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Logotip:

El meu logotip representa un paraigües ja que el meu producte es base en aquest 
objecte.

És de color negre perquè el negre representa elegància i a més a més combina amb 
qualsevol color, ja que els paraigües són de colors variats.

Les lletres són vermelles ja que el vermell és un color càlid i aquest producte és el que 
ofereix. Mitjançant el guant, el que aconseguim és que la mà es mantingui en una bona 
temperatura i no es refredi.

El paraigües està lleugerament inclinat ja que així transmetem una imatge menys seria, 
més informal i més moderna, per tant, més propera al públic.

El color de les lletres es pot canviar en funció de qui vagi destinat el paraigües, per 
exemple si és per nens petits, serà rosa per les nenes i blau cel pels nens. Ja que són 
colors infantils que separen clarament els sexes de cadascun.
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Descripció del producte:

El nom del meu producte és “Kitwarm” he triat aquest nom perquè és un nom curt i 
entenedor i que transmet el concepte del que soluciona el producte.

El meu producte consta d’un paraigües amb la funda lligada al mànec per no perdre-la, 
aquesta funda quan la gires fa la funció de guant, ja que quan plou acostuma a fer fred 
i la mà que subjecte el paraigües queda desprotegida, amb aquesta nova idea això no 
passarà ja que la mà quedarà recoberta amb la funda del paraigües reversible i així 
evitarem passar fred.

Aquest producte és un producte de consum i durador, perquè un paraigües pot durar 
molt de temps.

El cicle de vida d’aquest producte ara és la fase de gestació, ja que tots els esforços 
estan empleats a crear el producte.

Crec que pot ser una oportunitat de negoci ja que penso que és un producte pràctic i 
molt útil, i a part és innovador.
A més a més no està al mercat, és original i és barat, la relació qualitat preu pot ser 
molt bona i assequible per a tothom.

El seu aspecte més innovador és el guant, ja que no hi ha cap paraigües que inclogui un 
guant.

Satisfà la necessitat de mantenir la mà a una bona temperatura, en el moment en què 
es subjecta el paraigües.

A més a més crec que és un producte que és apte per vendre a gent de tot tipus, tant a 
grans com petits i tant a homes com a dones.

Està encarat sobretot a les dones, ja que la funda és impermeable i permet posar el 
paraigües dins el bolso sense mullar res un cop utilitzat i abans d’arribar a casa.

També penso que és útil per a gent despistada gràcies a que l’objecte inclou una funda 
lligada al pal i això fa que sigui impossible perdre-la.
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Procés Fabricació:

El procés de fabricació de Kitwarm: primer de tot hauré de comprar les matèries 
primeres, que són el paraigües, les teles ( tant la folrada com la impermeable), les 
cremalleres i comprar gomes.

Quan tingui les teles, portaré el logotip a estampar en un tros de tela. Després hauré 
de cosir la funda folrada sobre la impermeable, tot seguit hi cosiré les cremalleres, una 
a cada costat de la funda. Posaré una goma a cada extrem de la funda per tal de que 
quedi ben tancada a l’hora de posar-se el guant i així evitar passar fred.

Al final de tot lligaré la funda al mànec del paraigües mitjançant un cordill.

Quan kitwarm ja estigui llest, s’empaquetarà amb paquets de 10 per poder-los 
distribuir a les botigues. 

Kitwarm passarà un control de qualitat i inclourà un full d’instruccions.

Disposarà d’un servei postvenda on s’hi inclourà un telèfon, una pàgina web i les 
botigues de venda per a poder tenir un contacte en cas de que hi hagués algun 
defecte, alguna reclamació, o algun suggeriment.
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Procés fabricació kitwarm

Comprar TelesComprar paraigües Comprar gomesComprar cremalleres

Portar el Logotip a 
imprimir sobre tela

Cosir la funda 
folrada sobre la 
impermeable

Posar la cremallera a 
cada banda de la 
funda

Posar gomes a 
l’extrem de la funda

Fer paquets de deu 
per distribuir-los i 
adjuntar full 
d’instruccions

Ajuntar la funda i el 
paraigües 
mitjançant un cordill

Control de qualitat

KITWARM

Servei postvenda
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Quadre de proveïdors

NOM ADREÇA O 
TELÈFON 

WEB MATERIAL 
COMPRAT

Knirps 0049 89 1202 
3776

http://www.knirps.de Paraigua 

Cremalleras Rubi 
SA

C/tres d’abril, 
Barcelona

www.cremallerasrubi.com Cremalleres

Todo telas Chile http://www.todotelas.cl/ Teles 
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Procés de fabricació
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El Mercat:

El mercat està constituït per un conjunt de compradors i venedors d’un producte i està 
dividit en dos entorns:

• L’entorn específic, que és la part de l’entorn que resulta més pròxima al sector 
d’activitat, està format pels proveïdors i subministradors, pels clients, per les 
entitats financeres, pel mercat de treball, per les infraestructures, per 
l’administració, per l’entorn natural i per la competència.

• L’entorn general, que és allò que l’empresa comparteix amb altres empreses, 
està determinat per factors econòmics, politicolegals, cientificotecnològics, 
socioculturals i mediambientals. 

La relació de la meva empresa amb el mercat serà fonamental per a la meva activitat ja 
que representa la meva capacitat a l’hora d’oferir béns útils al consumidor.

Actualment aquesta relació es basa en el màrqueting.

Hi ha diferents tipus de mercat, Kitwarm serà un producte de consum ja que es 
comprarà de manera individual i serà durador perquè es consumeix en diferents 
períodes de temps, en aquest cas, quan plou.

La competència serà una competència monopolística, degut a que hi ha múltiples 
empreses que es dediquen a la venda de paraigües però que es diferencien pel model, 
el disseny i la marca.

El grau de novetat serà de primera mà, els paraigües que es vendran seran nous i sense 
estrenar.

L’àmbit geogràfic en un principi seria en un àmbit local i a partir d’aquí si el producte 
agradés, hi hauria més vendes i això ajudaria a que l’empresa pogués créixer i així 
aconseguir vendre a àmbit regional o nacional.

La dimensió del mercat del meu producte és la suma de totes les vendes de totes les 
empreses que operen en el mercat dels paraigües. Uns exemples serien sumar les 
vendes de knirps amb les de x2 high tech series. (Són marques de paraigües.)

La quota de mercat és mirar individualment, marca per marca, la participació d’aquella 
empresa en el total de les vendes, expressat en percentatge.

El mercat actual és la xifra de vendes que assoleix l’empresa en un moment 
determinat, el potencial està constituït pel màxim import de vendes que pot assolir 
l’empresa i el tendencial és el que s’espera en un futur.
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Clients

Per parlar de clients primer s’ha de segmentar el mercat. Un segment de mercat està 
constituït per un conjunt de clients que demana un producte de característiques 
similars. Per segmentar el mercat es fan servir criteris tant objectius com subjectius.

Els objectius depenen de la zona, kitwarm es vendria en zones urbanes . Depenen de 
l’edat, Kitwarm  és un producte que va dirigit tant a persones joves com a adultes. No 
va dirigit a nens petits, perquè és un producte una mica delicat i poc pràctic per a ells 
ja que s’ha de baixar les cremalleres, velcros... però si es donés el cas el podrien fer 
servir

Tot i així abasta diferents franges d’edat, això suposa un gran avantatge ja que vol dir 
que disposem d’un grup molt ampli de compradors.

Els criteris objectius també depenen del gènere, és un producte que el poden utilitzar 
tant homes com dones però va més dirigit a les dones ja que el paraigua és petit i per 
tant és pràctic per a poder dur-lo al bolso.

Pel que fa al poder adquisitiu i la classe social dels compradors estaríem parlant de la 
classe mitjana de la població ja que seria un producte amb un preu correcte i 
assequible per pràcticament tothom, però que aporta una certa qualitat a la persona 
que en fa ús.

El tipus de client penso que seria un client ocasional ja que un paraigües no es compra 
cada dia, però que es podrien transformar en habituals si cada vegada que en 
necessitessin un compressin Kitwarm.

Els criteris subjectius que es fan servir per segmentar el mercat es basen es basen en la 
personalitat, l’estil de vida, els valors que té el client...

En un paraigua no queda gaire reflectida la personalitat d’una persona però va dirigit a 
persones que els agrada ser ordenades i controlar les coses ja que amb Kitwarm evites 
perdre la funda, es pot dur al bolso, serveix de guant...

Els motius psicològics  del consumidor són emocionals ja que comprar Kitwarm és una 
decisió que es pren a la botiga, en el moment en que veus que és un producte 
innovador i diferent dels altres paraigües, ja que t’aporta les mateixes funcions que els 
altres paraigües i a més a més te n’hi afegeix dos de noves: no perdre la funda i el 
guant que hi va incorporat.

En la venda hi afecten factors macroeconòmics que ara per ara no són gaire favorables 
degut a la crisi que estem patint, ja que el consumidor tendirà a estalviar i a reduir 
despeses.
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Competidors:

Kitwarm és un producte innovador, per tant té la sort de no que no existeixen 
competidors directes. Però l’inconvenient és que al mercat si que hi ha productes 
semblants que són capaços de satisfer les mateixes necessitats, els paraigües normals.

Per això penso que és molt important aconseguir que la gent vegi els avantatges 
d’aquest nou producte, que vegi que en realitat és diferent dels altres i que satisfà més 
necessitats que no pas un paraigües normal, com ara la necessitat de protegir la mà 
del fred, no perdre la funda... i que, per tant, prefereixi comprar-lo abans que un altre 
paraigües. 

DAFO:

Debilitats
• Jove empresària, per tant no tinc 

experiència.
• Inicialment no disposo de capital 

suficient per tirar endavant el 
projecte, l’he de buscar.

• És un producte nou per tant no 
conegut, s’han de buscar formes 
per a  informar a la gent.

• No hi ha demanda perquè la gent 
encara no sap que existeix.

• Que la gent no accepti el producte 
i no el vegi necessari. 

Amenaçes
• Existència de productes similars.
• El canvi climàtic és una amenaça 

per Kitwarm ja que tendeix a fer 
més calor i no ploure tant.

• Que la crisi continuï i al no ser un 
producte de primera necessitat 
que la gent no el compri.

• Que sigui un producte copiat per 
empreses amb una alta capacitat 
de producció, que es fabriqui amb 
menys qualitat però més barat.

• Que els bancs no donin el 
finançament necessari per poder 
crear el producte.

Fortaleses
• Producte únic, encara no està al 

mercat.
• És un producte útil per tant és 

probable que la gent el compri.
• És un producte senzill i que està a 

l’abast de tothom ja que no és 
molt car.

• El nombre de compradors és molt 
ampli ja que utilitzar un paraigües 
no disposa de cap límit de sexe ni 
estatus social. 

• És un producte innovador. 

Oportunitats
• Que la crisi millori, així els 

consumidors estaran més 
predisposats a comprar Kitwarm.

• No existència de competidors 
directes ja que és un producte nou 
al mercat.

• La situació econòmica actual 
facilita l’accés a matèries primeres 
de baix cost i amb alta qualitat.

• Un paraigües és un producte 
universal amb poca innovació, 
Kitwarm innova.

• Hi ha gran demanda de paraigües 
al món.
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Mitjans de comunicació:

Kitwarm farà servir diferents mitjans de comunicació per a dur a terme una publicitat 
clara, creïble i atractiva del producte.

El primer es per mitjans escrits, seria una bona oportunitat de donar a conèixer el 
producte perquè permet accedir a un ampli grup de consumidors i perquè si es publica 
en revistes pot arribar a un segment determinat de consumidors.

També es pot dur a terme una publicitat via cartells i tanques publicitàries, és una 
publicitat molt visual perquè els cartells acostumen a ser grans i lluminosos però té 
l’inconvenient de que no permet missatges llargs.

La publicitat en Televisió és la més efectiva ja que és la que proporciona una difusió 
més amplia i facilita que el consumidor entengui millor l’anunci. Per això es durà a 
terme un espot publicitari de Kitwarm. 

La radio és un mitjà de comunicació semblant a la televisió ja que permet una difusió 
amplia i permet una segmentació objectiva del consumidor.

Espot

Sona el despertador, són les 7 i sona. La noia es desperta contenta, mira per la finestra, 
veu que plou i somriu. Tot li surt bé. Obre l’armariet dels paraigües i agafa el kitwarm, 
surt el carrer i va cap a la feina.

Arriba a l’oficina i,mira el noi que li agrada i li somriu, ell la mira i primer no reacciona, 
però després veu que a sobre la taula hi ha el Kitwarm. I és llavors quan li torna el 
somriure.

Per acabar,es veuen ells dos caminants junts sota el kitwarm, i apareix una imatge am 
el logotip.

La música que se sentirà és: “The way you make me feel – Ronan Keating”
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Organigrama i recursos humans:

Dir. General  
Marta Gili

Dir. 
Economic
financera 
Marc 
Carrera

Dir. Comercial 
Lluís Rovira

Dir. Prod.
Eduard 
Farré

Dir. de RRHH             
Pere Rodríguez

Dir. 
Aprovisionament 
Ester Solans

Dir.Sistemes 
d’Informació
Carme Serra

Dir. Serveis 
Generals      
Ivan García 

Selecció de personal 
Laia Torres

Contractes   F.  Cases

Nòmines   N. Jiménez Cap de vendes 
Carles Ribas

Producció 
Antonio Pérez



Marta Gili Selga
Kitwarm

14

Les funcions:

• Àrea d’Aprovisionament : És la que obté materials i serveis de l’exterior, en el 
cas de kitwarm seria l’obtenció del paraigües i les teles.

• Àrea de Producció: Es transformen matèries primeres en productes acabats, és 
quan el producte ja està acabat i preparat per vendre.

o Producció: Sector que s’encarrega de la fabricació del producte.

• Àrea Comercial: S’encarrega de definir què cal vendre i a qui, donar a conèixer 
els productes i facilitar la distribució.

o Àrea de Vendes: Sector que s’ocupa de les vendes d’un producte, de 
donar-lo a conèixer...

• Àrea dels Sistemes d’Informació:Es tracten aspectes relacionats amb la gestió 
informàtica ,el manteniment de sistemes, telemàtica...

• Àrea Economico-financera: determina els resultats econòmics i financers i 
elabora estadístiques sobre com marxa la empresa, s’ocupa de les activitats 
relacionades amb l’obtenció de recursos financers.

• Àrea de Serveis Generals: S’ocupa del manteniment de les instal·lacions, la 
neteja, el correu...

• Àrea de Direcció i control: S’encarrega d’establir els objectius de l’empresa i fer 
que aquests es compleixin.

• Àrea de Recursos Humans: Es prenen decisions sobre la organització del 
personal, la selecció, l’administració…

o Selecció de Personal: És el sector que s’encarrega de triar el personal 
que vol que treballi a l’empresa.

o Contractes: És el sector que s’encarrega de fer els contractes del 
treballadors.

o Nòmines: Sector que s’encarrega de fer les nòmines.
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Contractes:

Nom Funció Titulació Contracte Sou Horari Experiènci
treballador 
Marta Gili Direcció General Titulat Indefinit 5000 8h/d. 4 anys en 

superior càrrecs 
similars 

Lluís Rovira Direcció Comercial Titulat Indefinit 3000 8h/d. 2 anys en 
superior càrrecs 

similars 
Carme Serra Direcció dels Titulat Indefinit 2000 8h/d. 2 anys en 

Sistemes de la superior càrrecs 
Informació similars 

Marc Direcci6 Titulat Indefinit 2000 8h/d. 2 anys en 
Carrera Econòmico- superior càrrecs 

financera similars 
Ester Solans Direcció Titulat Indefinit 1500 8h/d. 1 any en 

d' superior càrrecs 
similars 

Pere Direcció de Titulat Indefinit 2000 8h/d. 2 anys en 
Rodríguez Recursos Humans superior càrrecs 

similars 
Eduard Direcció de Titulat Indefinit 3000 8h/d. 3 anys en 

Producció superior càrrecs 
similars 

Ivan Garcia Direcció de Serveis Titulat Indefinit 2000 8h/d. 1 any en 
Generals superior Càrrecs 

similars 
Natalia Encarregada de les Titulat Mitjà Jornada 1000 4h/d. Sense 
Jiménez Nòmines mitjà experiència 
Ferran Casas Encarregat dels Últim curs Mitja Jornada 800 4h/d. Sense 

Contractes titulaci6 Formatiu experiència 
Laia Torres Encarregada de la Titulat Mitja jornada 1000 4h/d. Sense 

Selecció de mitjà experiència 
personal 

Carles Ribes Cap de vendes Formació Indefinit 2000 8h/d. 2 anys en 
Professiona càrrecs 
de grau similars 
mitja 

Antonio Producció ESO Eventual per 900 8h/d. Sense 
Pérez circumstàncie experiència 

De la 
producció
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Recursos materials necessaris per a dur a terme Kitwarm:

Per tal de poder dur a terme Kitwarm i llençar-lo al mercat és necessari adquirir una 
sèrie de materials, que són els béns que l’empresa posseeix i que utilitza per a produir-
ne d’altres.

Cal obtenir matèries primeres que són les teles, el paraigües i les gomes; i una fàbrica 
equipada am les màquines necessàries  per a poder elaborar el Kitwarm.

Hi ha d’haver un camió per a poder distribuir el producte per les botigues un cop fet.

També és necessari tenir un local on poder-hi construir una oficina perquè els directius 
de l’empresa tinguin un espai on poder treballar.

Per tant es necessita  comprar ordinadors perquè la feina dels treballadors sigui més 
ràpida, eficaç i fàcil de fer. També calen impressores per a poder imprimir els 
documents que facin falta i obtenir ADSL per facilitar la connexió a internet, telèfons 
per a poder fer les trucades necessàries, el mobiliari adequat per a la oficina i el 
material d’aquesta que inclou bolígrafs, grapadores, llapis, folis blancs...

• Matèries Primeres ( teles, paraigües i gomes)

• Fàbrica

• Màquines

• Camió

• Local (oficina)

• Ordinadors

• Impressores

• ADSL

• Telèfons

• Mobiliari

• Material d’oficina (bolígrafs, grapadora, gomes...)

•


