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3- Nom del producte/servei

LO-KEEP

He posat aquest nom, ja que està format de lo (loader), que significa 
carregador, i keep, que significa guardar, ja que el meu producte és 
un guarda carregadors. El nom del meu producte, li he posat lo de 
loader, ja que posar loaderkeep, és un nom difícil, i complicat de 
pronunciar.

4- Marca/anagrama/logotip

El meu logotip, consisteix en un quadre de color blau, i subratllat de 
negre, hi a dins, a la part de dalt, i a la dreta, hi ha la marca del 
producte, també amb el mateix color blau, i amb unes lletres 
clàssiques, i a la vegada modernes. A sota de la marca, i dins el 
quadre, hi ha un tros de carregador de color negre, ja que els 
carregadors, majoritàriament, són negres. He triat el color blau, ja 
que el blau, és un color modern, que combina amb tot, i mai passa de 
moda.



5- Descripció del producte o servei

El meu producte, és una bossa, que ha dins hi té diferents bosses 
més petites enganxades, per tal de poder-hi posar carregadors a les 
diferents bosses petites que hi ha, d’aquesta manera els carregadors 
estan tots junts, però a la vegada separats, per tal de tenir-ho tot al 
mateix lloc i ordenat , però no embolicats entre ells.

El meu producte, és de consum, i és durador, perquè pot durar molt 
temps, ja que la roba que es fa servir per fer el producte, és de molt 
bona qualitat.

El disseny de LO-KEEP, és una bossa, que pot ser de diferents colors, 
tant si es per noi, noia o nens, que es pot obrir , i ha dins hi ha 
diferents bosses més petites, enganxades, i  cada bossa té una 
cremallera. A l’exterior de la bossa hi hauran unes nanses, per tal de 
que es pugui portar de vacances o a qualsevol lloc.

La qualitat de LO-KEEP, és molt bona, ja que amb la roba que es fa la 
bossa, és molt bona, i bastant gruixuda, que farà que no s’estripi 
amb facilitat.

La quantitat de producte, al principi faría unes 200 bosses, ja que jo 
crec que aquest producte pot anar molt bé, i es pot vendre bé, i més 
endavant miraria com van les ventes, i m’adaptaria a les necessitats 
dels consumidors.

La marca del producte, és LO-KEEP, que significa lo (loader) que vol 
dir carregador, i keep, que vol dir guardar, així que el nom del meu 
producte significa, guarda carregadors.

El període de garantia de LO-KEEP, seria de dos anys.

El producte LO-KEEP, no té data de caducitat, ja que es pot fer servir 
ara, com d’aquí molts anys, ja que és un producte que no es fa mal 
bé.

Referent a l’envàs, el meu producte, no necessitaria cap envàs, ja 
que és un bossa, còmode, pràctica i resistent, que es pot comprar i 
utilitzar sense cap envàs per protegir.

Finalment, el producte LO-KEEP, està en la fase del cicle de vida de 
gestació, on totes les despeses estan en crear el producte.



6- Dibuix o maqueta del producte/servei si s’escau.



7- Procés de producció o prestació del servei

Comprar materials. 

Roba gruixuda, per fer la 
bossa gran.

Roba per a fer les bosses 
individuals, i posar-hi 

cremalleres a cada una.

Posar-hi belcro 
Posar belcro a cada bossa

Enganxar les bosses petites, 
a la bossa gran

Fabricació de l’envàs 
individual.

Posar-ho en caixes

Anar a la botiga

Venda

Servei postvenda

Posar-hi:
 -Instruccions
- Document de qualitat
 - Garantia

Posar belcro a cada bossa

Enganxar les bosses petites, 
a la bossa gran

Posar belcro a cada bossa

Enganxar les bosses petites, 
a la bossa gran



El procés de producció comença, al comprar la roba. Primerament, 
agafaré la roba més gran, i faré la bossa gran, a on i incorporaré 
unes nanses, i a cada final, hi posaré una mica de belcro, per tal de 
que es pugui obrir i tancar.

Després, agafaré la roba petita, i faré 4 o 5 bosses individuals, cada 
una amb la seva cremallera, i la seva etiqueta, i finalment, posaré 
belcro a la bossa gran, i a la part de sota de les bosses petites, per 
tal de que s’enganxin, i també es puguin desenganxar.

Finalment, posaré cada producte, en un envàs individual, a on hi 
hauran les instruccions, la garantia, i el document de qualitat, i ho 
repartiré a les botigues.

 



8- Mercat

És un mercat en creixement, i les parts que més m’afectaran de 
l’entorn específic, seran els clients, ja que el meu producte va 
destinat a homes, dones i nens, ja que actualment la majoria de 
persones tenen carregadors, hi ha tothom li va bé tenir-los a un lloc, i 
ben ordenats.
També m’afectarà en les Infraestructures, a on he de vigilar que la 
meva empresa estigui ben situada, i que tothom hi pugui arribar 
sense problemes, tant els compradors, com els proveïdors, i que hi 
puguin arribar tant amb cotxe, com a peu.
En l’entorn natural, no passa res, ja que al fabricar el meu producte, 
no genera residus tòxics per el medi ambient. En la competència, no 
en tinc, ja que sóc la única empresa que fabrica aquest producte.

En els tipus de mercat, segons les característiques de compradors, és 
un mercat de consum, de tipus durador, ja que el meu producte no es 
gasta a l’instant, sinó que dura molts anys. Segons el nombre de 
competidors, la meva empresa, és un monopoli, ja que no hi ha cap 
empresa, que faci un producte igual al meu, segons el grau de 
novetat, serà un producte de primera mà, ja que serà sense estrenar. 
Finalment, segons l’àmbit geogràfic, serà internacional, ja que serà 
un producte econòmic, útil, i que es vendrà amb facilitat. 



9- Descripció del perfil dels teus clients potencials.

Els clients del meu producte, poden ser qualsevol persona, ja sigui 
gent gran, pares, mares, joves, nens… ja que es un producte molt 
fàcil d’utilitzar i útil. 
Els meus clients, no han de tenir necessariament un poder adquisitiu 
elevat, ja que és un producte econòmic, que es pot comprar 
fàcilment, i el resultat, és molt bo.

Finalment, un dels motius principals perquè comprarien el meu 
producte, es que amb el meu producte, tots el carregadors, que ara 
la majoria de la gent en té molts, estarien al mateix lloc i ordenats. 

10- Qui són els teus competidors.

En la competència, el meu producte és innovador, i no té 
competència directa, però si que té competència de productes 
similars, ja que no hi ha cap producte igual al meu, però hi ha 
empreses que venen bosses amb separadors, que poden ser una 
possible competència.

 



MATRIU D’AFO
Debilitats

- Sóc un jove empresari, i això 
és una debilitat per a mi, ja 
que no tinc l’experiència que 
tenen altres empresaris.

- En el capital, no es gaire 
elevat, ja que no sé si el meu 
producte pot funcionar, o 
hem pot fer tenir pèrdues.

- El poc coneixement que tinc 
sobre els proveïdors, ja que 
no sé amb qui puc confiar 
més, o qui m’ho pot fer 
millor.

- És un producte que no es 
coneix, i pot ser molt dificil 
donar-lo a conèixer.

- Al seu una marca nova, pot 
ser que la gent no comprin el 
meu producte, perquè volen 
marques conegudes.

Fortaleses

- Sóc únic en el mercat, i això 
fa que si la gent vol un 
producte com el meu, només 
me’l poden comprar a mi.

- És un producte innovador, i 
això fa que a la gent li 
vinguin ganes de comprar-lo, 
per tenir productes nous i 
útils.

- És un producte per a tothom, 
i això fa que no sigui només 
per un grup reduït de 
persones.

- És un producte útil i petit, 
que fa tenir les cosses al seu 
lloc i ordenades, sense 
ocupar espai, ni molestar.

- El preu és econòmic, i no 
s’haurà de fer un gran 
sacrifici per comprar-lo.

Amenaces

- Una amenaça molt important 
per el meu producte, és que 
no hem surti competència, ja 
que llavors, el meu producte 
perdria molt.

- La crisi, també és molt 
important, ja que si la gent, 
no té gaires diners, per causa 
de la crisi, no compraran el 
meu producte, sinó que 
compraran productes 
imprescindibles.

- El preu, ja que pot ser que 
surti un producte molt 
semblant al meu, i que sigui 
més barat.

- Que l’anunci no cridi l’atenció 
del client, i el meu producte 
no es doni a conèixer.

Oportunitats

- La creació d’un nou producte, 
que fa que la gent tingui 
ganes de comprar productes 
innovadors.

- Una millora del producte, ja 
que els consumidors del meu 
producte, poden fer crítiques 
constructives, per tal de 
millorar-lo.

- Donar-me a conèixer al 
mercat, i així poder crear 
nous productes, sense risc de 
que no hem coneixin.



11- Promoció i publicitat

A la publicitat, hi han les estratègies de comunicació, és molt 
important, ja que es dona a conèixer el nostre producte, i la millor 
manera és amb un espot, tot i que sigui el més car, és el que millor 
dóna a conèixer el nostre producte, ja que es pot veure el producte, i 
també es pot veure el seu funcionament.

També crec que es molt important la promoció de vendes, ja que al 
veure que hi ha algún regal al comprar el producte, et venen més 
ganes de comprar-lo, jo amb el meu producte, regalaré una bossa 
igual que la que venc, però més petita, no per a carregadors, sinó per 
objectes més petits, i per poder-ho portar a tot arreu, sense ocupar 
gaire espai.

Els objectius principals de la publicitat, és donar a comèixer el 
producte, i que puguin veure que es un producte pràctic i útil, i els hi 
vinguin ganes de comprar-lo.
Els mitjans de la publicitat, que utilitzaré, serán la televisió, ja que es 
molt vista per tothom, i a la televisió, es pot ensenyar la forma del 
meu producte, i el funcionament que té, amb claredat. També 
utilitzaré la ràdio, ja que també és utilitzada per a moltes persones, 
tot i que té un petit inconvenient, que es que no es pot imaginar tant 
bé el producte. Finalment,també utilitzaré l’internet, ja que molta 
gent busca per internet, i si va sortin el meu producte , encara que 
no t’hi fixis molt, el memoritzes, o depenent de com sigui, et pot 
crisar molt l’atenció, i tenir ganes de comprar-lo.

 

- Espot:

- Primerament, sortiria un primer pla d’un ordinador, mentre 
s’està fen un treball, i de cop surt:”Bateria baja”.

- Llavors s’obra un calaix , i es treu una caixa amb molts 
carregadors, i buscant un carregador, i quan es troba, s’intenta 
treure, tot i que costa molt.

- Surt una frase que diu: “Ho vols tot al seu lloc?”
- Llavors es torna a obrir el mateix calaix, i surt el meu producte, 

i amb molta facilitat treus el producte, i treus el carregador de 
l’ordinador.

- Finalment, surt la marca del producte

La música que he utilitzat, és Right round413, de Flow rida ft 
Kesha.



12- Organització i recursos humans

- Aprovisionament: És la que obté materials i serveis de 
l’exterior de l’empresa.

- Producció: És on es transformen matèries primeres en 
productes acabats, mitjançant la tecnologia.

- Comercial: S’encarrega de definir que cal vendre i a qui, donar 
a conèixer els productes als potencials usuaris i facilitar-ne la 
distribució.

- Recursos Humans: És a on es prenen decisions sobre 
l’organització del personal, la selecció, l’administració dels 
recursos humans, relacionats amb els representants dels 
treballadors...

- Economicofinancera: S’encarrega de determinar els resultats 
econòmics i financers i la composició del patrimoni, elaborar 
informes i estadístiques que mostrin la marxa de l’empresa, i 
de les activitats relacionades amb l’obtenció de recursos 
financers.

- Serveis generals: s’ocupa del manteniment de les 
instal·lacions, la neteja, o el correu i la missatgeria.

Director 
general:

Anna Pérez

Aprovisiona
ment:

Maria 
Fernández

Producció:

Joan  
Rodríguez

Comercial:

Miquel 
Martínez

Direcció i 
control:

Martí Pons

Serveis 
generals:

Teresa Roca

Economico-
financera:

Arnau
Serra

Recursos 
humans:

Josep 
González



- Direcció i control: s’encarrega d’establir els objectius de 
l’empresa i aplicar de la manera més convenient els factors 
productius de què disposa per tal d’assolir-los.

Nom 
treballador

Funció Titulació Contracte Sou Altres 
dades

Maria 
Fernández

Contactar 
amb 
proveïdors

CFGS c. indefinit 970€/mes Coneixement 
de Francès i 
Anglès.

Joan 
Rodríguez

Produir CFGS c. indefinit 1050€/mes

Miquel 
Martínez

Estudi del 
mercat

c. 
universitària

c. indefinit 1250€/mes Coneixement 
de Anglès, 
Italià i 
Francès.

Josep 
González

Selecciona i 
contractar 
nous 
treballadors.

CFGS c. indefinit 1125€/mes Coneixement 
d’Anglès.

Arnau Serra Elaborar 
comptes 
anuals i 
gestionar les 
operacions 
bancàries.

CFGS c.
indefinit

1000€/mes Coneixement 
de Francès i 
Anglès.

Teresa Roca Manteniment 
de les 
instal·lacions 
i la neteja. 

CFGM c. indefinit 850€/mes

Martí Pons Definir els 
objectius de 
l’empresa, i 
dur a terme 
la gestió i el 
control de 
l’empresa.

CFGS c. indefinit 1100€/mes Coneixement 
d’anglès.



13- Recursos materials necessaris per dur a terme l’activitat

- Local: És necessari tenir un local, ja que és el lloc a on 
fabriques el producte, i des de allà, es distribueix el producte.

- Material oficina: És molt important el material de l’oficina, ja 
siguin papers, bollis, llapiços, calculadores... Perquè es molt 
necessari per un bon funcionament de l’empresa, per tal de 
calcular, apuntar les dades...

- Ordinador: En la meva empresa, tindria 8 orinadors, per els 
treballadors i per el director general, ja que l’ordinador es molt 
important per tal de que el treball sigui més còmode i ràpid.

- Mobiliari: El mobiliari de l’empresa ha de ser modern, i que 
estigui ben situat perquè a l’hora de la feina sigui més pràctic.

- ADSL: És important, per tal de poder-nos comunicar amb altres 
empreses, tant sigui per telèfon, com amb ordinador.

- Telèfons: És molt important, ja que és imprescindible 
comunicar-nos amb altres empreses. A la meva empresa tindria 
3 telèfons.

- Magatzem: També és molt important, ja que és a on guardaria 
tot el material, per tal de produir el meu producte.


