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TOOTHPICK

Toothpick, la meva idea empresarial tracta sobre la llauna de conserva on hi he inclòs 

quatre escuradents enganxats al llom de la llauna amb un punt de silicona a cada 

escuradents com per exemple els sucs de 200cl. Així és més còmode comprar el 

producte que tu vulguis amb els escuradents inclosos i t’estalvies de comprar-ho 

perquè moltes vegades la gent ni hi pensa. Si et passa això llavors és molt molest 

haver d’agafar el menjar amb els dits i si tens convidats no queda massa serio. El 

producte pot contendre tot tipus de menjar com per exemple olives, escopinyes, 

musclos...

Toothpick és un producte de consum fungible perquè no és reutilitzable però al 

consumidor l’hi surt a compte pagar pocs cèntims de més i tenir els dos elements dins 

del mateix producte.

El resum de la descripció de Toothpick és una llauna de conserves amb quatre 

escuradents enganxats al llom de la llauna.

El servei postvenda de Toothpick consta d’un número de telèfon d’atenció al públic per 

sinó està amb les condicions adequades.

Toothpick està en la fase de gestació on totes les despeses, materials i immaterials, 

estan en crear el producte.

Les necessitats que satisfà al client és que és més higiènic ja que els escuradents estan 

separats entre si i si només s’ho menja una persona, només li cal agafar un 

escuradents. Per altra banda, al haver-hi inclosos els escuradents, no hi has de pensar 

en comprar-los i sinó fos així hauries d’agafar-ho amb els dits. Una altra necessitat que 

satisfà és 

Comprant un producte ja t’hi inclou les 2 coses que són necessàries per menjar olives 

o el producte que hi hagi dintre de la llauna.
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LOGOTIP

He triat el color negre de fons perquè li dona a Toothpick el punt de serietat que 

necessita un producte per cridar l’atenció al client amb el logotip.

Les lletres són d’un color daurat per la mateixa raó que el fons negre, li dóna una 

sensació de prestigi i elegància; és el color per excel·lència de les llaunes de conserva.

El dibuix central representen els escuradents que hi inclou el producte. Són de color 

blanc que representa netedat i higiene. 

Els escuradents estan representats en diagonal donant estil al logotip.
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FLUXOGRAMA

COMPRAR LLAUNA DE 
CONSERVES AL 

PROVEÏDOR

COMPRAR 
ESCURADENTS 

ENFUNDATS

AJUNTAR ELS 
ESCURADENTS A LA 

LLAUNA AMB UN 
PUNT DE SILICONA

CONTROL DE 
QUALITAT

EMPAQUETAR 
DE 12 EN 12 

AMB EL FULL DE 
RECLAMACIÓ I 
LA GARANTIA 

DEL PRODUCTE

SERVEI POSTVENDA

TELÈFON BOTIGAPÀGINA WEB
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PROCÉS DE PRODUCCIÓ O PRESTACIÓ DEL SERVEI

L’empresa Toothpick compra les llaunes de conserves i els escuradents enfundats al 

nostre proveïdor. Ho ajuntem amb un punt de silicona a cada escuradents per facilitar 

el servei als clients. 

Al acabar aquest procés, Toothpick passa un control de qualitat on es revisa 

detalladament si l’ escuradents està ven enganxat i si el producte està en bones 

condicions per poder vendre’s.

Més endavant s’empaqueta el producte de 12 en 12 en caixes per tenir més comoditat 

a l’hora de repartir Toothpick als supermercats. 

Al empaquetar les llaunes, s’adjunta a les caixes la garantia del producte la qual 

explica que si Toothpick està en males condicions hi ha un telèfon d’atenció al client 

per abonar el producte o donar-l’hi un altre gratuïtament.

Quan està tot empaquetat, s’envia Toothpick als compradors ja poden ser a 

supermercats, a grans superfícies o a bars. Tot això es realitza gràcies als mitjans de 

transport dels que disposa l’empresa com per exemple camions i cotxes.

Els receptors del producte al obtenir Toothpick també reben el full de reclamació per si 

alguna cosa no els hi sembla bé i volen expressar-ho a l’empresa per poder rectificar 

qualsevol error.

El servei de postvenda de Toothpick consta de tres grups:

El primer és el telèfon d’atenció al client. Si en qualsevol ocasió no està d’acord amb el 

producte pot trucar a aquest servei el qual està obert de les 9h a les 6h de la tarda. 

Excepte diumenges i festius.

El segon servei és la pàgina web del producte on els consumidors estan invitats a 

deixar comentaris per poder anar renovant el producte i podeu satisfer al màxim les 

necessitats dels consumidors. La web estarà marcada al llom de la llauna perquè 

tothom en sigui conscient de que existeix la pàgina web de Toothpick.

Per últim, l’empresa de Toothpick consta de les botigues on es ven el producte, ja 

puguin ser supermercats, grans magatzems, xiringuitos a la platja...
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MERCAT

L’enfocament de Toothpick centrat en el màrqueting tracta en augmentar el nivell 

d’adaptació del nostre producte al consumidor quan augmenta el nivell d’exigència i 

sobretot  mantenir una estreta relació amb ell. De manera que així és possible 

adaptant-se a les noves necessitats que van apareixent. 

Les característiques del comprador de Toothpick és de mercat de consum (es tracta del 

consum adquirits per individuals o familiars) en aquest cas és immediat perquè es 

consumeix sovint i és alimentari. La nostra competència és monopolística. 

Toothpick és un grau de primera mà ja que el producte és totalment nou al 

vendre’s.

Un dels principals objectius en l’empresa és assolir el màxim de la quota de mercat per 

obtenir el màxim de beneficis possibles.

En el mercat potencial donem a conèixer el producte a qui no el coneix. Poder fer-lo 

arribar a qualsevol lloc. I intentar aconseguir nous compradors. 

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 condicionen l’activitat.

Podem distingir entre l’entorn específic i el general.

El meu entorn específic està constituït pels clients, proveïdors, treballadors, una 

administració pública, l’entorn natural i les infraestructures.

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

econòmics, politicogenerals, cientificotecnològics, socioculturals i mediambientals.

El mercat està constituït pels compradors i venedors del producte. 
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ELS CLIENTS

Toothpick està dirigit a qualsevol família, colla d’amics, supermercats…

No és necessari tenir un gran poder adquisitiu molt alt perquè el producte és barat i 

molt útil.

Des del meu punt de vista psicològic la compra serà emocional perquè és el desig del 

consumidor d’obtenir prestigi pel sol fet de tenir el producte i seguirà la moda.

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. El client per la relació 

producte-preu confiarà en que l’empresa marxi bé, augmentarà la seva predisposició a 

la compra.

Respecte al model d’organització social, no s’exigeix cap estil de vida.

El comprador sol ser la mare, que és la que normalment va al supermercat a comprar, 

el consumidor pot ser qualsevol membre de la família.
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PROVEÏDORS

NOM ADREÇA WEB MATERIAL 

COMPRAT

Conserves Ferrer C/ Navarcles 

Carrera, KM 4

08251 Santpedor

www.c-ferrer.com Llauna

Don Palillo BARCELONA 

calle Alfonso XII, 

445-453

www.donpalillo.es Escuradents

Empresa de 

Siliconas 

Estructurales

Per internet www.construmatica.com Silicona
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MATRIU DAFO

DEBILITATS

• Poc recursos econòmics.

• Poca experiència.

• Sóc una jove empresària.

• El meu producte es prescindible.

• Poc poder per fer propaganda

FORTALESES

• És una producte innovador.

• És molt útil pel dia a dia.

• Econòmic.

• Còmode.

• Senzill

OPORTUNITATS

• Nou producte al mercat.

• Oportunitat de negoci.

• Guanyar prestigi.

• Dos productes en un de sol.

• Internacionalitzar-se.

AMENACES

• Aparició de productes semblants.

• Sortir de la crisi.

• No satisfer prou les necessitats.

• No atractiu als ulls del client.

• Poc conegut.

Al seu nou el meu producte, de moment no n’hi ha cap altre que li faci la competència, 

per tant Toothpick no té una competència directe. Però al mercat si que apareixen 

productes semblats però no satisfan tant les necessitats com Toothpick.

En un principi no penso que aquests productes siguin un problema al vendre 

Toothpick, ja que serà l’únic producte en el mercat que oferirà l’oportunitat de tenir 

dos productes completament diferents en un de sol. 

PUBLICITAT
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Estratègies:

• Amb la creació del espot, es triarà un dels moments més afectius perquè tingui 

efectivitat el missatge. El principal objectiu és motivar de manera beneficiosa al 

consumidor perquè compri el producte.

• Promoció de vendes: Toothpick també utilitzarà com a estratègia la promoció 

de vendes. Serà un conjunt d’activitats de curta durada (com per exemple 

patrocinar a tornejos tant de bàsquet com de futbol, mostres gratuïtes...) que 

servirà per augmentar l’efectivitat de l’esforç comercial.

Mitjans publicitaris:

• Premsa i revistes: l’anunci de Toothpick es representarà a la premsa local, així 

s’estalvia més diners i també és eficaç.

• Televisió: és un el mitjà més vist i s’intentarà buscar un moment determinat 

que ho mirin espectadors però no sigui massa car.

• Internet: s’enviaran correus perquè els clients sàpiguen l’existència del producte 

i les necessitats que satisfà.

• Triptics: es repartiran pels supermercats per ensenyar al client les 

característiques del producte.

ANUNCI
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En el meu anunci publicitari apareix una noia que arriba de comprar i treu una 

llauna normal (imatges en blanc i negre). Després se’n adona de que no té 

escuradents per poder menjar-les i comença a buscar per els armaris de la 

cuina (amb la cançó de Benny Hill).

Llavors, apareix la mateixa noia (en color) tornant de la compra i treu Toothpick 

de les bosses. La conclusió és que està contenta perquè li estalvia de comprar 

els escuradents.

ORGANITZACIÓ I RRHH
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Organigrama:

Funcions:

• Directora: s’encarrega de la direcció estratègica de l’empresa. 
• Departament de finances: pagar els treballadors, cobrar...
• Directora de màrqueting: controlar els treballadors.
• Secretaria: agafar el telèfon, fax, escàner...
• Director de qualitat: controlar els productes que estiguin tots en perfecte 

estat.
• Venedors: 

DIRECTORA:

Mariona Santasusana

DEPARTAMENT DE 
FINANCES:

Marta Gili

DIRECTOR DE 
MÀRQUETING:

Laura del Paso

SECRETARIA:

Clàudia Cots

DIRECTOR DE 
QUALITAT:

Sergi Barés

VENEDORS:

Pierre Oriola   
Albert Cuevas
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NOM FUNCIÓ TITULACIÓ CONTRACTE SOU ALTRES H.
Mariona 
Santasusana

Directora Carrera de ADE 
a ESADE

Complet, fix 
casual

6000€ Nota de 
carrera: 7

8h.

Marta Gili Departament 
de finances

Carrera 
d’empresarials

Complet, fix 
casual

3000€ Experiènci
a amb 
empreses

8h.

Laura del 
Paso

Directora de 
màrqueting

Carrera de 
econòmiques

Complet, fix 
casual

3000€ Experiènci
a amb 
empreses

8h.

Clàudia Cots Secretaria CFPS 
d’administració

Complet, fix 
casual

1600€ Formació 
de 5 anys 
en una 
empresa

8h.

Sergi Barés Director de 
qualitat

Carrera 
d’empresarials

Complet, fix 
casual

3000€ Nota de 
carrere: 7

8h.

Pierre Oriola Venedor CFPS de venda Complet, 
temporal 
formatiu

1500€ Formació 
de 3 anys 
en una 
botiga

8h.

Albert Cuevas Venedor CFPS de venda Complet, 
temporal 
formatiu

1300€ Acaba de 
sortir del 
grau

8h.
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MITJANS UTILITZATS

Béns de l’empresa posseeix i que utilitza per a produir-ne d’altres, així com els produïts 

per aquesta que encara no ha venut.

• Local: on poder crear el producte.

• Botiga: per vendre-hi el producte.

• Ordinadors: un ordinador per cada departament de l’empresa.

• Màquines

Ø Per posar la silicona.

Ø Per fer córrer les llaunes i els escuradents.

• Mobiliari: taules, cadires i armaris pels treballadors.

• Cotxe: 1 cotxe per fer vendes personals.

• Camions: per transportar Toothpick.

• ADSL: pels treballadors.

• Material d’oficina: llapis, bolígrafs, grapadores, gomes, celo...

• Alarmes: per la seguretat de l’empresa.

• Telèfons: un per cada departament de l’empresa.

• Decoració: algun quadre i un rellotge a la botiga.

• Cartell: on s’indica el nom.


