinció, també ha 
mostrat el seu costat més LGBT-friendly. Ho ha fet sumant-se a les participacions del World Pride a 
Madrid (2017). S’han volgut transformar en “Deloveroo”, afirma Blanca Rodríguez, Marketing Manager 
de Deliveroo a Espanya. A més, afegeix que “a Deliveroo sempre recolzen la igualtat i els drets de totes 
les persones, sense discriminació de cap mena, i estem orgulloses de recolzar una causa tan important 
oferint la nostra petita contribució”. Segons Rodríguez, “menjar és una qüestió d’amor, i el menjar, 
igual que l’amor, no té gènere i és universal”. 



El que va realitzar pel World Pride va ser el següent: 

•  Va tenyir el seu web, aplicació i xarxes socials dels colors representatius de l’orgull. 

•  Va preparar un mapa amb els millors restaurants de Deliveroo a Chueca i Malasaña, a Madrid, i un 
descompte per poder provar-los a casa o a l’hotel on estiguin allotjats.

•  Regals al carrer per combatre la calor. 

•  Per donar suport a la seva participació en el World Pride, Deloveroo va llançar una campanya a les 
seves xarxes socials. 

•  Va patrocinar la gala final de Mr. Gay Pride Espanya. 

 9.2. Paper de l’usuari

En aquesta investigació s’ha tractat el tema des de la perspectiva dels riders i dels usuaris, però no s’ha 
parlat encara de quin és el paper de l’usuari. Els ciutadans i ciutadanes, en general, són conscients 
d’allò que passa amb aquestes empreses i amb els “falsos autònoms”, però tot i això se segueixen 
descarregant les aplicacions i consumint. 

Si una massa crítica de persones deixés de consumir unes aplicacions per passar-se a altres de més 
responsables, es podria aconseguir canviar la regulació perquè no les condicions de treball de “Glovo”, 
“Deliveroo”, i d’altres, milloressin també. 

10. FUTUR DE DELIVEROO

A banda de la situació present de Deliveroo, és important saber què està pensant fer en el futur. 
 
 •  Uber vol adquirir Deliveroo
 
Segons ha avançat la pàgina web Bloomerg, Uber ha començat a negociar amb Deliveroo per adquirir 
l’empresa. Tot i això, encara estan en una fase de negociació inicial, però Uber vol expandir la seva 
firma. 
 
Afegeixen que la valoració de Deliveroo està al voltant dels 2000 milions de dòlars, però encara no 
se sap el preu que suposaria aquesta operació. Això podria suposar una oportunitat per Deliveroo, ja 
que hi ha molta gent que coneix la marca Uber i no la de Deliveroo, pel qual podria tenir més clients 
potencials i més pressupost. 

 •  Com afecta això a Just Eat? 
 
Just Eat és un dels competidors més directes de Deliveroo. Després dels rumors de l’adquisició de 
Deliveroo per part d’Uber, la companyia Just Eat ha caigut a la Bossa de Londres. De fet, els títols de la 
companyia, segons afirma la pàgina web merca2, van arribar a caure el setembre del 2018 fins a un 8%. 
De fet, en 24 les accions van baixar de les 7,80 lliures (7,93 euros), a les 6,61 lliures.



 •  Deliveroo, més competitiu 
 
Tot i que Just Eat lidera el mercat, això podria canviar. Segons afirma el diari Expansión (2018), 
“Deliveroo planeja llançar un nou servei similar al de la companyia (Just Eat) amb seu al Regne Unit 
pel què els restaurants podran utilitzar la plataforma amb la seva pròpia flota de repartidors”. 

10. TENDÈNCIES

 10.1. Economia col·laborativa o de plataformes

Tom Slee, especialista en indústria digital, defineix al programa de TV3 “La gent és el negoci, l’economia 
compartida com “una plataforma d’Internet creada per dirigir els intercanvis del món real, intercanvis 
que es fan entre persones”.

L’economia col·laborativa (o de plataformes, com prefereixen anomenar-ho alguns professionals), 
mou a Europa més de 26 mil milions d’euros i dóna feina a unes 400.000 persones als països de la 
Unió Europea, segons dades que la Mònica Roca, redactora del programa de TV3 “Solidaris”, ofereix 
al programa “Glovo i Deliveroo: nova economia, o precarietat digital sobre rodes?” (2018). A més, ens 
ofereix les següents dades:

•  Els països de la Unió Europea on més pes té són França, seguida del Regne Unit, Polònia i en quart 
lloc Espanya.

•  A Espanya dóna feina a gairebé 40.000 persones i mou més de 2000 milions i mig d’euros anuals.

•  3 de cada 10 usuaris d’Internet fan ús de les plataformes d’economia col·laborativa.

•  Les que tenen més demanda: les que ofereixen allotjament i viatges compartits.

•  A Espanya hi ha registrades 81 plataformes d’aquest tipus. Estan canviant forma de consumir i 
sobretot el mercat laboral: flexibilitat, ingressos ràpids i quasi cap requisit per treballar.

Tot i això, existeix una gran preocupació: la incertesa reguladora, ja que com ja s’ha esmentat 
anteriorment, existeix un buit legal pel que fa a la cobertura d’assegurança, responsabilitat legal, 
etcètera. 

Segons un estudi publicat a Europapress i realitzat pel departament ShopperView d’AECOC, algunes 
dades que ofereixen són les següents:
 - El 57% dels espanyols i espanyoles ha utilitzat alguna plataforma online d’economia 
col·laborativa l’últim any i el 60% té la intenció d’utilitzar-la en un futur.
 - Aquesta manera de consumir és més popular entre la gent jove: a mesura que augmenta l’edat, 
disminueix el seu ús. El 58% de població entre 25 i 34 anys està molt o bastant interessada en aquest 
tipus de plataformes.
 - Tot i això, un aspecte negatiu és que 4 de cada 10 persones consideren un problema o 
desavantatge no saber qui és el responsable si es produeix un problema.



Per obtenir dades sobre l’economia col·laborativa, la Comissió Europea va encarregar una enquesta 
al Flash Eurobarometer, per intentar comprendre els avantatges i inconvenients que els diferents 
agents veien sobre el tema. L’enquesta (Flash Eurobarometer, March 2016, “The use of collaborative 
platforms”) va ser realitzada als 28 estats membre de la Unió Europea els dies 15 i 16 de març del 2016, 
i va obtenir 14.050 respostes. 

•  El 17% de les enquestades havien utilitzat almenys un cop aquestes plataformes.

•  El perfil de persones que són més conscients de les plataformes col·laboratives són persones que 
tenen entre 25 i 39 anys, que van finalitzar els seus estudis després dels 16, viuen en una gran o petita 
mitjana ciutat i estan autoempleats o tenen treball.

•  El 33% dels enquestats que utilitzen la plataforma opinen que els serveis són més barats que els 
oferts  a través dels serveis tradicionals.

 11.2. Menjar a domicili

Segons un informe de la UBS, el menjar a domicili suposarà el 2030 uns 365.000 milions de dòlars. En 
l’actualitat mou 35.000 milions de dòlars, pel que suposaria un creixement anual de més del 20%. A 
països com Regne Unit o Alemanya, el repartiment de menjar suposa ja més del 10% del negoci total 
de la restauració. A Espanya, en canvi, encara se situa al 4%. 

Veiem doncs què el menjar a domicili i les plataformes que ho ofereixen s’estan posant molt de moda 
no només a Espanya, sinó a tot el món, i seguiran creixent cada any.

  11.2.1. #Mensakas

Per acabar, i després de veure les polèmiques en les quals s’han vist envoltades Glovo i Deliveroo, 
m’agradaria comentar el cas d’Oriol Alfambra, ex-repartidor de Deliveroo. Enfadat amb les condicions 
que l’imposava la companyia, ha decidit crear, junt amb altres riders, la seva pròpia empresa. Tal com 
diu al programa “Solidaris”, mencionat anteriorment, “volen una app de qualitat que pugui competir 
amb les que ja existeixen al mercat”. El nom que li han donat és Mensakas, i sorgeix de la plataforma 
sindical per resistir a la precarietat “Riders x Derechos” 

Mensakas vol crear llocs de treball dignes, pel qual les condicions seran les següents: 
 - Alta a la seguretat social.
 - Cotització pel règim general.
 - 20 hores setmanals.
 - Uns 560 euros al mes.

No al·ludeix cap obligació fiscal. És, tal com diu l’Oriol Alfambra, una cooperativa sense ànim de lucre. Es 
tracta de “generar treball digne i repartir-lo entre les persones que ja treballaven a altres empreses”. És 
un “front més de batalla que vol intervenir en el mercat i una forma contemporània de col·lectivització. 
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