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Índex del treball: 

1. Nom del producte o servei i logotip del producte. 

2. Descripció del producte o servei. 

3. Continuació del punt anterior. 

4. Dibuix o maqueta del producte o servei. 

5. Procés de producció: fluxograma. 

6. Procés de producció: explicació del punt anterior. 

7. Procés de producció: materials necessaris i la taula de proveïdors. 

8. Doggy’s i el seu mercat. 

9. Descripció del clients potencials. 

10. Qui són els teus competidors? 

11. Continuació del punt anterior. 

12. Promoció i publicitat. 

13. Continuació del punt anterior. 

14. Organització i recursos humans: Organigrama i explicació de les àrees 

funcionals de l’empresa. 

15. Organització i recursos humans: taula de treballadors. 

16. Continuació del punt anterior. 

17. Mitjans materials. 

18. CD amb l’anunci i la còpia del treball. 
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1.Nom del producte o servei: 

Doggy’s. 

2. 

Marca/anagrama/Logotip: 

 

 

Aquest és el logotip de la marca “Doggy’s”. En primer lloc he posat colors cridaners 

per atraure l’atenció del client. L’ús del vermell en aquest logotip simbolitza 

innovació i modernitat, dos aspectes que intento introduir en el sector animal. El 

blanc i el negre els utilitzo per fer un contrast i alhora que destaqui més visualment. 

La petjada fa referència a qui realment va destinat el producte, als gossos. 

Pel que fa al nom és completament inventat. He triat la paraula gos en anglès i li he 

afegit tres lletres, és a dir, aquesta paraula no té traducció possible. 

Quant a l’eslògan “Per què t’has de preocupar?”el trobo adient, ja que no t’has de 

preocupar per petits problemes que et poden ocasionar dificultats durant el dia.  
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3. 

a)Descripció del producte o servei: 

       Doggy’s és una bossa, de roba o de plàstic, adaptable a qualsevol gos per a 

dipositari bosses de plàstic. Dins aquesta bossa hi anirà un led (un sensor) que ens 

ajudarà a saber si hi ha bosses de plàstic a dins d’aquesta. Ho podrem saber a 

través d’un llum intermitent que ens permetrà tornar a posar bosses.  

        Doggy’s és un producte de consum de llarga durada, a excepció d’un mal ús. 

Pel que fa al disseny del producte pot ser individual i personalitzat i anirà sempre 

col·locat a la part superior o inferior del collar de l’animal. Quant a la qualitat del 

producte estarà fet amb una roba de mitjana classe, per tant això afavorirà el preu 

final del producte. El sensor va amb piles recarregables o intercanviables i, per tant, 

la qualitat del producte pot anar condicionat amb l’estat d’aquestes. Les piles són 

força barates i es troben en tot tipus de supermercats, és a dir, això no ha de 

significar un problema pel consumidor. L’envàs del producte serà senzill, el mínim 

perquè aquest no es danyi, però al màxim planificat i el millor decorat. Segurament 

caldrà fer un estudi per ornamentar l’envoltori, per facilitar-ne la venda i la 

distribució. Moltes vegades les persones a l’hora de comprar el producte ens guiem 

per l’envàs o la publicitat i és això el que intentaré potenciar per augmentar el valor 

del meu invent. El període de garantia d’aquest producte és relativament curt, ja 

que només disposarà de una devolució en cas d’espatllar-se dues setmanes 

després d’haver fet afectiva la compra d’aquest. L’objecte al qual fem referència no 

tindrà una data de caducitat.  

       En referència al nom de la marca és totalment inventat encara que té una certa 

semblança amb l’objecte a realitzar, ja que el mot Doggy’s consta del mot anglès 

“dog” (gos, en català) i les lletres que segueixen aquesta paraula són afegides i, per 

tant, formen una nova paraula.  
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b) Per què pot ser una oportunitat de negoci? 

En primer lloc, cal esmentar que és un producte innovador i nou al sector i això pot 

comportar un temps d’integració i és per això que diem que aquest objecte està en 

fase de gestació (creació) o d’introducció al mercat. Crec que pot ser una bona 

oportunitat de negoci perquè és un sistema senzill d’usar i pot sortir al mercat a un 

bon preu. Durant aquests dies previs en què havíem d’escollir el producte que 

havíem de realitzar he estat parlant amb força gent i tothom està d’acord en què és 

un producte necessari per aquells que el requereixen. 

c) Definició dels aspectes més innovadors del producte/servei: 

Doggy’s aconsegueix per a mi una cosa clau en certs sectors: innovar. Aquest 

producte millora un element anterior. La utilització d’un sensor (o led) és 

completament nova en el sector de complements animals. Una altra innovació és la 

col·locació d’aquest objecte, just a la part del collar, quan normalment es posava a 

l’aparell de subjecció. 

d) Necessitats de satisfà. Donar arguments de venda: 

Crec que aquest producte només el pot entendre o justificar una persona que ha 

tingut algun cop algun gos. Moltes vegades et toca a tu sortir a passejar el gos i et 

deixes les bosses per recollir els excrements de l’animal. Molts cops he vist a 

persones esbroncant-ne a d’altres per aquest motiu. Llavors el que intento és evitar 

aquests conflictes inútils que es provoquen entre gent una mica intolerant i els 

despistats. A més a més aquest producte ajuda a la neteja diària del pavimentat i 

facilita la relació entre persones i animals. 
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4.Dibuix o maqueta del producte o servei: 
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5. Procés de producció: Fluxograma de producció de Doggy’s: 

 

 

 

 

 

Producció 
Doggy's

Fabricar o 
comprar la 
bossa de 

plàstic o roba
Unió parcial 

dels dos 
elements i 
preparació 

dels 
mecanismes

Selecció de 
productes

Fabricació 
de l'envàs

Comprar 
plàstic

Redactar  
garantia

Control de 
qualitat

Comprar el 
sensor led i

Matèries 
primeres

Servei 
postvenda

Pàgina web:

www.doggys.es

Telèfon 
d'atenció al 

client:

905755623
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Explicació del fluxograma: 

El producte Doggy’s passa per un procés de producció relativament senzill. En 

primer lloc, l’empresa compra als proveïdors tota la matèria primera: la roba i els 

sensors led o també anomenats de moviment. Després d’aquest procés 

d’adquisició s’uneixen els elements i mecanismes fent possible el producte que vull 

fer. Després d’aquests passos s’han de passar rigorosos controls de qualitat per 

poder aconseguir el que el client ens demana.  

Un altre dels elements importants del sector productiu de Doggy’s serà la fabricació 

de l’envàs, senzill però a la vegada atractiu. A més a més, també s’haurà de 

redactar la garantia i les instruccions, que aniran incorporades a l’interior d’aquest. 

Més tard, s’ha de pensar com serà el servei postvenda, tant o més important que 

tot el procés de producció. L’empresa disposarà d’un portal web (www.doggys.es), 

que permetrà als consumidors intercanviar opinions, observar les nostres ofertes i , 

fins i tot, comprar. Doggy’s també disposarà d’un telèfon d’atenció al client 

totalment gratuït a disposició de qualsevol consumidor. 
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Materials necessaris: 

 

Cinta adhesiva   

 

Led 

 

Material de cosir 

 

Material de ferreteria 

 

Tela 

 

Material d’oficina 

 

Taula de proveïdors: 

Nom Adreça Web Material 

ABSA Polígon 

Industrial “el 

Mas”, Manresa 

Sense portal web. Tot tipus de 

tints i robes. 

Multicanal 

Business 

Online www.multicanalbusiness.com Fabricació de 

leds 

Merceria 

Arlequí 

C/Sant 

Cristòfol, 

Manresa 

Sense portal web Tot tipus de 

fromacions de 

roba 
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6.Doggy’s i el seu mercat: 

Doggy’s pertany a un mercat de consum, ja que és un producte durador (si s’utilitza 

correctament). La competència d’aquest és de caràcter oligopolístic, és a dir, un 

mercat amb poques empreses del sector.  

L’àmbit del producte serà local, ja que està en fase de gestació i encara li queda 

molt per expandir-se físicament i econòmicament. A més a més Doggy’s és 

caracteritza per tenir un ús de primera i sense estrenar.  

El meu producte intentarà assolir la màxima dimensió o quota de mercat, però cal 

remarcar que no serà un treball fàcil d’aconseguir.  

Quant a l’entorn general faré referència als factors mediambientals que Doggy’s 

compleix. Aquest producte vetlla per a la netedat dels carrers sense que això 

comporti un desgast de contaminació, ja que les bosses es poden reciclar. 

Finalment, també s’ha de valorar els factors socioculturals, com per exemple: la 

conscienciació a la gent de la valoració de reciclar, la prevenció de conflictes entre 

persones etc. 

A més a més, també he estudiat aquest tipus de mercat a nivell espanyol. En 

primer lloc, el mercat dels animals domèstics està creixent cada any de forma 

ràpida, igual que la sensibilitat i cultura cap al món de les mascotes. A Espanya, sis 

de cada deu llars té almenys un animal de companyia, és a dir, que un total de 8,5 

milions de llars n’acull un. Es calcula que a Espanya hi ha al voltant de 20 milions 

de mascotes, entre els quals destaquen els 5,5 milions de gossos. Per tant, podem 

dir que aquest és un mercat obert i amb un progrés, de moment, il·limitat.  

 

 

 

 



 
Doggy’s 

Òscar Lérida Sábado 
 

 

  Pàgina 
11 

 
  

7. Descripció del perifil del teus clients potencials:  

En referència als clients de Doggy’s han de ser persones amb animals domèstics. 

Especialment vull enfocar el producte a persones joves, que tinguin temps per a 

realitzar activitats lúdiques amb els seus gossos o que inclús, facin excursions o 

travessies amb aquest tipus d’animal. Doggy’s també va encarat cap a persones 

despreocupades i despistades, tal com diu el meu eslògan: Per què t’has de 

preocupar? L’anunci publicitari i la decoració del producte també s’adequaran a la 

segmentació que acabo de fer.  

Els valors que representa Doggy’s ( medi ambient, netedat...) també faran que el 

consumidor se senti atret i identificat amb aquest producte. En referència amb 

aquest valor crec que és el que segmenta aquest estri, ja que representa joventut, 

modernitat i ser amant dels animals. A més a més, també ajudaran altres factors 

com la innovació i la tecnificació d’aquest. 

El que és cert i que sempre s’ha d’admetre és que Doggy’s és un producte exclusiu 

i , per tant, cal dir que actualment no és un bon moment per iniciar una empresa 

d’aquest tipus, ja que els consumidors prefereixen comprar elements bàsics i alhora 

barats. 

Per finalitzar, crec que el primer que s’ha de fer quan una persona crea aquest 

tipus d’empresa és crear valor, ja que és un dels aspectes que afecten 

emocionalment al consumidor. També cal crear una tendència o un estil propi per 

ser únic i indistingible. 
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8.Qui són els teus competidors?: 

Nom Adreça Web Material 

Tienda animal Botiga Online www.tindaanimal.com Accessoris per a 

gossos 

 

Dog factory 

Online i 

distribució 

estatal 

 

www.dogfactory.es 

Tot tipus 

d’accessoris per 

a tot tipus 

d’animals 

 

Tropical 

Manresa 

c/Francesc 

Moragas 36, 

Manresa 

 

www.tropicalmanresa.com 

Venda directa 

d’animals i 

diversitat 

d’accessoris 

Mascota Planet Via online www.mascotaplanet.com Tot tipus 

d’accessoris 

 

Hi ha altres productes/serveis iguals o semblants als teus? 

Doggy’s és un producte que en millora un altre d’una marca concreta. Elements 

iguals que Doggy’s no n’hi ha cap en tot el mercat i això fa que el meu producte 

estigui en règim oligopolístic. El que si existeix és un conjunt d’empreses que 

fabriquen productes semblants al meu i són aquestes les que em creen 

competència. Per tant, jo el que vull intentar és fer un lloc al mercat el meu 

producte i, cal dir, que no serà una feina fàcil. El que vull fer és incluir el meu 

producte al mercat i vendre’l a les botigues que actualment són les meus 

competidors. 

En la meva opinió, els competidors més potents són aquells que ofereixen més 

productes a millor preu. Dins d’aquest grup cal destacar les empreses que 

ofereixen el producte via online a bon preu i amb molta varietat d’estoc. Per aquest 

motiu, en un futur, m’hauria de posar al nivell d’aquestes empreses i donar la 

possibilitat als consumidors de prestar-los varietat i qualitat. 
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Matriu Dafo: 

Debilitats: 

 Jove empresari: parteixo sense 

experiència en aquest tipus de 

temes. 

 Capital menor a altres empreses de 

caràcter multinacional. 

 Localització: Doggy’s és una 

empresa situada a Manresa, una 

població mitjana, no gaire gran. 

 Petita empresa que probablement 

no podrà respondre a la demanda. 

 Pocs treballadors per realitzar el 

treball. 

Fortaleses: 

 Innovació: el meu producte és 

innovador i això fa d’ell una 

oportunitat de negoci.  

 Escassa competència: Doggy’s no 

té competència directa, però sí de 

sector. 

 Medi ambient: el meu producte 

intenta conscienciar a la gent sobre 

el medi ambient.  

 Poc desenvolupament del mercat 

animal, és a dir, un mercat a l’alça. 

 Oferir un servei personalitzat al 

consumidor. 

Oportunitats: 

 La creació d’un nou producte 

innovador al mercat. 

 El mercat del sector animal no està  

gaire desenvolupat. 

 L’augment any rere any d’animals 

domèstics a Espanya. 

 Oferir el producte personalitzat. 

 La incorporació de mecanismes mai 

usats en el sector. 

Amenaces: 

 Aparició de nous competidors. 

 Continuïtat de la crisi, que ha fet 

que moltes empreses hagin de 

tancar les seves portes. 

 El producte no sigui acceptat pels 

consumidors. 

 No poder oferir la qualitat que el 

consumidor demana. 

 L’alt cost dels impostos. 
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9. Promoció i publicitat: 

Per començar cal establir dues estratègies de comunicació per donar a conèixer 

Doggy’s.  

En primer lloc, he triat la publicitat, un mitjà de comunicació pagat per la pròpia 

empresa que pretén informar el consumidor  i motivar-lo de manera beneficiosa pel 

propi anunciant. A través d’aquest mètode faré un espot publicitari que podrà ser 

emès per televisió. A més a més, probablement també utilitzaré un tipus d’element 

publicitari escrit, de manera que pugui arribar al màxim de gent.   

En segon lloc, vull potenciar la venda personal, un element imprescindible per a 

una empresa de caire més aviat personal.  

Per tant, el que vull intentar és atraure el màxim de consumidors a través 

d’estratègies que  intentin millorar la venda del meu producte. 

Guió de l‘espot publicitari: 

Música: durant els primers 30 segons la banda sonora serà: “Don’t worry, be 

happy” de Bob Marley. Més tard sonarà una música de l’Andrea Boccelli i la Sarah 

Brightman anomenada “Time to say goodbye”.  

Escenari 1:  

Pla general d’un carrer, on en primer pla hi apareix una persona passejant. Al pla 

més llunyà i, per tant, al fons del carrer hi apareix un  noi que passeja un gos. 

L’home que passeja tranquil·lament, xafa un excrement del gos.  

Escenari 2: 

Pla principal d’una sabata que està a punt de xafar l’excrement a càmera lenta i just 

el moment que l’està a punt de xafar canvia la imatge i passa a l’escenari 3. 
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Escenari 3:  

Pla general, on surten dues persones discutint. Aquest pla s’aconseguirà sense 

veu. Seguidament apareixerà la frase: “i el dia següent...”. a partir d’aquí canvia la 

música. 

Escenari 4:   

Pla on el propietari del gos apareix amb el producte Doggy’s. Mentre tant, la 

persona amb la qual s’ha discutit al principi de l’’anunci l’observa des de la finestra 

de casa seva. 

Escenari 5:  

Últim pla, on hi apareixen els dos nois donant-se la mà i, per tant, Doggy’s fa que 

es reconciliïn. Finalment, apareix el logotip de l’empresa.  

Actors: 

 

A la nostra dreta, Adrià Coma Ribot. 

A la nostra esquerra, Marc Orriols Gol.  

Al centre, Carallot Orriols Gol.  
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10. Organització i recursos humans: 

 

Explicació de cada àrea: 

 Direcció i control: la funció de la Direcció és establir els objectius de 

l’empresa i aplicar de la manera més convenient els factors productius de 

què disposa per tal d’assolir-los. 

 Aprovisionament:  l’àrea d’aprovisionament és la que obté materials i serveis 

de l’exterior de l’empresa, ja siguin matèries primeres, materials elaborats o 

diferents serveis que operen dins de l’empresa. 

 Producció: en l’àrea de Producció es transformen matèries primeres en 

productes acabats, mitjançant l’aplicació d’una determinada tecnologia. 

 Comercial: l’àrea Comercial és l’encarregada de definir què cal vendre i a 

qui, donar a conèixer els productes als potencials usuaris i facilitar-ne la 

distribució. 

  Sistemes d’informació: en l’àrea de Sistemes d’Informació es tracten els 

aspectes relacionats amb la gestió informàtica de l’empresa, com ara 

programació, manteniment de sistemes, telemàtica... 

 Recursos Humans: l’àrea de Recursos Humans es prenen decisions sobre 

l’organització del personal, la selecció, l’administració dels recursos humans, 

relacions amb els representants dels treballadors... 

 Economicofinancera: l’àrea Economicofinancera és l’encarregada de 

determinar els resultats econòmics i financers i la composició del patrimoni, 

elaborar informes i estadístiques... 

 Serveis Generals: en l’àrea de Serveis Generals es fan diverses tasques, 

com ara el manteniment de les instal·lacions, la neteja, el correu o la 

missatgeria.    

 

 

 



 
Doggy’s 

Òscar Lérida Sábado 
 

 

  Pàgina 
17 

 
  

Taula de treballadors: 

 

Òscar Lérida 

 

Director, propietari i 

cap de l’àrea 

Economico-

financera 

 

Llicenciat amb 

Administració i 

Direcció 

d’empresa 

 

Indefinit 

 

Depèn dels 

guanys 

totals. 

 

Joan Roig 

 

Encarregat de l’àrea 

d’Aprovisionament 

 

Cicle formatiu 

de grau 

superior de 

comerç 

 

Indefinit  

 

1800 euros 

 

Albert López 

 

Encarregat de l’àrea 

de Producció 

 

Llicenciat en 

empresarials. 

 

Indefinit  

 

1800 euros 

 

Aida Sànchez 

 

Encarregada de 

l’àrea Comercial 

 

Llicenciada en 

gestió 

empresarial. 

 

Indefinit  

 

1800 euros 

 

Maria Gràcia 

 

Encarregada de 

l’àrea de sistemes 

d’informació 

 

Llicenciada en 

informàtica 

 

Indefinit  

 

1800 euros 

 

Marina Güell 

 

Encarregada de 

l’àrea de Recursos 

Humans. 

 

Llicenciada en 

publicitat i 

relacions 

públiques. 

 

Indefinit  

 

1800 euros 

 

Josep Mª 

Albàs 

 

Encarregat de l’àrea 

de Serveis Generals 

 

Cicle formatiu 

de grau 

superior de 

gestió 

empresarial. 

 

Indefinit 

 

1800 euros 

 

Míriam Torra 

 

Gestió amb els 

proveïdors. 

 

Cicle formatiu 

de grau 

superior de 

gestió 

empresarial. 

 

Contracte de 

pràctiques. 

 

1000 euros 

 

Marc Selva 

 

Gestió funcional de 

l’àrea 

d’Aprovisionament. 

 

Llicenciat amb 

gestió 

empresarial. 

 

Indefinit 

 

1500 euros 
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Júlia Monreal 

 

 

Encarregada  de 

màrqueting 

 

 

Llicenciada en 

gestió 

empresarial. 

 

 

Indefinit 

 

 

1500 euros 

 

Ferran Giró 

 

Encarregat de 

publicitat 

 

Llicenciat en 

publicitat i 

relacions 

públiques 

 

Indefinit 

 

1500 euros 

 

Marta Folch 

 

Cap de contractació 

 

Llicenciada en 

relacions 

públiques 

 

Indefinit 

 

1500 euros 

 

Carles 

Aguilera 

 

Cap d’administració 

 

Cicle formatiu 

de grau 

superior 

d’administració i 

finances.  

 

Indefinit 

 

1500 euros 

 

Paula Nonell 

 

Treballadora de 

manteniment. 

 

Batxillerat. 

 

Contracte de 

formació 

 

800 euros 
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Mitjans materials: 

Els mitjans materials són els béns que l’empresa posseeix i que utilitza per a 

produir-ne d’altres, així com els produïts per aquesta que encara no ha venut. Per 

exemple, l’edifici o la nau industrial, productes destinats a la venda, matèries 

primeres... 

Conjunt d’elements necessaris per a constituir la meva empresa: 

1. Local mitjà on poder vendre el producte. 

 

2. Un magatzem on poder-hi guardar les matèries no elaborades. 

 

3. Màquines: màquines de cosir i màquines industrials de col·locar leds. 

 

4. Cotxe: servei de transport per poder vendre fora de l’àrea local. 

 

 

5. ADSL: servei d’internet per poder rebre i enviar informació als nostres 

clients. 

 

6. Impremta: servei d’impremta per poder imprimir els logotips i 

informacions vàries. 

 

7. Material d’oficina: tot tipus de material: bolígrafs, materials informàtics, 

llapis, etc. 

 

8. Material de ferreteria: per soldar i diferents tipus d’aquest material. 

 

 


