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PROJECTE IDEES JOVES

- Nom del producte/servei

He decidit que el nom del meu producte serà “Penpill”. 

L’he escollit perquè és una combinació de les paraules ‘bolígraf’ i ‘pastilla’ en anglès. 
Ho he posat en aquest idioma perquè ha esdevingut l’universal actualment i, moltes 
vegades, el nom del producte, és a dir, la marca, condiciona de manera important la 
compra. 

- Descripció

La meva idea empresarial consisteix en adaptar un bolígraf perquè a més a més 
d’utilitzar-lo per a escriure pugui incloure la funció de transportar pastilles per a la tos i 
el mal de coll ,especialment, però cadascú podrà posar-hi les que necessiti.

El projecte constarà d’un bolígraf que a la part superior, és  a dir, a sobre de la tinta, 
disposi d’un espai per poder-hi introduir unes quantes pastilles.

És un tipus de producte de consum, fungible, és a dir, per al consum directe.

Penso que pot ser una bona oportunitat de negoci perquè fins ara no s’ha inventat res 
semblant i serà un producte econòmic, pràctic i d’ús quotidià per a molta gent. 

És una idea innovadora ja que uneix dos productes que reuneixen dues necessitats 
totalment diferents en un de sol. Aquestes, però, solen ser complementàries en 
diverses situacions del dia a dia. 

Serà molt útil perquè a tots ens ha passat que alguna vegada ens ha vingut una picor 
al coll i ens ha fet estossegar sense poder parar, a causa d’un constipat, afonia, 
sequedat de la boca, etc. Però si en aquest moment haguéssim tingut el Penpill això no 
hauria estat un problema ja que hauríem pogut agafar el nostre bolígraf, obrir la tapa i 
extreure’n una pastilla per fer passar la tos, la picor de coll...

Havia pensat destinar-lo principalment als estudiants perquè així quan es trobessin en 
una situació d’aquestes el professor no hagués d’aturar la classe i l’alumne pogués 
prendre la pastilla sense destorbar i sense que gairebé ningú se n’adonés. Però també 
seria molt útil per al mateix professor ja que a vegades de parlar durant tanta estona 
seguida tenen sequedat a la boca, igualment passaria amb les persones les quals la 
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seva feina requereix moltes reunions i conferències. A més a més podrà ser profitós 
per a tota la gent que treballa en oficines, per als viatjants, els metges, etc.

Per què es vendrà el meu producte? Per la seva eficàcia, gran utilitat i comoditat; 
perquè és lleuger, de mida reduïda, atractiu, innovador, de disseny renovable i variat i 
sobretot molt útil gràcies a la seva doble faceta. Dir també que les pastilles no aniran 
incloses dins del producte perquè d’aquesta manera cadascú podrà triar el tipus de 
pastilla que li vagi més bé o li agradi més. Fins hi tot proposo que les persones que 
s’hagin de medicar diàriament introdueixin dins del Penpill la dosi diària, d’aquesta 
manera els servirà com a recordatori i no s’oblidaran mai més de prendre-la.



Penpill
Laura del Paso

- Marca/ anagrama/ logotip

Aquest és el logotip per al meu producte. 

La imatge simbolitza la forma d’un bolígraf, per aquesta raó les lletres són majúscules, 
perquè totes ocupin el mateix espai més o menys. La punta del bolígraf comença amb 
les dues eles i acaba amb un triangle posat horitzontalment.

la lletra ‘i’ la he fet d’un color diferent i especialment en groc amb la finalitat de fer 
referència a les pastilles que podrà transportar el meu bolígraf, he escollit aquest 
perquè el relaciono amb les pastilles que són per a la tos.

Les altres lletres les he fet blaves ja que la tinta serà d’aquest color.  
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- Procés de producció o prestació del servei

En primer lloc s’hauran de comprar els materials necessaris als proveïdors, en el meu 
cas els bolígrafs i un tub de plàstic per fer els compartiments per a les pastilles.

En segon lloc, un cop obtingut el material, s’agafarà el tub de plàstic i es faran els petits 
compartiments que aniran a la part superior de cadascun dels bolígrafs. Llavors s’haurà
d’adaptar el format d’aquests perquè pugui incloure l’apartat per transportar les 
pastilles i després adjuntar-li aquest a la part superior del producte.

El següent pas consistirà en empaquetar els Penpills individualment i adjuntar també la 
garantia a cadascuna de les capsetes, per si els consumidors es trobessin amb 
qualsevol problema.

Caldrà també instaurar un control de qualitat que haurà de passar el producte per tal 
de controlar que tot el procediment funcioni correctament i els materials emprats 
siguin els adequats.

Finalment només faltarà enviar el Penpill als distribuïdors i disposar d’un servei 
postvenda, és a dir, d’un telèfon de contacte, una pàgina web i la mateixa botiga per 
tal de que qualsevol persona, ja siguin els proveïdors, distribuïdors o bé els 
consumidors es puguin posar en contacte amb l'empresa.
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Fluxograma:

 Adjuntar la garantia

 

Control de qualitat

COMPRAR MATERIAL ALS 
PROVEÏDORS

FABRICAR ELS 
COMPARTIMENTS DE 

PLÀSTIC
ADAPTAR EL FORMAT 

DELS BOLÍGARFS

ADJUNTAR EL COMPARTIMENT
ALS BOLÍGRAFS

EMPAQUETAR

DISTRIBUÏR EL S 
PENPILLS

SERVEI POSTVENDA

BOTIGAPÀG. WEBTELÈFON
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Taula dels proveïdors:

Nom Adreça Pàgina web Telèfon Material 
comprat

STRAW S.A.
C/ Química, 16-30
Polígon Can Sunyer. 
(St. Andreu de la 
barca)

www.sct-straw.com 93 682 85 10 Tubs de 
plàstic

JOMAR
C/ General Díaz 
Polier, 7. (Madrid)

www.jomarpapeleria.com 91 435 18 95 Bolígrafs
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- 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 proveïdors, 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.

Els components del mercat són els compradors i venedors del producte, que 
constitueixen una de les parts més importants de tot el procés empresarial. Per tant, la 
relació de l’empresa amb el mercat és imprescindible per a realitzar la seva activitat. 
Aquesta relació es basarà en el màrqueting, en fer una bona publicitat del producte i 
argumentar per què és millor comprar Penpill i no qualsevol altre bolígraf.

Jo centraré la meva activitat en la producció dels Penpills i en la creació d’una xarxa de 
distribució que asseguri que el producte arribarà a l’abast del consumidor. A més a 
més també he intentat que el producte estigui adaptat a les necessitats del client.

El tipus de mercat segons el criteri que es consideri pot ser:

Un mercat de consum, segons les característiques dels compradors.
Un monopoli, segons el nombre de competidors, ja que la meva serà la única empresa 
que operi en el mercat amb aquest tipus de producte.
De primera mà, si ens fixem amb el grau de novetat.
I per últim, serà local, segons l’àmbit geogràfic, (estarà situat en una determinada 
localitat) i si més endavant el negoci proporcionés molts beneficis i tingués molt d’èxit 
això podria canviar. 
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- Descripció del perfil dels clients potencials

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

Sigui quin sigui el producte a oferir cal tenir en compte que els consumidors no són 
homogenis i tenen necessitats i preferències diferents, per això és vital especificar una 
mica a qui especialment anirà dirigit.

El Penpill anirà dirigit principalment als estudiants, a la gent jove, a tots aquells que es 
passen moltes hores seguides en una aula i en faran més servei. El producte tindrà un 
aspecte juvenil i per això també opino que atraurà més a gent d’aquesta franja d’edat, 
sense importar el grup social al qual pertanyen perquè el producte no suposarà una 
despesa econòmica important.

Això no vol dir que totes aquelles persones que a l’hora de realitzar la seva feina 
necessiten un bolígraf no puguin fer-ne ús també.

En primer lloc, és imprescindible conèixer els motius que poden impulsar els 
consumidors a comprar-lo. 

Podrien ser motius psicològics emocionals, per exemple que el client se senti atret pel 
Penpill i tingui el desig de tenir-lo en el moment que el vegi al prestatge de la botiga.

Tenen molt d’efecte sobre la població els motius macroeconòmics, que són tots 
aquells que tenen a veure amb la situació de l’economia en conjunt. Si la taxa d’atur és 
elevada, el consumidor es pot voler protegir en vista de futur i pot deixar de comprar 
el producte per tal de reduir la despesa i augmentar l’estalvi. En canvi, si el consumidor 
confia que l’economia marxa bé, augmenta la seva predisposició a la compra. 

Hi ha també els motius socials, relacionats amb  el model d’organització social. Hi ha 
diferents factors que poden ser determinants en la venda del producte i aquests 
depenen de la situació actual de país. 



Penpill
Laura del Paso

- Qui són els teus competidors?

Com que el meu producte és nou, de moment no hi ha cap producte que sigui igual 
que el Penpill i per tant no tinc una competència directa. No obstant, sí que hi ha 
productes que poden satisfer les mateixes necessitats que el meu i que podrien arribar 
a ser una competència indirecta per a la meva empresa.

En un principi no penso que aquests productes esdevinguin un problema gaire 
significatiu a l’hora de vendre el Penpill, ja que serà l’únic producte en el mercat que 
oferirà l’oportunitat de tenir dos productes completament diferents en un. 

Algunes persones potser pensaran que portant a la bossa la caixeta de les pastilles i el 
seu bolígraf per separat ja els hi va bé, però, no seria molt més fàcil i còmode disposar 
del producte que et permet disposar de més espai i de més comoditat? Sí, jo crec que 
sí, i que les persones que el comprin segurament s’acostumaran a utilitzar-lo a diari.

MATRIU DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortalesa i Oportunitats)

La Matriu DAFO té com a objectiu analitzar la situació present (les debilitats i 
fortaleses) i futura (les amenaces i oportunitats) de l’empresa.

DEBILITATS

- Sóc una jove empresària
- Disposo de pocs recursos econòmics
- Tinc poca experiència
- No és una primera necessitat
- És prescindible

FORTALESES

- Producte innovador
- És útil
- És econòmic
- D’ús diari
- Comoditat
- Poques amenaces

OPORTUNITATS

- Oportunitat de negoci
- Guanyar prestigi
- Nou producte en el mercat
- Que tingui èxit per la seva utilitat 
- Dos productes en un
- Créixer com a empresa

AMENACES

- Que Espanya no surti de la crisi
- Productes semblants
- Competència (producte millorat)
- Que no sigui atractiu als ulls del consumidor
- Que la seva utilitat no sigui la esperada
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- Promoció i publicitat

La publicitat és l’acció de transmetre un missatge utilitzant un mitjà de comunicació 
pagat per l’empresa amb la intenció d’influir sobre el consumidor. El missatge 
publicitari ha de ser creïble, clar, reiteratiu, oportú i atractiu.

A l’hora de fer una publicitat s’ha de tenir en compte que l’empresa ha de seguir un 
codi ètic i que hi ha unes limitacions fixades per la llei general de publicitat, com per 
exemple: publicitat que atempti contra la dignitat de la persona o vulneri drets i valors 
reconeguts a la Constitució, publicitat enganyosa, publicitat comparativa...

Per atraure l’atenció dels clients en la meva empresa ho farem mitjançant un anunci 
publicitari que s’emetrà per televisió.

El guió de l’anunci serà el següent:

La situació començarà amb unes alumnes que arriben a la seva classe:

Berta: Bon dia!
Les altres: Hola!
(S’asseuen al seu lloc i una d’elles, la Clàudia, comença a estossegar)
Lisa: Sembla mentida! Aquesta encara no sap què és el Penpill...
Núria: Té! Ja et deixo el meu.
(La Clàudia agafa el bolígraf i treu una pastilla de dins, se la pren... i fora tos)
Clàudia: Uf! Moltes gràcies. Quan surti de l’escola me’n vaig corrents a buscar-ne un.
Berta: Més et val perquè si no faràs aturar la classe cada dos per tres.
(Riuen)
(Després apareix un pla amb les quatre noies assegudes)
Clàudia: Penpill,
Totes: porta’l amb tu!

Apareix el logotip acompanyat de l’eslògan a la pantalla.

(Hi haurà una música de fons juvenil sense lletra)
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- Organització i recursos humans

Per dur a terme un projecte empresarial és necessari un equip de treball, per això cada 
empresa té un organigrama en el qual es mostra cadascun dels llocs de treball dels 
quals disposa i les persones que fan que tot sigui possible.

L’organigrama de la meva empresa és es següent:

Jo, la directora general, m’encarregaré de la direcció, l’organització, l’administració i la 
gestió de l’empresa.

El departament de producció s’encarregarà de fabricar el producte.

En el departament de qualitat el producte es sotmet a un control  per determinar si 
aquest compleix els requisits que garanteixen que pot ser comercialitzat.

El departament de màrqueting s’encarregarà de la promoció i publicitat del producte.

En departament comercial el cap de vendes organitzarà el seu equip per a la venda del 
Penpill.

El departament d’administració farà les peticions de material i s’encarregarà de la 
facturació i atenció al client.

El departament de comptabilitat s’encarregarà de la gestió econòmica de l’empresa.

I per últim el departament de recursos humans que s’encarrega de tot el que està 
relacionat amb les persones, bàsicament: contractació, selecció i formació de personal.

Directora General

Departament de 
producció

Departament de 
màrqueting

Departament 
comercial

Departament de 
qualitat

Departament 
d’administració

Departament de 
comptabilitat

Departament de 
recursos humans
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Plantilla de l’empresa i taula salarial:

Nom del 
treballador

Funció Titulació Contracte Sou 
mensual 
net

Laura del Paso Directora general Administració i 
direcció d’empreses

Indefinit 3000€

Joan Ferrer Cap de producció Enginyer tècnic Indefinit 1600€
Neus Capdevila Cap de qualitat Enginyer tècnic Temporal 

(3 anys)
1600€

Pilar Bastardes Cap de màrqueting Grau de publicitat i 
relacions públiques

Temporal 
(12 mesos)

1700€

Lluís Navarro Cap del departament 
comercial

Cicle de grau superior 
de comerç

Temporal 
(3 anys)

1500€

Montserrat Martí Cap d’administració Formació 
Professional 
administrativa

Indefinit 1400€

Josep Martínez Cap de comptabilitat i  
recursos humans

Empresarials i 
psicologia

Indefinit 1500€

Ricard Comas Peó ESO Indefinit 1100€
Antònia Llorente Peó ESO Indefinit 1100€
Ignasi Vila Peó ESO Indefinit 1100€
Marina Rubiralta Ajudant de màrqueting Estudiant de 

publicitat i relacions 
públiques

Pràctiques 600€

Yolanda Guerrero Auxiliar administrativa Cicle formatiu 
d’administració

Indefinit 900€

David Ramírez Venedor ESO Temporal
(12 mesos)

1200€
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- Recursos materials necessaris per a dur a terme l’activitat

Són tots aquells béns que l’empresa posseeix i que utilitza per produir-ne d’altres, així 
com els produïts per aquesta que encara no ha venut. 

Els recursos materials que necessitaré per a dur a terme la meva activitat seran:

Infraestructura:

- Una petita nau industrial, d’uns 200m2, on hi haurà els treballadors i on cadascú 
desenvoluparà la seva funció. Aquesta estarà dividida en una oficina, un magatzem 
i un línia de muntatge.

- Dos lavabos, un al magatzem i un altre a les oficines.

Material:

- Les matèries primeres
- Les unitats del producte destinades a la venda
- Dues taules de treball
- Prestatges per a la distribució del magatzem

Oficina: 

- 5 ordinadors: un per la responsable de màrqueting, dos pel departament 
d’administració, un per l’encarregat de la comptabilitat i recursos humans i un 
altre per mi, la directora general.

- Una impressora multifunció
- Material d’oficina 

Telecomunicacions:

- Línies telefòniques
- Connexió a Internet amb ADSL
- 8 telèfons: un per producció, dos pel departament de màrqueting, tres pel 

departament comercial, un per recursos humans i un per mi.


