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El futur és incert però segur que necessitarà aliments



Com serà el dia de demà?



POBLACIÓ AL 2050

2.000 milions extra per arribar als 9.000 M
30% població serà més gran de 65 anys
Esperança de vida superior als 100
70% població serà urbana
Creixement global de la classe mitjana

AGRICULTURA
Utilitza el 37% de la superfície terrestre
Utilitza el 70% de l’aigua dolça
Dona feina al 40 % de la força treballadora
Principal responsable de la contaminació de l’aigua i l’aire

ALIMENTS

Demanda creixent d’aliments
Demanda creixent de carn i llet
Demanda creixent de vegetals
Més del  50% de la població és obesa
La fam i la malnutrició són un problema
Pèrdues i residus alimentaris

TECNOLOGIES GRIN
GRIN (Genetic, Robotic, Information and Nano tecnologies)

RECURSOS NATURALS

Canvi climàtic
Escalfament global
Falta d’aigua
Falta de terra apte per ser cultivada
Disponibilitat de combustibles
Biodiversitat

Hem de fer front a la demanda creixent 
d’aliments mentre protegim al mateix temps els 
recursos naturals del nostre planeta

DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE



Com seran els vegetals del demà?















SALUT & BENESTAR PLAER & NOVES SENSACIONS

AUTÈNTIC & SOSTENIBLE COMODITAT

TENDÈNCIES ALIMENTÀRIES
4 grans forces · moltes tendències · noves oportunitats



SALUT & BENESTAR

Estil i qualitat de vida
• Mindfullness
• The good Life
• Happiness Hunting

Salut
• Envelliment
• Aliments funcionals
• Superfoods, superwaters
• Plant Nootropics

Cultura foodie i dietes
• Vegetariana
• Vegana
• Crudívora
• Flexiteriana



AUTENTICITAT & SOSTENIBILITAT

Sostenibilitat
• Producció local
• Ecològica, orgànica
• Root to Stem
• Transparència
• Mínima manipulació

Autenticitat
• Slow food
• Retorn als orígens
• Varietats tradicionals
• Producte local o de temporada
• Biodinàmica



PLAER & NOVES SENSACIONS

Descobrir
• Fusió de gustos, cuines
• Nous colors i textures
• Nous gustos
• Mood food
• Mimic Food
• Exòtic
• Sibarita
• Storytelling



COMODITAT

Estil de vida estructura familiar
• Neo single
• Cocooning
• On the go
• Timeless
• Formats petits
• Llarga vida
• Ready to: IV & V gamma



Qui som?



Foodture és un equip de Fitó focalitzat 
en desenvolupar nous conceptes pels 
nous consumidors i gestionar marques
hortofrutícoles en la societat



MARQUES

BACK TO ORIGINS PLEASURE EXOTIC VERSATILESUSTAINABLE



La nostra metodologia

PRODUCTE

PRESTIGI
PROFIT

PERSONES

PLA

PROPOSIT

PROCES

PREU

POSICIONAMENT

PACKAGING

PARTNERS

PROMOCIÓ

Fem arribar productes a les persones mitjançant la fidelitat a una marca



PROJECTES: De la idea al mercat

FINGERFOOD
SNACKING
VEGBBQ



PROJECTES: De la idea al mercat

PACKAGING

BRAND

CONCEPT

VERSATILITY
DIPPING
CUTTING
COOKING



PROJECTES: Tomàquet Monterosa



VISIÓ: 
Esdevenir la marca de tomàquet més popular en les llistes de la compra



PROFESSIONAL

HOBBY

ONLINE

PROJECTE: Visió holística



PARTNERS: La importància d’un bon partner és essencial per assolir l’èxit

Campanya 2017-2018

• 90 Ha a Espanya. 
• Comercialitzat més de 9 milions de Kg
• Vendes 18 països



XARXES SOCIALS: Atraure clients, difondre marca

Instagram@tomatomonterosa



VALOR DE MARCA: Buscar una connexió emocional amb el consumidor, guanyar-se la seva 
confiança i fidelitzar-lo



Gràcies, ens veiem en el futur


