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PENCIL LEAD:______________________________________

El meu projecte és un pot de mines fet de tal manera per evitar que 

les mines es trenquin quan el pot cau a terra o amb un simple cop. A 

més la forma de tancament serà de rosca, una tanca que requereix 

ser obert per algú no com les típiques que s’obren molt ràpid. Així no 

permetrà que les mines caiguin per l’estoig amb tanta facilitat.

Penso que pots ser una oportunitat de negoci, ja que la majoria de 

les persones que n’utilitzen se’ls hi acaben trencant o  soles per 

l’estoig. Crec que aquest projecte pot fer canviar les coses i si la gen 

s’atreveix a provar-lo veuran la seva utilitat i des de aquest moment 

ja no el deixaran de comprar.

Estarà format, com s’ha dit anteriorment amb una tanca de rosca i el 

pot en si anirà folrat tot per dintre amb una esponja molt fina per tal 

de protegir les mines de qualsevol cop o caiguda a terra.

El meu producte està a la fase del cicle de vida de gestació, on totes 

les despeses estan en crear el producte. 

Pel que fa les mides no serà gaire més gran que els pots normals  així 

que no serà res aparatós. Per una banda la base tindrà un centímetre 

per costat i per altre banda el que és la llargada farà 8 centímetres al 

cantó llarg de la tanca l’altre en farà  7.



3

LOGOTIP:__________________________________________

Aquest es el logo de Pencil Lead és molt minimalistre  ja que 

m’agraden les coses simples però amb sentit. Penso que és molt 

adequat al meu projecte perque reflecteix amb tota claredat el que 

nosaltres volem solucionar, evitar que les mines es trenquin. La línia 

negra horitzontal representa una mina trencada i la creu fa referència 

a que s’ha acabat que aquestes es trenquin.

Bàsicament e seleccionat aquests colors perque, en primer lloc, el 

negre es el color de les mines i, en segon lloc, la creu vermella és el 

símbol principal de “ stop “. 
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PROCÉS DE PRODUCCIÓ:______________________________

Per elaborar el producte, el primer que es necessita és comprar els 

materials imprescindibles com és el cas de les mines, el plàstic per 

dur a terme el pot i els taps. En segon lloc prové la creació del 

producte a traves dels materials citats anteriorment utilitzant 

màquines que ens permetran muntar el pot. Tot seguit es posa 

l’etiqueta al producte i el Pencil Lead ja està llest per sortir al mercat.

Després ve el pas de postvendes, que seria la creació del la pàgina 

web i fer arribar el projecte a les botigues perquè els consumidors el 

puguin comprar. 
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Pencil Lead

Compra de Mines Compra del plàstic Compra de taps

Posar les mines al 
pot.

Fabricar el pot
A través de 
màquines

Posar el tap

Creació del producte.

Servei postvendes

Pàgina web Botiga
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EL MERCAT:________________________________________

Amb el Pencil Lead intentarem ser els primers d’atendre una 

necessitat del consumidor amb el nou producte, incorporarem una 

tècnica productiva que redueixi costos i permeti disminuir preus. 

Assolir grans nivells de qualitat i intentarem convèncer el consumidor 

amb els avantatges del nostre producte respecte els de la 

competència.

Estarem al marcat de consum, la competència serà monopolística 

serà un producte de grau de primera mà. 

I els motius principals del consumidor seran racionals.

A més el nostre objectiu és assolir el màxim de quota de mercat 

possible per assolir  el màxim de beneficis. Podrem incrementar el 

mercat potencial, en primer lloc donarem a conèixer el producte, en 

segon lloc farem arribar el producte i per acabar intentarem que nous 

consumidors comprin el producte.

NOM 

PROVEIDOR: 

PÀGINA 

WEB:

MATERIAL

COMPRAT:

Dupont www.dupont.com plàstic

Bayer www.bayer.com Esponges 
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ELS CLIENTS:_______________________________________

El Pénsil Lead és un producte que va dirigit a un cert grup de la 

població. No està pensat per a totes les persones. Majoritàriament va 

destinat al sector  jove a partir de dotze anys, que ja es consideren 

amb una certa edat per començar a utilitzar el producte ja que 

utilitzen llapis de mines per estudiar o a l’escola i per acabar a l’àmbit 

de qualsevol treballador tant d’una empresa com qualsevol altre ja 

que la majoria de treballador en un moment o altre utilitzaran mines.

El principal comprador seran les llibreries, així elles ho distribuiran als 

ciutadans ja que està pensat per satisfer les necessitat i millorar la 

qualitat a la hora de treballar d’aquests que utilitzin els llapis de 

mines i sempre se les troben trencades. 

Aquest producte es trobarà  a les grans superfícies comercials.
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ELS COMPETIDORS:__________________________________

Pencil lead és un producte innovador, competència directe no en 

tindrà ja que és nou i no n’hi ha cap altre d’igual, però si que tindrà 

competència per part dels productes semblants.

Per analitzar la situació ens que es trobarà al futur immediat 

utilitzarem la Matriu DAFO :

DESHABILITAT: FORTALESA:

- El producte és nou i potser 
no l’accepten.

- Potser no serà acceptat.
- Soc un jove empresari i la 

experiència és escassa. 
- Potser és un producte que 

no el troben necessari.
- Encertar el preu.

- No hi ha cap producte igual.
- Crea curiositat.
- Al grup de persones que va 

destinat a un àmbit que 
consumeix molt

- Obtindrà bons resultats.

OPORTUNITATS: AMANAÇA:

- A partir d’aquest producte,  
la seva evolució en altres 
models nous.

- Al ser nou pot crear 
curiositat i pot tenir molts 
consumidors .

- Nous competidors.
- Durada de la crisi.
- Que no tingui èxit el 

producte.
- No poder seguir amb el 

producte endavant. 
- No encertar el preu.
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LA PUBLICITAT:_____________________________________

A la nostra empresa, les activitats que utilitzarem per donar a 

conèixer el nostre producte seran les següents: en primer lloc farem 

un anunci publicitari perquè els consumidors sàpiguen  que existeix i 

s’hi s’especificarà  quin àmbit de la població va dirigit, a quines edats 

i el motiu de la seva creació. En segon lloc utilitzarem promocions de 

vendes, on regalarem un cert nombre de mostres, així la gent 

s’adonarà de la seva utilitat i que assoleix els objectius que des de un 

bon principi s’havia proposat .

Pel que fa als objectius publicitaris, bàsicament són els que em citat 

anteriorment, és a dir, donar a conèixer el producte i especificar les 

seves utilitats i aquí va destinat.

I per concloure el tema, els mitjans publicitaris que utilitzarem serà la 

televisió i articles de promoció ja siguin bolígrafs, llapis, etc. Així 

d’aquesta manera intentarem estendre la publicitat del producte al 

màxim possible.
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ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS :__________________

És un equip de professionals especialitzats en psicologia de les 

organitzacions. El nostre principal objectiu és el de contribuir a la 

millora de les estratègies empresarials, mitjançant una adequada 

gestió del Capital Humà. 

El dinamisme i alt nivell d'exigència dels mercats actuals fan que les 

persones tinguin un paper clau per garantir l'èxit de l'empresa. 

S'imposa el fet d'haver de comptar amb treballadors que aportin un 

valor afegit a la seva activitat, és a dir, capaços de satisfer els reptes 

qualitatius de la producció, d'adaptar-se a l'evolució de les noves 

tecnologies i als nous sistemes organitzatius.

Director General
Gina Riera 

Producció.

Lluis Riera

Aprovisiona-
ment.

Marc martinez

Comercial.

Joan Capelles.

Recursos 
humans

Claudia Casas.

Economico-
financera.

Jordi Mas

Sistemes 
d’informació.

Cristina Pubill

Serveis 
Generals.

Sergi Puig

Direcció i 
control.

Victor Girós.
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• Aprovisionament: és el sector que s’encarrega de rebre 

materials i serveis de l’exterior de l’empresa. Contactes amb els 

proveïdors.

• Producció: l’encarregat de controlar el procés de convertir les 

matèries primeres en els productes a través de la tecnologia.

• Comercial: defineix el que cap vendre i a qui, dona a conèixer 

els productes als potencials usuaris i facilitar-ne la distribució.

• Sistemes d’informació: s’encarrega dels aspectes relacionats 

amb la informàtica de l’empresa. 

• Recursos humans: organitza el personal, la seva selecció i 

l’administració dels recursos humans, la relació amb els 

representants dels treballadors.

• Economicifinancera: defineix els resultats econòmics i 

financers i la composició del patrimoni.

• Serveis generals: el manteniment de les instal·lacions, la 

neteja o el correu i missatgeria 

• Direcció i control: estableix els objectius de l’empresa i aplica 

de manera més convenint els factors productius de què disposa 

per tal d’assolir-los.
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Nom 
Treballador Funció Titulació

Tipus de
Contracte. Sou

Marc 
Martínez.

Aprovisionament.
Màster en 
direcció de 
logística i 
distribució 
comercial

Indefinit. 1.500€

Lluís Riera. Producció.
Cicle formatiu 

de grau 
superior de 
comerç i 

màrqueting

indefinit 2.000€

Joan
Capelles.

Comerciant.
Cicle formatiu 

de grau 
superior de 
comerç i 

màrqueting

Formatiu de 
pràctiques.

1.500€

Clàudia 
Casas.

Recursos humans.
Màster de 
Direcció de 
Recursos 
Humans

Indefinit. 2.000€

Jordi Mas. Economico-
financer.

Llicenciatura 
en economia

Indefinit 2.200€

Cristina 
Pubill.

Sistema 
d’informació.

Cicle formatiu 
d’administració 

de sistemes 
informàtics

Indefinit 2.300€

Sergi Puig. Serveis generals. - Formatiu de 
pràctiques

900€

Víctor 
Girós.

Direcció i control. Llicenciatura 
en economia

Formatiu de 
pràctiques 1.200€
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MATERIALS NECESSARIS PER REALITZAR L’ACTIVITAT______

Els materials que necessitarem seran els següents, ja que són els 

béns que l’empresa posseeix i que utilitza per a produir-ne d’altres 

que necessiti.

Necessitarem els següents:

• Empresa: lloc on produirem i on guardarem el producte

• Màquines: necessàries per construir el pot de mines.

• Ordinadors: on durem la comptabilitat, el compte dels 

productes que tenim i que venem. 

• Transpalers: per poder desplaçar les màquines.

• Telèfons: per poder-nos  comunicar.

• Cotxes: necessari pel vendes perquè es pugui desplaçar.
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GUIÓ DE L’ANUNCI:__________________________________

• Persones: dues nenes, una entre vuit i deu anys i una més 
petita d’uns quatre anys.

• Elements necessaris: un pot de mines normal, i el pot 
Pencil Lead, altres bolígrafs, regles, llapis i gun quadern de 
classe.

• Lloc on es filmarà l’anunci: una casa on hi haurà un lloc on 
aquestes dues nenes puguin estar fent feina de l’escola.

• Com es realitzarà l’anunci: representarà que la germana 
gran estarà fent deures per l’escola, mentre la petita estarà
pel seu costat jugant amb els seus llapis, regles fins que li 
cau el pot de mines a terra i es trenquen totes les mines. 
Llavors es tornarà a representar l’acció però amb el pot de 
Pencil Lead i quedarà reflectida la seva utilitat quan el pot 
torni a caure a terra i totes les mines estan senceres.

• Musica: stereo love edward maya & vika jigulina.


