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LOGOTIP

El meu logotip és de color negre, perquè transmet elegancia i la rodona amb

una de més petita al mig de color negre, simbolitza un ull, ja que el meu

producte està relacionat amb les persones invidents.

Braille Colors està compost per dos mots, Braille que es diu així en tots els

idiomes i Colours que vol dir colors.



DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

La meva idea empresarial consisteix en uns gomets, anomenats Braille

Colours, per a les persones invidents.

El material dels Braille Colours és de roba, d’aquesta manera queda integrat a

la peça de roba a la qual t’ho posis. S’enganxenper una banda i per l’altre i

posa unaparaula, que en aquest cas, hi posarà el nom d’un color amb Braille,

d’aquesta manera les persones cegues podran saber de quin color és la seva

roba.

Els puntets del Braille els faré amb uns brillants per a la roba, i els enganxaré a

unes tiretes de roba que s’enganxen amb l’escalfor de la planxa. La mida dels

Braille Colours, serà la suficient perquè hi capiga el nom dels colors amb Braille

i seràn de forma rectangular. Els noms dels colors els escriuré amb anglès,

perquè així ho pugui entendre més gent.

Els Braille Colours estaràn envasats en una capsa, i dins la capsa i haurà pintat

tots els colors i cada gomet serà col·locat al seu color corresponent, d’aquesta

manera, estaràn més ven ordenats i si una persona no és cega també podrà

saber quin color hi ha escrit al Braille Colour.

Podria ser una oportunitat de negoci, perquè crec que la majoria dels cegs

comprarien aquest producte, ja que d’aquesta manera els facilitaria el fet de

vestir-se, perquè sabrien els colors de la roba que s’han de posar.

L’ aspecte innovador d’aquest producte és què amb unes tiretes normals que

s’enganxen a la roba per a poder posar un nom, jo hi enganxaré uns brillantets i

així els cecs també podrán llegir-ho.

L’ argument de venda és perquè aquest producte encara no s’ha inventat i

facilita la vida cuotidiana de les persones invidents.



PROCÉS DE FABRICACIÓ

El nom del meu producte és “Braille Colors” i per a elaborar-lo necessitarem

unes tiretes que s’enganxen amb l’escalfor de la planxa, uns brillantets i

pegamento. Primer enganxem els brillantets amb pegamento a les tiretes,

escrivint el nom d’un color amb l’ajuda de l’abecedari Braille i així fins que

tinguem tots els colors.

Per a fer l’ envàs necessitarem una capsa, cartó, pegamento i colors o pintura.

Primer retallem el cartró, de la mateixa llargada i amplada que la de la capsa i

l’enganxem a dins la capsa, de manera que quedin uns departaments de la

mateixa mida per a cada gomet. El fons de cada departament es pinta d’un

color diferent i els Braille Colors col·locats al seu color corresponent. L’exterior

de la capsa la pintaré amb colors apagats, ja que és un producte per a cegs i

també hi dibuixaré el logotip.



FLUXOGRAMA

Procés fabricació
Braille Colours

Comprartiretes ques’enganxen ala roba
Comprarbrillantets Comprarcapsa decartró

Comprarcartró Comprarpintures ocolors

Enganxar elsbrillantets ales tiretes
Tallar elcartró

Enganxar-lodins la capsa

Pintarl’interior il’exterior de lacapsa

Posarels Braille Coloursa dins la capsa
Controls dequalitat

Braille Colours



QUADRE DE PROVEÏDORS

NOM TELÈFON WEB MATERIAL
COMPRAT
Tiretes que
s’enganxen amb
l’escalfor de la
planxa
Brillantets
Capsa de cartró

Abacus 902.303.302 http://www.abacus.coop
/

Cartró

Abacus 902.303.302 http://www.abacus.coop
/

Cola

Abacus 902.303.302 http://www.abacus.coop
/

Colors/pintura



EL MERCAT

L’activitat de l’empresa es veu afectada per l’entorn social i econòmic en que

aquesta la desenvolupa. L’entorn està constituït per aquells factors sobre els

quals no té una influència directa però que en condicionen l’activitat. Podem

distingir entre l’entorn específic i el general:

L’entorn específic està format per la part de l’entorn que resulta més pròxima al

sector de l’activitat al qual pertany l’empresa. El de la meva estarà constituït

principalment pels porveïdors, els clients, les entitats financeres, el mercat de

treball, una administració pública, l’entorn natural i les infraestructures.

L’entorn general és tot allò que l’empresa comparteix amb altres empreses: els

factors econòmics, els politicolegals, els cientificotecnològics, els socioculturals

i per últim els factors mediambientals.

Hi ha diferents tipus de mercat, Braille Colours serà un producte de consum, ja

que es comprarà individualment i serà durador, perquè es consumeix en

diferents períodes de temps.

La competència serà d’oligopoli degut a que existeixen poques empreses que

ofereixen el mateix producte.

El grau de novetat serà de primera mà, ja que Braille Colours serà un producte

nou i sense estrenar.

L’àmbit geogràfic en un principi seria local i si el producte agradés i hi

haguéssin moltes vendes, podria arribar a ser regional o nacional.



CLIENTS

El darrer objectiu de l’empresa és que el producte sigui comprat pel

consumidor.

Sigui quin sigui el producte que volem oferir, cal tenir en compte que els

consumidors no són homogenis i tenen necessitats i preferències diferents.

Per parlar de clients s’ha de segmentar el mercat i un segment de mercat està

constituït pel conjunt de clients que demana un producte de característiques

similars.

Pel que fa els criteris objectius, es basen en la zona geogràfica, factors

demogràfics, socioeconòmics i l’estructura del consum.

Braille Colours anirà dirigit a persones invidents, tant joves com adultes i el

gènere tampoc té importància.

Pel que fa els criteris de subjectivitat, es basen en la personalitat, l’estil de vida,

els valors i les preferències.

Braille Colours seria per aquelles persones que són cegues i volen solucionar el

problema de no poder saber de quin color és la seva roba i volen posar-hi fi.

Un dels valors que ofereix aquest producte, és la solidaritat envers a aquestes

persones desfavorides que no poden veure i gràcies a Braille Colours se’ls

aguda una mica més a la vida de cada dia.

És impresindible saber quins motius impulsen al consumidor a comprar. Poden

ser motius psicològics emocionals, per exemple que el client vulgui els Braille

Colours per a poder provar si aquest producte l’ajuda una mica més. I també

poden ser motius macroeconòmics, que tenen a veure amb la situació



econòmica en conjunt i motius socials, que estan relacionats amb el model

d’organització social.

COMPETIDORS

Actualment al mercat hi ha algun producte similar que Braille Colours, per tant

és un mercat d’oligopoli i d’aquesta manera no guanyaré tots el beneficis. La

competència és indirecte, ja que hi ha productes similars, però no iguals que

Braille Colours.

Per analitzar la situació en que em trobo en el present i em trobaré en el futur

utilizarem la Matriu DAFO:

DEBILITATS FORTALESES

- nous al mercat

- la marca no és coneguda

- el capital inicial és limitat

- la publicitat serà reduïda al

principi per el seu alt cost

- producte exclusiu per a

persones invidents

- producte nou al mercat

- és un producte útil i per tan les

persones es probable que el

comprin

- és un producte innovador

- preu a l’abast de tots els

compradors

- producte únic al mercat

AMENACES OPORTUNITATS

- durada de la crisis

- que sigui copiat per altres

empreses a un preu més baix i

de menys qualitat

- competència del producte

- oportunitat de negoci

- guanyar prestigi

- entrar a mercats nous

- que la crisis millori

- ajudar les persones invidents



- els guanys siguin inferiors a les

despeses

- que el producte no tingui èxit

PROMOCIÓ I PUBLICITAT

Per la promoció de Braille Colours utilitzarem la publicitat com a estratègia de

comunicació. La publicitat és l’acció de transmetre un missatge utilitzant un

mitjà de comunicació de masses pagat per una empresa amb la intenció

d’influir en el consumidr, i el missatge publicitari ha de ser creïble, clar,

reiteratiu, oprtú i atractiu.

La televisió i la ràdio seràn els principals mitjans de publicitat per al meu

producte. He triat la televisió i la ràdio, perquè són els mitjans que permeten la

difusió més àmplia i són els més efectius.

El guió de l’anunci serà el següent:

La situació començarà a casa de l’Eva, que és una noia cega, i sestà canviant

de roba per anar amb les seves amigues. Surt de l’habitació ( la roba que porta

no és l’adecuada) i diu :

Eva: mare me’n vaig amb les amigues, no tardarè gaire, adeu!

Mare: Filla! No pots anar amb aquesta roba! Mira t’he comprat els Braille

Colours que t’ajudaran a saber de quin color és la roba i així segur que no et

confondràs. És molt senzill, només s’han de planxar a la teva roba i ja veuràs

com no te n’arrepentiràs.

(l’Eva va a l’habitació i es torna a canviar de roba)



eva: gràcies mare, ara ja estic llesta per marxar, fina ara!

Mare: fina ara!

ENQUESTA

Braille Colours és un producte per a cegs i serveix per a saber els colors de la

roba. És molt senzill, tracta d’unes tiretes de roba que s’enganxen a la peça de

roba que tu vulguis amb l’escalfor de la planxa i mitjançant uns brilantets

enganxats a aquestes tiretes es pot saber el colors de la teva roba, ja que

estan col·locats amb l’escriptura Braille.

1.Sexe

Home Dona

2.Edat

fins a 16 17-25 més de 25

3.Preu

8-10 11-13

4.Per què utilitzaries el meu producte?

Tinc molta roba

És fàcil d’utilitzar

Té un preu asequible



M’ajuda a ser independent

5.Creus que és un producte imprescindible?

Si No

GRÀFIQUES





La majoria de la gent creu que el meu producte s’hauria de vendre entre 11 i 13euros. També la majoria utilitzaria el meu producte perquè l’ajudaria a serindependent i finalment creuen que Braille Colors és un producte imprescindible.

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS



Cada treballador de l’empresa té el seu càrrec. Per començar hi ha la directora

general que s’encarrega de la direcció estratègica i el control de l’empresa,

estableix els objectius i controla i gestiona que tot compleixi els punts mercats.

La direccio econòmica financera, determina els resultats econòmics, elabora

pressupostos, estadístiques, dur a terme operacions bancàries...

La direccio comercial i marqueting s’encarrega de què cal vendre, a qui i

facilitar-ne la distrubució, és a dir elabora estudis de mercat, decideix el preu i

també la promoció i distribució.

La direcció de producció està unit amb el d’aprovisionament, ja que les seves

funcions són complementàries. S’encarreguen de transformar les matèries

primeres en productes acabats i també dur a terme tasques com obtenir

materials de l’exterior, contactar amb proveïdors...

La direcció de serveis generals s’encarrega de diverses tasques com el

manteniment de les instal·lacions, la neteja...

La direcció de recursos humans dur a terme decisions sobre l’organització del

personal, elabora nòmines, contracta el personal, fa entrevistes...

La direcció de sistemes informàtics porta a terma aspectes relacionats amb la

gestió informàtica, xarxes informàtiques, reparació...

La direcció de vendes s’encarrega de captar clients i vendre’ls els productes, ha

d’aconseguir vendr el màxim posible.



NOM
TREBALLADO
R

FUNCIÓ TITULACIÓ CONTRACT
E

SOU

MªAngels Padró Comptabe/gestora Licenciatura
en economia

Indefinit 2.000
euros

Eva Servat Estudiar
mercat/control

Cicle formatiu
de grau
superior de
comerç i
màrqueting

Indefinit 1.500
euros

Merce Nuñez Control producció
I aprovisionament

Màster
direcció
logística i
distrubució
comercial

Indefinit 1.200
euros

Mònica Jimènez Revisió de serveis
i neteja

Formatiu de
pràctiques

800
euros

Ramon Padró Contractar/elabora
r nòmines

Màster
direcció de
recursos
humans

Indefinit 1.500
euros

Laia Riu Reparació
sistemes
informàtics

Cicle formatiu
d’administraci
ó de sistemes
informàtics

Indefinit 1.200
euros

Laura Àlvarez venedor Cicle formatiu
de grau
superior de
comerç i
màrqueting

indefinit 1.500
euros

RECURSOS MATERIALS NECESSARIS PER DUR A TERME L’ACTIVITAT

Per tal de poder dur a terme i llençar al mercat Braille Colours és necessari una
sèrie de materials, i els elements indispensables per tirar endavant el producte
són:

Espai:

. el local

. el magatzem

Màquines:

. màquina per empaquetar

. màquina per gravar el logotip



. toro per transportar les caixes

. màquina que enganxi els brillantets a les tiretes

Material:

. ordinadors

. impresora

. material d’oficina

Mobles:

. taules

. cadires

. prestatges

. armaris

Transport:

. camió per distrubuir el producte

Comunicació:

. adsl.

. telèfon

. mòbils




