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3. NOM DEL PRODUCTE 

Netclean. 

4. LOGOTIP 

 

El logotip de Netclean, ha estat creat amb uns tons blaus i blancs, que són més 

freds i donen una sensació d’estabilitat, netedat i tranquil·litat. La lletra en cursiva i 

lligada fa un efecte de suavitat que és el que es vol apreciar el producte. A darrera hi 

fa una mena d’ona que analitzant-ho detalladament podria ser un mocador amb fent 

l’efecte que va caient.  

El nom del producte, Netclean prové del mot net amb català i clean que també 

vol dir net, però amb anglès. Està fet per tal de donar èmfasi al nom i deixar clar que 

és un producte que garanteix una netedat absoluta. 
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5. DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE 

 

Netclean consisteix en un paquet de mocadors de paper on a cada unitat hi ha 

aplicada una petita bosseta de plàstic. Això permetrà que desprès d’utilitzar-lo si no 

tens cap paperera a prop per tal de llençar-lo, s’introdueix a la bosseta i així pots 

guardar el mocador usat, sense que sigui incòmode ni embruti. El negoci està en el 

sector d’higiene i d’utilitat. 

El producte és de consum fungible i actualment, el seu cicle de vida està en 

una fase de gestació on tots els esforços i despeses estan enfocats al 

desenvolupament del producte.   

És una oportunitat de negoci ja que és un producte innovador i no hi és al 

mercat. També ens garanteix més higiene, i la gent està molt receptiva amb aquests 

tema. A més a més, a nivell sanitari és un bon moment d’importar-ho al marcat ja que 

actualment amb la grip recomanen l’ utilització dels mocadors de paper d’un sol ús, 

però també pot evitar un simple contagi, sigui un refredat... I si mirem la competència, 

com que s’ha esmentat anteriorment aquest producte no hi és, però si que hi ha els 

típics mocadors de paper, així que la competència inicial seria nul·la. 

La necessitat principal que satisfà és la comoditat, pel simple fet de poder 

guardar el mocador de manera còmoda i neta.  

El producte en si és un clàssic, però essencial per la vida de cada dia, sobretot 

de nens petits. La part innovadora és la bosseta de plàstic, sembla una tonteria però, 

no obstant, observant i analitzant s’ha arribat a la conclusió que aquesta segona part 

és molt important perquè és la que garanteix una gran netedat. 

A part, també s’ha de tenir en compte de que si no hi ha una paperera a prop, 

molta gent opta per tirar el mocador al terra. Si utilitzessin Netclean, que permet que 

sigui guardat sense que sigui molest, s’evitaria aquest problema. Així que també és un 

bé per la ciutat, el camp... I analitzant es pot apreciar que inconscientment també 

contribueix amb el medi ambient.   

Actualment el principal requisit que es busca és la comoditat i la simplicitat, i 

Netclean conté aquests dos aspectes, ja que es fàcil de fer servir i ràpid.  

És una oportunitat de negoci ja que la venda s’allargaria durant tot l’any, ja que 

normalment és més comú vendre els mocadors en temporades d’hivern que és quant 
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tendeixen a haver més constipats. Però com que aquest producte no es limita a ser 

utilitzat per mocar-se, sinó que per netejar-nos les mans o qualsevol taca petita, a més 

a més al incloure la bosseta, això incrementarà les vendes, és a dir es podrà obtenir 

un major benefici.  
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6. FOTOS MAQUETA 
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7. PROCÉS DE PRODUCCIÓ 

 

 Els primers passos a seguir per elaborar el producte en el seu procés de 

producció serà el subministrament dels materials, a través de la seva compra a 

empreses o fàbriques diferents. Els elements comprats seran: els mocadors de paper, 

la bosseta de plàstic i el plàstic per l’embolcall. 

 Seguit d’aquest primer pas, el que cal fer és col·locar cada bosseta davant del 

seu mocador, i així anar fent, creant pacs de 10 unitats.  

Al mateix temps, amb unes màquines es donarà forma al plàstic per tal de crear 

l’embolcall, també s’incorporarà el logotip a l’exterior, de manera que es vegi de 

manera clara i entenedora la marca.  

El següent procés serà unir aquets dos últims passos, és a dir introduir les 

unitats de 10 mocadors dins l’embolcall. 

Seguidament, anirà a parar a la màquina d’empaquetar, que unirà els paquets 

de Netclean. 

Abans de ser posat a la venda, haurà de passar un control de qualitat, per tal d’ 

així assegurar-nos que el producte és higiènic, que manté unes bones condicions i que 

no hi hagi cap error en cap dels passos anteriors. Si aquestes condicions no es 

compleixen tornarà a ser reenviat a la fàbrica per tal de detectar l’error i poder-lo 

corregir a temps 

Netclean arribaria els establiments de comercialització, completament elaborat i 

amb unes condicions perfectes. 

Finalment, trobaríem el servei postvenda, que estaria format per un telèfon 

d’assistència, el qual és 938.170.708; una pàgina web, www.netclean.com i el seu 

respectiu correu netclean@nc.com i també es troba la pròpia botiga on s’ha comprat el 

producte.  

 

 

 

 

http://www.netclean.com/
mailto:netclean@nc.com
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FLUXOGRAMA 
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Màquina 

d’empaquetar 

                                

Venda 

Control                   

de qualitat 

Servei                      

postvenda 

Telèfon                    

938.170.708 

www.netclean.com 
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http://www.netclean.com/
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TAULA DE PROVEIDORS  

 

NOM ADREÇA TELÈFON WEB 
E-MAIL 

PRODUCTE 
COMPRAT 

GRUPO CONSIST, 
S.A.

 

C. Tossal, 2 
(polígon industrial). 
25310 Agramunt. 

Lleida. 

973 390 
200 

http://www.grupoconsist
.com 

 
consist@grupoconsist 

.com 
 

Bossetes de plàstic. 

PLASTICBAGES 
INDUSTRIAL, S.L. 

 

Zona Industrial 
Abadal 

Nau Vella, 2ª planta 
Apartat de Correus 

83 
08260 Súria 
(Barcelona) 

938 682 
072 

http://www.plasticbages
.com/ 

 
info@plasticbages.com 

 
 

Plàstic 

IP. CART, S.R.L. 

 

42, V. Don Primo 
Mazzolari 70037 
Ruvo Di Puglia 

(BA) - Itàlia 

0803 614 
788 

http://www.ipcartsrl.com 
 

info@ipcartsrl.com 
 

Mocadors de paper 

 

 

PROCÉS EN IMATGES 

 

 

http://www.grupoconsist.com/
http://www.grupoconsist.com/
mailto:consist@grupoconsist.com
mailto:consist@grupoconsist.com
http://www.plasticbages.com/
http://www.plasticbages.com/
mailto:info@plasticbages.com
http://www.ipcartsrl.com/
mailto:info@ipcartsrl.com
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8. EL MERCAT 

 

El mercat està constituït per un conjunt de compradors i venedors de Netclean. 

La relació de l’empresa amb el  mercat és fonamental per la seva activitat. Aquesta 

relació està centrada en el màrqueting, per tal d’intentar reduir la competència el 

màxim possible. També destaca que no estarà massa segmentat, ja que és útil i 

necessari per a tothom.  

Pertany al mercat de consum, ja que el seu consum és immediat. Segons el 

nombre de competidors es podria dir que es troba en una competència monopolística, 

ja que hi ha múltiples empreses que ofereixen productes similars. 

Actualment, segons l’àmbit geogràfic és nacional, però si el negoci  presentes 

molts progressos i beneficis es faria d’àmbit internacional. Pel que fa la dimensió del 

mercat, s’intentarà assumir el màxim de la quota de mercat per tenir un benefici més 

elevat. També volem obtenir un mercat potencial que estarà constituït pel màxim 

import de vendes.  

Centrats en el tema de salut, la potenciació del mocador d’un sol ús ajudarà a 

tenir més clients, ja que és una mesura sanitària que s’ha adoptat per factors com la 

grip, malalties... 

Per tal d’obtenir més mercat donarem a conèixer el producte a persones que 

encara no coneixen la seva existència, el canal de distribució s’augmentaria i finalment 

intentar captar compradors que obtenen el producte a la competència i fer-los creure 

que el nostre producte és millor que la resta.   

Hi ha l’entorn específic, és la part més pròxima a l’empresa. Aquest sector 

d’activitats està format per diferents factors: els clients que es una de les parts més 

fonamentals que són els que compren els béns produïts, les entitats financeres que 

faciliten serveis financers a Netclean, els proveïdors i subministradors que 

proporcionen les matèries primeres i els béns de capital necessaris per a produir, la 

competència, l’administració que regulen els funcionaments de l’empresa, 

infraestructures, competència, mercat de treball i entorn natura.  

Pel que fa l’entorn general està constituït per allò que comparteixen amb les 

altres empreses encara que siguin de sectors diferents. Com els econòmics que si 

esmenta el nivell de desenvolupament o la capacitat adquisitiva dels consumidors, els 

Politicolegals es refereix en el que el govern i pot afectar d’alguna manera, els 

Cinetificotecnològics , que són els que deriven dels avenços tecnològics i farà que 

l’empresa sigui més forta i competitiva, els Socioculturals ja que l’empresa també és 

una organització social i per això les seves activitats estan condicionades per aquest 

tipus de factors, i finalment trobem els Mediambientals i aquest pot afectar en tres 

dimensions: l’empresa s’ha de comprometre en l’ús de bones pràctiques 

mediambientals. En segon lloc, cal tenir en compte l’existència d’una normativa legal. I 

en tercer lloc, s’ha de tenir en compte el grau de conscienciació de la població sobre 

aquest tema.   
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9. ELS CLIENTS 

 

Els clients potencials de Netclean, pel que fa l’edat tant ho podrà adquirir una 

persona gran com joves. Els consumidors seran els mateixos compradors o els fills. 

Està dirigir per a tothom, però específicament a qui els satisfarà més les seves 

necessitats serà als pares amb fills petits, ja que quan han de mocar els seus fills 

després es troben que no saben que fer del mocador ple de mocs, així que el poses a 

la bossa i problema solucionat. També faria el mateix servei en situacions de netejar-

se les mans, taques... es a dir podríem dir que pels petits és essencial que portin a 

sobre un paquet de mocadors.  

Segons el poder adquisitiu, no requerirà un nivell alt, ja que el producte serà 

assequible per a tothom. El preu no serà molt elevat perquè en si, és bastant senzill 

d’elaborar, i no porta molts costos. 

Des del punt de vista psicològic, Netclean és un producte on el seu consum 

serà racional ja que el seu ús és indispensable quan estàs refredat, t’embrutes... però 

com que hi ha molts productes semblant a aquest també podria ser de consum 

emocional ja que el producte garanteix netedat i polidesa així que davant la 

competència d’un simple mocador, al adquirir Netclean obtenen un cert prestigi. 

El client es podria veure afectat per causes macroeconòmiques, bàsicament 

segons la situació econòmica del conjunt que es podria veure sotmesa per la taxa 

d’atur, els interessos... Les vendes podrien fer alts i baixos a causa d’aquets factors, 

però com que el producte és necessari les compres, si fa o no fa, es realitzarien igual. 

També afectarà causes socials, principalment la conscienciació de la població 

pel que fa la higiene, ja que es un producte d’aquest sector. És a dir el producte està 

destinat a gent de països desenvolupats, on tenen coneixement i donen importància a 

aquest tema. 

L’adquisició d’aquest producte serà més en temporades d’hivern, però tot i això 

les vendes no reduirien massa en altres estacions.  

No serà cap problema pels clients adquirir el producte ja que el podran 

localitzar en grans mercats, supermercats, benzineres i farmàcies, és a dir llocs que 

estan a l’abast de tothom, visquin en una ciutat o en un poble. 
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10. COMPETIDORS 

 

Actualment al mercat no hi ha cap producte igual a Netclean, no hi ha 

competència de manera directe. Però, indirectament s’observa que hi ha productes 

semblants. Netclean porta incorporada una bosseta per tal de guardar el mocador un 

cop usat, això és el que ens diferencia dels altres productes.  

Hi ha moltes empreses amb característiques semblant i de molt nom, com 

pugui ser la marca Kleenex entre altres, per tant s’ha de dedicar un capital bastant 

important a la promoció i publicitat. S’ha d’aconseguir que el producte arribi als 

compradors de tal manera que percebin aquesta diferència de manera clara i 

entenedora, perquè desprès es pugui distingir de les altres marques i arribar a ser un 

producte de nom. 

També es pretén ser distingits per qualitat, s’intentarà assolir aquet objectiu, 

per tal de que els compradors centrin les seves compres en els nostres productes. Ja 

que podrà oferir una bona qualitat a un preu raonable i a l’abast de tothom. També es 

rebran ajudes sanitàries, i així es mostra que el producte està diferenciat en àmbit 

sanitari, ja que és beneficiós per la salut. 

Nosaltres tenim avantatges respecte les altres empreses, ja que actualment 

l’empresa només es dedica a la posada en marxa de Netclean i coneixem a la 

perfecció els nostres competidors, així doncs tenim oportunitats de sobresaltar dels 

altres competidors.  

Per tant, tenint en compte els nostres competidors dissenyarem una estratègia 

òptima i factible per tal d’introduir el producte en el mercat.  

MATRIU DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 
- Nous al mercat. 
- No coneixen la marca.  
- El capital inicial és limitat. 
- El mercat ens impedeixi creixer. 
- La publicitat al inici serà més 

reduïda, ja que és molt cara. 

 
- Producte nou. 
- Cost del producte és molt reduït. 
- Va a favor del medi ambient.  
- Pla d’empresa ben analitzat. 
- No podem perdre més diners dels invertits, 

perquè estem en S.L. 

AMENACES OPORTUNITATS 

 
- Hi ha empreses amb productes 

semblants. 
- Que no ens distingeixin de les altres 

marques. 
- Surti competència del producte. 
- La inversió no sigui suficient.  
- Els guanys siguin inferiors a les 

despeses. 

 
- Ens podem ajuntar amb empreses per tal 

de créixer. 
- Entrar a mercats nous. 
- Sector en creixement. 
- Es podrà adquirir a molts llocs.   
- Fàcil adaptacions a canvis.  
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11. PROMOCIÓ I PUBLICITAT 

 

 Per la promoció del producte Netclean utilitzarem diferents estratègies 

publicitàries, prioritàriament la publicitat. L’empresa ha creat un petit espot publicitari 

per tal de transmetre de manera clara les idees generals del producte, la tria d’aquest 

mitjà ha estat perquè és un dels que arriba de manera directa al públic i així hi pugui 

influir en el moment de la compra.  

 L’altre estratègia que es durà a terme serà el marxandatge, consta en 

utilitzar mètodes, pràctiques i operacions que es fan en un punt de venda per tal 

d'augmentar l'atractiu dels productes exposats i afavorir-ne la venda. La principal 

avantatge que ens permet aquesta estratègia és que es distingeix el producte dels de 

la competència. Els altres objectius són cridar l’atenció, portar clients al producte i 

facilitar l’acció de compra. A la botiga es situarà de tal manera que estigui a l’abast del 

consumidor. S’utilitzarà alguns cartells publicitaris per posar al punt de venda i inclús 

algunes mostres de regal, per tal de fidelitzar els consumidors a Netclean.   

 El públic objectiu majoritàriament seran persones que ja puguin tenir la 

seva pròpia decisió de compra, és a dir que depèn directament del comprador i no del 

consumidor. El nombre de població al que anirà dirigit serà bastant elevat perquè és 

un producte molt comú i força utilitzat. Per tant, haurà de ser fàcil d’entendre i sobretot 

que cridi l’atenció. S’ha de complir amb els objectius de la publicitat, així que el 

missatge ha de tenir credibilitat per tal de que els consumidors tornin a comprar el 

producte, s’ha d’entendre amb claredat perquè ha d’arribar a moltes persones i s’ha de 

captar l’idea publicitària que es vol mostrar, s’intentarà emetre l’espot en horaris on hi 

hagi més públic observant la televisió i es repetirà per tal de que s’associï l’anunci amb 

Netclean. I el punt principal, serà que ha de ser original per tal de que capti l’atenció 

dels consumidors per incitar-los a comprar-lo. 

 Els mitjans utilitzats per mostrar la publicitat seran, evidentment, la 

televisió per emetre l’espot publicitari, també perquè és un mitjà molt eficaç i la difusió 

és molt àmplia. Per altre banda, utilitzarem cartells publicitaris amb rètols on el 

missatge sigui clar i es mostri la marca, ja que per l’empresa és molt important que el 

seu nom es diferenciï de la resta. Al principi de la campanya publicitària es regalaran 

unitats individuals de 10mocadors a cada comprador per tal de que faci com una mena 

de tast de Netclean així el compri a la següent compra. 
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GUIÓ SPOT PUBLICITARI 

L’espot és simple i comprensible, l’objectiu és que es vegi amb claredat l’ utilitat de la 

bosseta, ja que és en que es diferencia el nostre producte. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENA 1 

Es graven tot de mocadors de paper tirats per la gespa i fan que es vegi tot brut i 

desagradable.   

ESCENA 2 

S’enfoca una nena petita que va am la seva mare i li treu un paquet de Netclean. Li 

dona un mocador i mentrestant li subjecta la bossa, la nena es moca i al acabar la 

mare li obra la bosseta, ella el posa a dins i se’l guarda a la butxaca. 

ESCENA 3 

Es donen la mà i caminen. 

ESCENA 4 

Surt el logotip de Netclean. 

 

Dades generals: 

 Música: Where ever you will go - the Calling. 

 Càmera i color normal 
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CARTELL PUBLICITARI 
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12. ORGANITZACIÓ I RRHH 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

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 

objectius de la manera més convenient i favorable, controla i gestiona que tot complexi 

els punts marcats.  

La part de direcció econòmica i financera, determina els resultats econòmics i 

financers, bàsicament elabora pressupostos, estadístiques, dur a terme operacions 

bancàries...  

La direcció comercial i màrqueting s’encarrega de definir què cal vendre, a qui 

donar a conèixer el producte i facilitar la producció, és a dir elabora estudis de mercat, 

planificació d’activitats, preu, promoció i distribució. 

L’apartat de 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, és a dir que el resultat sigui el Netclean. I dur a terme 

tasques com obtenir materials de l’exterior, contactar amb proveïdors... 

Direcció de serveis generals s’encarrega de diverses tasques generals, com el 

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

DIRECTORA 
GENERAL 

Ariadna Priego

DIRECCIÓ 
ECONÒMICA 
FINANCIERA

Cristina Puig

DIRECCIÓ 
COMERCIA I 

MÀRQUETING

Mireia Mas

DIRECCIÓ 
PRODUCCIÓ i 
APORVISIO-

NAMENT

Jordi Garcia

DIRECCIÓ 
SERVEIS 

GENERALS

Marta Orriols

RECURSOS 
HUMANS

Ferran Sala

DIRECCIÓ 
SISTEMES 

INFORMÀTICS

Albert  Bonals

DIRECTOR DE 

VENDES  

Pol Graell
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L’apartat de recursos humans dur a terme decisions sobre l’organització del 

personal, bàsicament s’encarrega de elaborar nòmines, contractar personal, fer 

entrevistes, activitats de formació... 

Direcció de sistemes informàtics porta a terme aspectes relacionats amb la 

gestió informàtica, la connexió a Internet, xarxes informàtiques, reparació... 

 L’apartat de direcció de vendes s’encarrega de captar clients i vendre’ls els 

productes, ha d’aconseguir vendre el màxim possible per poder accedir a una quota de 

mercat més elevada. 

 

 

 

EQUIP NECESSARI  

NOM DEL 
TREBALLADOR 

FUNCIÓ TITULACIÓ CONTRACTE 
SOU 
NET 

Cristina Puig 
Comptable i 

gestora 
Llicenciatura en 

economia 
Indefinit 2.000€ 

Mireia Mas 
Estudis de 

màrqueting i 
control 

Cicle formatiu de grau 
superior de comerç i 

màrqueting 
Indefinit 1.500€ 

Jordi Garcia 
Control de la 
producció i d’ 

aprovisionament 

Màster en direcció de 
logística i distribució 

comercial 

Formatiu de 
pràctiques 

1.200€ 

Marta Oriols 
Revisió dels 

serveis generals  
- 

Formatiu de 
pràctiques 

900€ 

Ferran Sala 
Contactar, 
elaborar 

nòmines... 

Màster de Direcció de 
Recursos Humans 

Indefinit 1.700€ 

Albert Bonals 

Reparació i 
control dels 

sistemes 
informàtics 

Cicle formatiu 
d’administració de 

sistemes informàtics 

Formatiu de 
pràctiques 

1.000€ 

Pol Graell Venedor 
Cicle formatiu de grau 
superior de comerç i 

màrqueting 
Indefinit 1.500€ 
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13. RECURSOS MATERIALS NECESSARIS PER DUR A 
TERME L’ACTIVITAT 
 

Dels elements constitutius de l’empresa, en aquest apartat, ens centrarem amb 

els materials. Aquí hi ha tots els elements indispensables per tal de tirar endavant el 

producte. 

 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.  

Espai: 

 Local que faci la funció d’oficina i on finalitzar el producte. 

 Magatzem proper al local per guardar les caixes de Netclean. 

Màquines: 

 Màquina d’empaquetar. 

 Màquina per gravar el logotip. 

 Toro per transportar les caixes. 

 Màquina dispensadora d’aigua per l’oficina. 

Material 

 Un ordinador per a cada treballador, és a dir 8. Més 2 portàtils per si s’ha 

d’anar a vendre el producte.  

 Una impressora wifi que també sigui escàner i fax.  

 Material d’oficina. 

Mobles: 

 Una taula per a cada treballador, més una més per un despatx on rebre clients. 

 Cadires. 

 Prestatges. 

 Armariets.  

Transport: 

 Un cotxe per fer les vendes personals.  

 Un camió per poder distribuir als botiguers el Netclean. 

Comunicació 

 Adsl. 

 Telèfon fix.  

 2 mòbils. 

Altres 

 Teletac pel venedor que ha d’anar a fer les vendes. 


