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3. Nom del producte.

GPSuport

GPSuport és el nom del producte. Consisteix en un suport per a la motocicleta, també per a 
ciclomotors. Aquest suport podrà aguantar amb facilitat els GPS de qualsevol marca, ja que 
s’adaptarà a la seva mida. Aquest suport el necessitaran tots aquells motoristes que necessitin 
viatjar i no es sàpiguen del tot bé les carreteres. Amb GPSuport això s’ha acabat.
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4. Marca/Anagrama/Logotip/Eslògan

Marca: 

Anagrama:

Logotip:

Eslògan:

Ara ja no existeixen excuses
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5. Descripció del producte o servei.

5.1.Explicació detallada del concepte bàsic i de les característiques del producte o 
servei a oferir.

GPSuport és un suport per al GPS que es pot incorporar al manillar de la motocicleta o 
ciclomotor per tal de portar-lo d’una manera còmode, i de fàcil visió i localització. 
GPSuport s’adapta a qualsevol motocicleta, ja que totes tenen un manillar per tal de 
conduir-la. La qüestió és que aquest suport, que s’agafarà primer amb belcro i 
seguidament amb una tira doble que rodejarà la part inferior i superior del GPS per tal 
d’evitar-ne la pèrdua o que surti disparat a l’hora de pujar velocitat. La primera cinta, 
farà un parell de voltes agafant ben fort el mànec, tot cobert per belcro, i seguidament, 
la tira doble serà de plàstic dur amb un parell de botons de clic per assegurar el seu 
estat durant el viatge. Aquesta segona tira farà primer de tot dues voltes al manillar, i 
després es dividirà en dos per tal que un pugui fer-li un parell de voltes per la part 
superior del GPS i l’altre per la part inferior. Alhora que les dues es tornin a trobar, 
després d’haver assegurat el seu estat, li farem un parell de voltes més acabant amb 
els dos clics. 

5.2.Per què pot ser una oportunitat de negoci?

GPSuport pot ser una oportunitat de negoci ja que cada vegada està incrementant més 
el nombre de motocicletes venudes, i moltes persones decideixen viatjar amb la 
motocicleta, ja sigui per dintre o fora de ciutat. Normalment s’utilitzarà més quan 
vulguis sortir de la teva ciutat/poble i no et coneguis ni la carretera per on has d’anar, 
ni el lloc exacte on has d’arribar. En el mercat d’avui en dia, pots trobar de tot per al 
cotxe, però per a la motocicleta hi trobes ben poc. També s’ha d’observar que no hi ha 
competitivitat ni competència per vendre aquest producte.

5.3.Definir els aspectes més innovadors del producte

Els aspectes més innovadors del producte és poder introduir un GPS a la motocicleta.

5.4.Necessitats que satisfà. Donar arguments de venda.

Aquest producte satisfà les necessitats de qualsevol persona que tingui una 
motocicleta o ciclomotor i s’hagi de desplaçar a un lloc que per ell sigui desconegut, 
d’aquesta manera podrà fer el viatge sense haver d’anar parant per treure el GPS de la 
butxaca per saber on et trobes i cap on has d’anar.
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7. Organigrama
Comprar cartró, plàstic dur, botons i belcro

A partir de proveïdors diferents

Empresa

Fer el motlle   del plàstic

Ajuntar el plàstic amb les tires

Enganxar el belcro i els botons al plàstic

Retallar el cartró a la mida que necessiten ( individual )

Fer la forma del rectangle

Adjuntar la garantia

Control de qualitat

Introduir el producte a cada caixa

Distribuir als diferents sectors

Venda ( Mercat )

Fer-ne la publicitat

Pàgina web

Telèfon

Botiga

Servei postvenda
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Primerament, s’haurien de comprar els diferents productes ( cartró per les caixes, plàstic 
dur per al motlle, els botons de clic per a una millor seguretat i finalment belcro per a introduir 
la primera seguretat ). 

L’empresa dividiria la seva feina en dues parts: una seria en la producció del suport, i l’altre en 
la producció del cartró per guardar el producte i posar-lo a la venta. La feina del plàstic, sera 
fer primerament el motlle, seguidament, retallar varies tires per tal d’adjuntar-les al propi 
suport. A aquestes tires, se li cosirien el belcro i els botons. Per una altra part, el cartró s’hauria 
de retallar a la mida necessària per a un sol component, amb la forma rectangular. Quan ja 
s’hagi acabat el muntatge de la caixa de cartró, s’introduiria la garantia. 

Quan ja s’hagin complert els objectius del muntatge del suport, i de la caixa de cartró, es farà 
un control de qualitat, posant cada suport a la seva caixa.

Això ja fet, estarà a punt per distribuir-lo per diferents sectors del mercat i per fer-ne la 
publicitat necessària. S’intentaria vendre el producte a  través del mercat, i un servei 
postvenda, seria la nostra pàgina web, com el telèfon, o tornar directament a la botiga.
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8. Mercat

GPSuport és un producte que es troba en una situació d’alta categoria, tot i que el producte no 
és gaire car, però tenir-lo donarà prestigi. Es pot classificar com un gran potencial de 
creixement perquè amb aquest producte podràs viatjar on vulguis amb una gran seguretat. 
Aquest mercat està en expansió, ja que és un producte nou al mercat i encara ha de fer tot el 
seu curs.
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9. Descripció del perfil dels teus clients potencials.

Els clients de GPSuport seran aquells que disposin d’una motocicleta i necessitin desplaçar-se 
del lloc on viuen i no sàpiguen el lloc exacte, d’aquesta manera, aquestes persones són qui 
necessiten aquest producte.

Està fabricat per a consumidors d’una franja d’edat adulta, dels 25 als 45 anys 
aproximadament, tot i que també el podran utilitzar els joves o majors d’aquesta edat. El 
producte no serà del tot car, però és un suport per a un producte car, però això encara s’haurà 
de posar a la moto que encara és molt més car. Tot i això, es recomana que el producte es 
compri quan la moto sigui l’eina de treball i estigui ben cuidada.

GPSuport és un motiu psicològic racional al consumidor, ja que si es compra serà per 
necessitat; No crec que tingui gaire a veure sobre l’economia del país, ja que com he dit abans, 
no és un producte que es compra perquè sí, sinó que és necessitat.
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10. Qui són els teus competidors

Actualment GPSuport és un producte nou en el mercat, així que no hi ha competidors directes, 
però si que indirectes. N’és un exemple el suport per al cotxe, hi ha molta més gent amb cotxe 
que no pas amb moto i, per tant, tenir un vehicle o un altre, ja implica indirectament al 
producte. 

El punt fort de GPS, principalment, és que és un producte innovador, i per tant, si una persona 
ho necessita, haurà de comprar aquest, no hi ha cap model diferent actualment. Però per 
l’altra, el punt feble és que GPSuport pot ser un risc per a diferents persones, s’ha de tenir una 
gran habilitat per controlar la carretera i seguir les indicacions del GPS.
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11. Promoció i publicitat

En aquest cas, la publicitat de GPSuport serà a partir d’un espot, on s’ensenyarà una màxima 
credibilitat als espectadors, claredat per tal ed que tots els espectadors d’una edat entre 25 i 
45 anys, d’aquesta manera s’ensenyarà el producte, es farà creure en tot el que es diu 
clarament. Aquest anunci es repetirà per la televisió, en els canals més vistos, repetint 
l’eslògan per tal de que tothom que el vegi se n’enrecordi de l’anunci. Aquest anunci serà 
transmès a la primavera, ja que el fred comença a marxar i és més fàcil que la gent amb 
motocicleta la torni a agafar i deixi el cotxe. Aquest anunci serà format de tal manera que 
intentarà atraure al màxim d’espectadors.

A part d’això, també es farà un anunci publicitari a través de la web, ja que moltes persones 
engeguen l’ordinador diàriament i mira pàgines web. D’aquesta manera, un anunci web a 
pàgines com per exemple el Facebook, que un gran nombre de població l’utilitza diàriament, 
podria ser que el miressin al entrar a la pàgina web.

La manera de definir completament el producte serà determinant l’objectiu públic, on 
s’explicaran les característiques i el nombre determinat de persones, decidir quin és l’objectiu 
que es pretén, és a dir, donar-nos a conèixer i canviar l’opinió que tenen davant el nostre 
producte i que acabin abandonant la competència per unir-se al nostre producte i, per tant, 
posicionar el producte. Fent tot aquest procés, coneixerem les debilitats ( és un producte 
innovador, som uns joves empresaris, i tenim un insuficient capital ), les fortaleses ( som 
innovadors, no tenim competència o, en tenim però molt poca ), les amenaces  ( surtin nous 
competidors, o que, per exemple, continui la crisi i, llavors, el nostre producte no serà tan 
venut com ens esperavem ) i finalment, les oportunitats ( el nostre producte ).

El spot de GPSuport serà original i veraç, sense donar falses expectatives.
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12. Organigrama

Direcció General: Yolanda Martín

Direcció economico-financera: David Martín

Direcció Comercial: Víctor Martín

Direcció de Producció: Olga Martín

Direcció de Recursos Humans: Sara Martín

Direcció d’Aprovisionament: Juan Martín

Direcció de Sistemes de la Informació: Toni Martín

Direcció de Serveis Generals: Jesús Martín

Persona Sou Contracte Estudis Funció Altres dades

David Martín Indefinit
GS administració i 

finances
Direcció economico-

fonancera
First Certificate ( Anglés )

Víctor 
Martín

Indefinit GS comerç Direcció comercial First Certificate ( Anglés )

Olga Martín Indefinit GS producció Direcció de producció First Certificate ( Anglés )
Sara Martín Indefinit GS RRHH Direcció de RRHH First Certificate ( Anglés )

Juan Martín Indefinit
GS 

aprovisionament
Direcció d’aprovisionament Experiència laboral

Toni Martín Indefinit GS informació
Direcció de sistemes de la 

informació
Experiència laboral

Jesús Martín Indefinit GS serveis generals Direcció de serveis generals Experiència laboral
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GUIÓ

Lloc: carretera, amb una moto, primer sense GPSuport i ensenyant que ens hem perdut, que 
hem de preguntar a la gent del carrer on està algun lloc que es decidirà més endavant, i una 
segona escena arribant directament al lloc amb el GPSuport.

Música: eagle eye cherry - save tonight

Guió: Comunicació no verbal.
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13. Mitjans materials utilitzats

En aquest apartat de mitjans materials, necessitaríem un local o magatzem, per tal de poder 
guardar tots els nostres materials en un lloc per conservar-los; Una botiga per la qual es pugui 
vendre el producte ( també s’obrirà una botiga         on-line amb servei a domicili ); Màquines 
per tal de fabricar el producte amb la màxima rapidesa i qualitat possible; Un ordinador per a 
cada treballador, per tal de poder fer la seva feina amb més qualitat; Cotxes o camions 
depenent de la quantitat de productes que s’hagin de transportar; Material d’oficina ( llapis, 
goma, fulls, calculadora, etc. ) per tal de poder-ho fer servir amb més rendiment, tenir-ho tot a 
mà; Adsl a cada ordinador perquè l’internet vagi més ràpid i no es perdi tant el temps en obrir 
una pàgina; Una impressora de qualitat que estigui endollada a cada ordinador i, d’aquesta 
manera, qualsevol treballador podrà fer-la servir; Una alarma a la botiga, per si es donés el cas 
que volguessin entrar a robar; Un toro, per poder transportar les caixes per dins el magatzem; 
Un telèfon fixe a la feina per poder rebre i enviar trucades a qualsevol altre lloc, i entre tots els 
treballadors de la mateixa oficina, amb un número determinat dins el telèfon per a cada secció 
o departament de la oficina i un telèfon mòbil, exclusiu per a estar fora del local de la feina i 
d’aquesta manera, tenir controlats als treballadors o bé per poder-los localitzar en un moment 
determinat.


