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MODA 

Desigual obté el 2013 vendes rècord de 820 milions 

 
Desigual, la segona empresa cata-
lana de moda per nivell de vendes, 
va tancar l’any passat amb una fac-
turació rècord de 820 milions 
d’euros. Per a aquest any ja volen 
superar els 1.000 milions.

nord-americana i l’ambient de 
l’empresa era d’eufòria. 

Aquest creixement és el resultat 
d’un pla estratègic que ha situat 
Desigual en 109 països del món amb 
380 botigues pròpies, 9.000 boti-
gues multimarca i 2.200 córners en 
grans magatzems. Avui el mercat 
més important de la companyia és 
Europa, on Espanya li aporta el 20% 
del negoci. França i Alemanya, pe-
rò, han guanyat pes en els últims 
anys i fonts de Desigual asseguren 
que per a la direcció el mercat fran-
cès és un objectiu prioritari al Vell 
Continent. Coincidint, però, amb la 
desfilada a Manhattan, Jadraque 
explica el creixement de les vendes 
gràcies “al mercat nord-americà –el 
segon més important després d’Eu-
ropa– i l’aposta per l’Àsia dels úl-
tims anys”. Desigual té avui 13 bo-
tigues pròpies als Estats Units i 25 a 
l’Àsia, de les quals 9 són al Japó i 7 
a Singapur.  

Ampliar l’estil 
La setmana passada a Nova York, i 
davant 1.000 convidats, la marca va 
presentar la pròxima col·lecció de 
tardor-hivern, en què s’endevinava 
la seva estratègia amb peces de tons 
més suaus i més sobris del que és 
habitual.  

 Des de la seva fundació, Desigual 
ha apostat sempre per col·leccions 
de colors llampants i per dissenys 
de tall irregular. Aquest cop, però, 
la nova línia rebaixa l’agressivitat 
per conquerir un mercat més ampli 
de consumidors. “Volem combinar 
les peces que tenen l’estil de la ca-
sa amb una línia més tranquil·la”, 
justifica Jadraque. 

Per a aquest 2014 Desigual vol 
consolidar el mercat nord-americà 
i asiàtic i “entrar amb força a Llati-
noamèrica”, on al novembre va in-
augurar l’última botiga seva al con-
tinent a São Paulo. L’empresa té 
prevista l’obertura d’una nova boti-
ga a Rio de Janeiro en les pròximes 
setmanes. Jadraque vol “100 noves 
botigues cada any en els pròxims 
tres anys”, afirma. 

Aquest any, a més d’augmentar el 
nombre de botigues pròpies, Jadra-
que té al cap multiplicar les conces-
sions en grans magatzems i fer una 
aposta per les vendes a través d’in-
ternet fins a situar-les al 20% del to-
tal de la companyia. Avui represen-
ten el 10% del total.  

L’any passat Desigual va vendre 
26 milions de peces de roba, als 
quals cal sumar-hi les vendes de 
perfums, cosmètics i sabates de do-
na, roba per a la llar i accessoris.e 
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L’any 2013 ha estat un altre any 
d’èxit de vendes per a Desigual. 
L’empresa de moda catalana va con-
firmar la tendència de creixement 
dels últims anys i va facturar 820 
milions d’euros, un 17% més que en 
l’exercici anterior, gràcies al creixe-
ment internacional de la marca.  

Després de tres anys d’expansió 
fora d’Europa, la companyia catala-
na vol mantenir un ritme de creixe-
ment de més del 20% anual i espera 
superar els 1.000 milions aquest 
2014. “Volem créixer en els pròxims 
tres anys al mateix ritme per doblar 
els resultats cada quatre anys”, ex-
plica a l’ARA Manuel Jadraque, 
conseller delegat de la companyia 
des de fa un any i mig. Jadraque va 
ser la setmana passada a Nova York 
per presenciar la desfilada de l’em-
presa catalana de moda. Era la sego-
na vegada que Desigual desfilava a 
la Setmana de la Moda de la ciutat 

Desigual combinarà el seu estil de sempre amb una 
línia “més tranquil·la” per atreure més públic. EPA 

Aquest any l’empresa de moda vol superar els 1.000 milions gràcies a l’aposta internacional 
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