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¿Quan i com va començar?
Vaig començar amb Món Vir-

tual el 1997 perquè vaig tenir la 
intuïció del que podia ser In-
ternet, per aquell temps ningú 
creia en això, és com quan van 
inventar la llum i el telèfon, fins 
i tot havia gent que deia que no 
funcionarien, i no obstant  han 
funcionat. A mi em  va passar 
un mica això. 

Vaig començar des de casa 
meva, des de la meva habitació, 
a muntar les meves paginetes jo 
mateix, quan per aquell temps 
no havia ningú que et pogués 
ensenyar, perquè era el princi-
pi, tot estava pràcticament en 
anglès, gairebé no havia docu-
mentació en castellà, la majoria 
de servidors estaven en Estats 
Units, a Espanya pràcticament 
no n’hi havia. Vaig començar 
treballant amb un servidor que 
es deia Compuserver (EUA), 
que oferia espai gratuït per pen-
jar les pàgines que volguessis.

¿I a Andorra?
Quan jo vaig començar, re-

alment no hi havia ningú, els 
dos o tres que vam començar 
al principi, que en aquest cas 
van ser: Món Virtual, Andor-
net i Mypic, pràcticament vam 
començar alhora, diguem que 
som els tres pioners. 

He estat sempre comercial i 
sota aquesta visió li vaig veu-
re un futur, vaig veure que es 
podia publicitar a través d’em-
preses i vaig començar a fer els 
meus pinitos, les connexions 
anaven superlentes, es treballa-
va amb el Windows 3-1, anaven 
amb mòdem de 9.600, moltes 
vegades es penjava, l’havies de 
tornar a enviar, era tot un dra-

ma, així i tot jo ja vaig veure el 
futur, fins i tot recordo que di-
rectors d’empreses d’Andorra 
em van dir que Internet no fun-
cionària.

¿A partir de quin any ha trobat 
que els clients li responien?

Va trigar bastant. Vaig co-
mençar a agafar comercials dos 
o tres anys després de comen-
çar i realment costava, la gent 
no estava preparada, no sabia 
el que era Internet i no creia en 
això. Realment podem dir que 
hi ha un funcionament accep-
table d’Internet des de fa uns 6 
anys; és a dir, que hagi empre-
ses que et cridin, que estiguin 
treballant bé a través d’Inter-
net, que estiguin venent per 
Internet.

Parlem de Món Virtual. ¿Des 
de quan oferiu els vostres ser-
veis i en que consisteixen?

A partir que vaig agafar al 
comercial, ja vaig començar a 
oferir-los, és a dir, oferia pàgi-
nes web, vaig llogar un espai de 
hosting en servidors al principi 
per a tot aquell que volgués es-
tar publicitat en la xarxa. 

Eren pocs clients perquè era 
el principi, i em vaig adonar 
que a part de fer les pàgines 
web havia de donar un servei 
afegit als meus clients, perquè 
vaig suposar que empreses com 
la meva en crearien moltes i ha-
via de trobar el meu valor afegit 
que fes que els clients es decan-
tessin per la meva.

¿Quins serveis ofereix actual-

ment?
Ara ofereixo bastants més 

serveis. El que més em dema-
nen els meus clients és vendre 
per Internet, les empreses vo-
len veure una rendibilitat en 
el cost que els suposa crear les 
seves pàgines web o les seves 
botigues virtuals. Ofereixo des 
de crear pàgines web normals, 
amb una mostra de la teva em-
presa, una cosa molt senzilla, 
4 o 5 pàgines, fins a les boti-
gues virtuals. Aquestes tenen 
un carro de la compra, amb 
uns panells de control que tu 
controles per canviar el gène-
re, etc. (aquestes s’estan posant 
molt de moda). 

També m’estan demanant 
últimament els clients portals 
de contingut, és a dir, com els 

diaris, per gestionar la infor-
mació més fàcilment. Basats en 
la venda, hi ha altres serveis 
que també dono. És important 
crear la botiga virtual, però 
després cal aportar clients a 
aquesta botiga i que et funci-
oni. El meu èxit radica que jo 
munto les botigues, però des-
prés ajudo a vendre. M’he ado-
nat que la majoria d’empreses, 
tant d’Andorra com d’Espa-
nya, no donen aquest servei, 
aquesta assessoria que els nos-
tres clients sí troben.

Faig campanyes a nivell de 
Google de màrqueting, campa-
nyes d’SMS, ofereixo línies 902 
redireccionables a un telèfon 
d’Andorra (que és molt inte-
ressant de cara a la clientela 
Espanyola), podem instal·lar 
un xat a nivell del website per 
tenir un contacte directe amb 
els clients. Totes aquestes peti-
tes coses ajuden a la venda.

¿En un país petit com Andorra 
és interessant tenir una botiga 
virtual?

Internet és imparable, i la 
venda per Internet és ja impa-
rable, si ens basem en aquest 
fet que tot el món ja ha pogut 
comprovar, cada vegada hi ha 
més persones connectades a In-
ternet i cada vegada hi ha més 
persones que compren per In-
ternet.

La xarxa ens permet arribar a 
clients dels quals habitualment 
no arribaries, un client de Sevi-
lla, de Valladolid o Bilbao, com 
no tingui un pont llarg i vingui 
a Andorra, tu no arribes a ells, 
l’única formula és a través d’In-
ternet. Si tens una botiga física i 
has de viure del mercat de Ca-
talunya, que és el que succeeix 
avui en dia, t’estàs limitant a 

“Internet avui en dia és la 
publicitat més econòmica”

entrevista a rafael moro, fundador de món virtual

Redacció
anDorra la Vella

El fundador de Món Virtual, una de les empreses pioneres al país a 
apostar fermament per Internet i aprofitar els avantatges que ofereix 
la xarxa, recorda com van ser aquests inicis, no sempre, fàcils, i 

repassa l’evolució fins avui en dia. Rafael Moro explica també els 
nous projectes de Món Virtual com el portal de carrers virtuals del 
país, recentment posat en marxa.
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uns possibles compradors que 
es desplacin, però quan parlem 
del conjunt d’Espanya, multi-
pliquem els possibles clients.

En temps de crisi, tinc molts 
clients que la seva botiga virtu-
al els està permetent pagar el 
lloguer, el sou d’alguns emple-
ats, a la teva pregunta et contes-
taria que és molt interessant per 
a Andorra i que els empresaris 
haurien de pensar-s’ho molt bé 
ja que és una alternativa per 
captar nous clients. Internet a 
dia d’avui és la publicitat més 
econòmica i al mateix temps 
ens permet arribar a un màxim 
de persones.

¿Quins són els nous projectes 
que prepareu a món Virtual?

L’últim projecte, que ja està 
funcionant, es diu Mercandor-
ra.com, i és un portal de car-
rers virtuals d’Andorra en el 
qual les persones que busquen 
alguna cosa a Andorra poden 
passejar i trobar botigues de 
qualsevol tipus, és a dir, hi ha 
carrers d’electrònica, carrers 
d’òptiques, de perfumeries, etc., 
crearem carrers de tot tipus. El 
client entra i és una forma de 
publicitar les empreses molt 
més agradable i dinàmica, can-
via del que actualment podem 
trobar per Internet. 

El cost és molt econòmic, as-
sequible a qualsevol empresa, 

125 euros anuals, cosa que per-
met per uns 10 euros mensuals 
a qualsevol empresa ser en In-
ternet. Ja no hi ha motiu per dir 
no a Internet.

¿Un client que no tingui prou 
coneixements pot gestionar 
aquestes botigues?

Perfectament, perquè hi ha 
diferents tipus, amb diverses 
programacions, més i menys 
complicada, utilitzem un siste-
ma més senzill que l’habitual, 
que permet gestionar molt fà-
cilment. Jo sempre dic als meus 
clients que està molt bé tenir 

50 possibilitats, però si sola-
ment n’has d’utilitzar cinc no 
val la pena pagar per la resta. 
Comença sempre per alguna 
cosa senzilla i ja tindràs temps 
de complicar-ho. Podem fer 
botigues senzilles, que qualse-
vol persona pugui gestionar, 
donem un assessorament per a 

la gestió perquè qualsevol amb 
unes mínimes nocions d’ordi-
nador ho pugui fer.

¿Funcionen les botigues virtu-
als a Andorra?

Hi ha de tot, algunes que 
no funcionen gens i altres que 
funcionen increïblement bé. El 

secret està, com en tots els ne-
gocis, en qui els duu. Jo dic als 
meus clients: us dono les ar-
mes per lluitar, però heu d’uti-
litzar-les. 

El secret és que cal treballar, 
cal donar un servei, no podem 
pretendre tenir una botiga on-
line i no atendre als correus, no 
enviar les comandes en el seu 
temps. Igual que una botiga 
física necessita un encarregat, 
una botiga virtual també ho 
necessita. Les botigues que tre-
ballen amb mi i funcionen bé és 
perquè tenen personal dedicat 
exclusivament a aquesta labor.

¿Com és el futur que preveu 
per a Internet a Andorra?

Com ja t’he comentat, això 
és imparable, cada vegada 
s’anirà ficant més gent en In-
ternet, ho veig positiu, això no 
té fi. Estem en l’inici del que es 
pot aconseguir amb Internet, 
la gent creu que és increïble 
però solament és el principi, 
quan per mitjà de la fibra òpti-
ca puguem tenir velocitats més 
grans, podrem fer barbaritats 
i haurà serveis increïbles i ara 
inimaginables.

El futur és controlar-ho tot 
des de l’ordinador de casa, tot 
s’està adaptant i transformant 
per a ser compatible amb In-
ternet. És imparable, és el camí 
a seguir. 
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Des de Món Virtual 
posem en marxa les 
botigues, però també 

ajudem a vendre

El futur és imparable, 
tot s’està adaptant i 
transformant per ser 

compatible amb la xarxa

En temps de crisi, una 
botiga virtual pot ajudar 

a pagar el lloguer i el 
sou dels treballadors




