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Ticnova tancarà l’any ha-
vent obert 70 noves boti-
gues de les seves marques
Beep, PC Box i PC Coste.
Amb aquest procés d’ex-
pansió, ja disposarà d’una
xarxa de mig miler d’esta-
bliments d’informàtica ar-
reu de l’Estat espanyol. La
companyia és propietària
de 54 botigues i la resta són
en règim de franquícia.

L’estratègia mostra
l’aposta de l’empresa per la
botiga de proximitat. Al-
hora, evidencia la recupe-
ració del daltabaix provo-
cat per la crisi a partir del
2008 i els canvis en els hà-
bits de comercialització i
consum. Precisament
aquell any, la reusenca Da-
ta Logic -creadora el 1985
de Beep- va fusionar-se
amb l’alacantina Sistac,
propietària de PC Box i PC
Coste. “Era un pas ambi-
ciós de dues companyies
punteres, però ens va aga-
far la crisi i el què havia de
ser un increment de la quo-
ta de mercat, ha estat una
operació defensiva de re-
sistència”, explica el direc-
tor general de Ticnova,
Joan Ballester.

EN TRANSFORMACIÓ. La
companyia, que té fàbrica a
Reus, on munta els ordina-
dors, està especialitzada en
la venda de tecnologia in-
formàtica a particulars i
microempreses. En aquest
segment, el mercat s’ha
transformat profunda-
ment des d’aleshores.
D’una banda, l’entrada de
la gran distribució genera-
lista en el negoci i el conse-
qüent canvi dels hàbits de

compra, en què la tecnolo-
gia ha esdevingut una
commodity. “El segon gran
canvi està per venir de la
mà dels retailers web que
ofereixen producte per
preu.” Tot i que ja han ater-
rat a l’Estat espanyol, te-
nen una quota de mercat
del 8%: “L’usuari encara
no està prou format i la re-
glamentació legal de la
compra a internet genera
desconfiança.”

Ara bé, cada cop és més
habitual acudir a la botiga
havent comparat preus i
models per internet. Així,
Ballester assegura que “la
venda on line creix expo-
nencialment i és impara-
ble. Afectarà tot el sector.”
Davant aquest nou repte,
Ticnova ha reaccionat i
aposta pel que millor sap

fer: la venda de proximitat
especialitzada, amb asses-
sorament professional.
“Creiem en el format i es-
tem tornant a guanyar
quota, perquè som a prop

del client. I la crisi ha pro-
piciat una tornada als hà-
bits de compra més racio-
nals. Hem après que no cal
renovar cada any el portà-
til.”

L’estratègia de Ticnova és
tenir botigues ben localit-
zades i amb productes de
preu competitiu. “El nos-
tre expositor físic no és tan
gran, però tenim un catàleg

de 200.000 productes, al
mateix preu que la gran
distribució i amb l’assesso-
rament personalitzat de
professionals.” El 2009,
van iniciar l’ampliació dels
serveis al client, amb la re-
paració de portàtils.

L’especialització és una
de les característiques de
Ticnova, però ara estudien
“concentrar l’estratègia i
fusionar marques els prò-
xims anys, per tenir-ne

dues de ben diferencia-
des”.

Beep, amb una xarxa de
300 botigues, s’orienta al
públic familiar amb conei-
xements a nivell d’usuari.
PC Coste, amb 120 establi-
ments, ocupa el segment
del baix cost. Ticnova es
planteja ara incrementar-
ne les botigues en propie-
tat. Les 120 botigues de PC
Box busquen l’expert, en
qui la informàtica és una
afecció. “Aquest nínxol de
mercat s’està empetitint,
perquè el client migra a in-
ternet. Ara, anem obrint-
nos a un públic més gene-
ralista.” Les Outlet PC són
establiments grans i en
propietat. “Ens plantegem
obrir-ne més i doblar-ne la
superfície fins als 500 me-
tres quadrats.”

EVA POMARES
REUS

Ticnova reforça el vincle amb el
client i obre enguany 70 botigues
ESTRATÈGIA. Manté la venda de productes informàtics com a pal de paller del negoci, però entra en nous sectors
amb marca pròpia. FUTUR.  La propietària de Beep, PC Box, PC Coste i Outlet PC estudia fusionar marques

La crisi ha obligat a
“replantejar-ho tot,
però ens hem adaptat
ràpidament, guanyant
en serveis al franquiciat
i cuidant els detalls.
Ara, som més eficients”,
assegura Ballester. Una
de les estratègies de
Ticnova per continuar
creixent és la

P Amb fàbrica a Reus, és
fruit de la fusió de Data
Logic i Sistac. És
propietària de les marques
Beep, PC Box, Outlet PC, PC
Coste, Emic i Cicloboxes.
Enguany tancarà amb un
creixement del 5% de la
facturació. Les
perspectives per al 2014
són fer créixer les vendes
entre un 5% i un 10%.

Joan Ballester, director general de Ticnova, a la seu de l’empresa a Reus. JOSÉ CARLOS LEÓN

diversificació. “Som
pioners i tenim una gran
experiència en
franquícies.” L’any
passat va obrir
Cicloboxes. Amb dues
botigues (Madrid i
Alacant), busca el client
expert en el ciclisme,
interessat a renovar
peces de la bici.

Enguany ha entrat, amb
una participació del
25%, a la Lliga de
Videojocs Professionals,
i ara en ven el hardware
on line. També aquest
2013 ha iniciat, a Reus,
la fabricació de bateries
de liti per a motos
elèctriques a través de la
marca Emic.

FACTURACIÓ

90 M€
TREBALLADORS

130
ANY DE FUNDACIÓ

2008

TICNOVA

Bateries, bicicletes i videojocs
DIVERSIFICACIÓ DEL NEGOCI

JOAN BALLESTER
DIR. GENERAL DE TICNOVA

La venda ‘on line’
és imparable i
afectarà tot el
sector tecnològic
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