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1. Nom del producte o servei.
WATER PET.

El meu producte es dirà “Water Pet” ja que vol dir ”aigua mascota” i trobo que
aquestes dues paraules són claus per un abeurador, ja que l’element més necessari
aquí serà l’aigua i les mascotes. Penso que és un nom que és fàcil de recordar per els
clients, ja que no és molt complicat i que a l’hora de demanar el producte es senzill.

També pensant amb la possible explotació del producte se’n un nom angles serà
fàcilment reconegut a qualsevol país del món.

De cara a promocionar el producte un nom angles permet fer espots fàcils en molts
idiomes. Tant a la premsa com els medis audiovisuals; Internet, TV, etc.

2. Explicació del logotip.

Per fer el logotip, no he agafat tot el nom del producte: Water Pet, sinó que només he
agafat les inicials del producte, es a dir, WP així no es veurà tant atapeït, ja que jo crec
que el logotip ha de ser una cosa molt simple. També hi he fet una petjada de gat o de
gos de color rosa.

He triat el color verd, perquè te a veure amb la natura, i els animals estan molt
relacionats amb la natura. El color rosa, l’he triat per donar una mica d’alegria al
producte.

També crec que fent només dos colors a l’hora de fer-lo imprimir sortirà més a
compte, ja que en les impremtes i estampacions quan més colors hi ha més car surt.
Per tant el producte seria de producció més rentable.
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3. Descripció del producte.

El meu projecte es basa en un abeurador per a mascotes. En faré de dos models, un
per a gats i l’altre per a gossos. Per començar, agafaré dos cubells, un que tingui forma
de gat o de gos, depèn de per qui sigui ja que els que utilitzaran el Water Pet seran
gossos o gats i a més els clients com que són sensibles amb els animals de companyia
els atrau més la imatge d’un gat o d’un gos. I l’altre cubell serà un simple pot que anirà
a sota de l’altre. El cubell de sota serè més aviat petit, i el de sobre una mica més gran,
però que encaixin un a sota de l’altre. Els dos cubells serien de plàstic dur i de colors
mes aviat marrons, negres o blancs.

El meu producte està pensat perquè totes les mascotes tinguin un tracte correcte i no
els facin patir per falta de líquids, ja que amb una amiga se l’hi va morir un animal de
companyia a causa d’això i per aquest motiu sem va acudir fer aquest invent. I crec que
ho haurien de comprar perquè tothom qui té una mascota vol lo millor per a ell.

Quan el Water Pet estigues acabat voldria que el meu projecte servis perquè les
mascotes que viuen en cases o pisos, no es quedessin sense aigua, ja que amb aquest
invent, quan s’acabés l’aigua sonarien dos timbres per tal de que els amos de la
mascota, o els que estiguessin per a casa s’adonessin de que la mascota no te aigua.
Sonaria només dos cops, perquè si no hi hagués ningú a casa no es quedi el timbre
sonant tota l’estona fins que algú arribes a casa i li poses aigua a la mascota. També
faria que es quedes dos llums, els dos lets que estaran als ulls del cubell en forma de
gat o de gos, quedessin oberts amb una llum blava, perquè així facilitaria que quan hi
hagués algú a casa s’adonés més fàcilment de que la mascota no té aigua i per tant li
hauria de posar aigua.

Crec que el meu producte pot ser una oportunitat de negoci ja que encara que hi hagi
crisis els animals i continuaran sent i hauran de veure aigua, i això es una millora ja que
no s’hauran d’estar tot el temps mirant si falta aigua a la mascota o no. I avui dia hi ha
molta sensibilitat amb el ben estar animal.
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4. Procés de producció.

1- Per començar compraré un Abeurador i un pot a la Fauna Gibert, després un
interruptor general, un polsador, mig metre de fil elèctric i un temporitzador a
Tainco, i finalment, compraré una pila de petaca, una alarma i dues bombetes
lets a comercial electrònica. Quan ho tingui tot ho posaré sobre una taula de
treball.

2- Un cop seleccionat el material i havent comprovat que tot s’adapta segons
havíem previst procediré al muntatge.

3- Començaré per fer els dos forats als ulls que tindrà el gat o el gos del abeurador
per incerta els dos lets, un a cada ull.

4- Després farem els forats per incerta l’interruptor general i el polsador.
5- Buscaré l’espai adient dins de l’objecte per poder-hi ficar-hi la pila i el contacte

temporitzat.
6- Un cop tingui tots els mecanismes al seu lloc correcte procediré al cablejat de el

invent.
7- DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL SISTEMA ELECTRONIC.

Després agafaria una pila de petaca, mig metre de fil elèctric de color negre, un
polsador, una alarma, un temporitzador (perquè l’alarma només soni un
moment) un interruptor per parar tot el sistema quan no faci falta i dues
bombetes lets. Seguidament, procediré a la connexió dels cables, el cable anirà
de la sortida positiva de la pila, anirà a parar a l’interruptor general, de l’altre
cantó de l’interruptor general anirà a l’entrada del polsador, de la sortida del
polsador anirà a l’entrada del contacte temporitzat, i a la pota positiva de cada
let. De la sortida del contacte temporitzat anirà a l’entrada positiva de l’alarma i
el negatiu de l’alarma anirà connectat directament al pol negatiu de la pila.
Tanmateix les potes negatives dels lets aniran connectats directament al pol
negatiu de la pila.
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8- Ara només faltarà la prova final per comprovar que tot funciona. Un cop
observat que funciona és tal com l’havia dissenyat, repassaré tots els contactes
perquè a l’hora de la veritat no fallin.

9- Ara només em quedarà pintar i decorar el invent perquè quedi més atraient als
possibles clients.

10- Per acabar, passaré un control de qualitat on repassaré que tant la part tècnica
com la decoració de l’equip no tenen cap defecte.

Taula de proveïdors:

NOM ADREÇA TELÈFON WEB MATERIAL
COMPRAT

Fauna
Gibert

C/ Vic
num. 254

Tel:938723644
Fax:938721447

www.faunagibert.co
m

Abeurador i
pot

Tainco C/ Ausias
Marc 19-21

938734100 manresa@tainco.com Interruptor de
general, fil
elèctric, un
polsador i un
temporitzador
.

Comercial
electrònica

Via Sant
Ignasi 81

938737882 - pila de petaca,
una alarma i

mailto:manresa@tainco.com
http://www.faunagibert.com
http://www.faunagibert.com
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dues
bombetes lets.

FLUXORAMA WATER PET.
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5. El mercat.

El mercat és un mecanisme o acord per mitjà del qual els venedors i els compradors
poden intercanviar productes i/o serveis o qualsevol cosa de valor, el qual està
governat per la teoria de l'oferta i la demanda. Podem distingir diferents tipus de
mercat, segons el criteri que considerem:

En les característiques dels compradors, water pet, seria un mercat de consum
durador, ja que els productes de consum adquirits per compradors individuals o
familiars es consumeixen en diferents períodes de temps.

En el nombre de competidors, seria un monopoli, ja que no hi ha cap més empresa, de
moment, que fabriqui aquest producte.

En el grau de novetat, seria de primera mà, ja que seria un producte nou, sense
estrenar.

I en l’àmbit geogràfic, primer el vendria per tot Europa, després, m’agradaria vendre’l
per Amèrica i si desprès es possible seria un producte internacional, ja que vull que el
meu producte arribi a les mans de tothom qui el vulgui, sigui del país que sigui, perquè
d’animals ni han a tot arreu.

Crec que el water pet estaria en expansió, ja que es una avantatge a l’hora de saber
quan poses aigua a les mascotes. Jo crec que el meu producte té futur, ja que
d’animals sempre ni han i sempre han de veure aigua, i aquest a par de que els serveixi
per poder veure aigua avisarà als amos de la mascota quan se’ls acabi per tal de que li
posin aigua.

El mercat està dividit en dos entorns:

- Entorn específic.

Water pet serà una empresa la qual fabricarà abeuradors per a mascotes. Està format
per:

- Els proveïdors i subministradors, que seran Fauna Gibert, Tainco i comercial
electrònica.

- Els clients, que seran tots aquells que estiguin disposats a comprar el producte.
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- Les entitats financeres, que per tal de poder comprar tot el material necessari
hauríem de demanar un préstec al banc.

- El mercat de treball, que seran els treballadors, els quals han d’estar
especialitzats en electrònica.

- Les infraestructures, que intentarem comprar al més a prop possible, ja que així
ens estalviarem de pagar mols diners en els transports.

- L’administració, que l’empresa Water pet haurà de respectar diverses normes
en àmbits com el laboral, i a de pagar o gestionar impostos com l’impost de
societats o l’IVA.

- L’entorn natural, que s’hauran de mirar les millors maneres per expulsar els
residus fent que contaminin el mínim possible.

- I finalment la competència, que en un principi water pet no tindrà competidors,
ja que de moment no existeix cap abeurador en el marcat que t’avisi de quan la
mascota no té aigua.

- Entorn General.

L’entorn general esta constituït per diversos factors:

Econòmics: són factors lligats a la situació econòmica de la zona en què l’empresa
desenvolupa la seva activitat productiva o en què ven la seva producció.

Politicolegals: cal estudiar que el producte compleixi totes les normes vigents en els
països en que es vengui i s’adapti els reglaments específics de cada país en temes
elèctrics i de ben estar animal.

Cientificotecnològics: en el meu producte hi haurà tecnologia, que serà quan sonin els
dos tocs i s’obrin les llums que portaran els abeuradors.

Socioculturals: El meu projecte, pot estar per tot el món perquè no té res a veure amb
les diferents cultures, ni de sexe ni raça.

Mediambientals: En l’empresa que fabricarem el water pet, intentarem contaminar el
mínim possible, ja sigui construint el producte o treien els residus, i reciclarem totes les
restes de la producció de la manera més adient.
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6. Descripció del perfil dels clients potencials.

El Water Pet és un producte destinat sobretot per les persones invidents. També per la
gent gran que a vagades té problemes greus de visió o perd la memòria i s’oblida de
mirar si la mascota té aigua i amb el Water Pet quan sentis el timbre se’n recordaria.
També va destinat a la gent jove que treballa i no esta gaire per casa, amb el Water Pet
només d’entrar a casa veuria una llumeta que podrien veure de seguida que la
mascota no té aigua.

Com que és un producte pensat per distribuir-ho a través de les botigues del ram, i
també penso introduir-ho a la venda directe a través d’Internet, el potencial de clients
és gairebé tot el món occidental.

Com que no és un producte de primera necessitat, és un producte destinat a tota la
classe mitjana i alta de la societat occidental. Tot i que si la producció arribes a ser alta,
el preu es reduiria molt i per tant el preu de venda final seria molt més assequible.
Quan tingui el producte introduït al mercat trauré versions més sofisticades que aniran
destinades per els poders adquisitius més alts. Si sóc capaç de fer una campanya prou
agressiva crec que molta gent que té animals de companyia s’interessarà per el
producte.

Cada vegada hi ha més sensibilitat amb el benestar dels animals, per això també hi ha
més possibles clients que comprin aquest producte per a garantir el benestar de la
mascota familiar.

Com que és un producte innovador i sense competència al mercat penso que pot ser
fàcilment introduït al món comercial.

Parlant amb venedors de productes animals han mostrat interès per el Water pet.

7. Els meus competidors.

Segons l’estudi del mercat que he fet, Water Pet no té competidors directes. Però si
que hi ha competència indirecte perquè hi ha material que pot substituir el Water Pet
els abeuradors normals.

Aquest abeurador pot satisfer necessitats que els que estan ara el marcat no ho fan,
per exemple, per la gent invident o gent gran amb problemes de vista, aquest producte
aconseguirà que quan s’acabi l’aigua sonarà un timbre que els permetrà sentir que s’ha
acabat l’aigua. I amb la resta de gent també els servirà.
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Water Pet, també serà un abeurador que per les seves característiques es podrà posar
en un lloc discret o on no es vegi molt, perquè no farà falta veure quan s’acaba l’aigua
perquè ja t’avisarà. També es un producte que permet fer més modificacions, perquè
ara en un principi el Water Pet sonarà un timbre, però més endavant, si es veu
necessari, es podria fer que t’envies un missatge al mòbil gràcies a una placa
electrònica.He d’estudiar un bon sistema promocional per justificar la diferència de
preus amb un abeurador normal.

DAFO:

Debilitats:
 És un producte innovador, per

tant, la gent no el coneix i hauré
de buscar maneres de fer-lo
conèixer.

 No he tingut mai cap empresa, per
tant no tinc experiència.

Amenaces:
 La crisi és una amenaça, ja que

Water pet no es un producte de
primera necessitat i si es gaire car
no el compraran.

 Poden haver-hi nous competidors.

Fortalesa:
 És un producte pràctic.
 No perds el temps mirant si la

mascota té aigua.
 És útil per la gent que té mascotes.

Oportunitats:
 Millores per l’alimentació dels

animals.
 Pot interessar a la gent que té

diners.

Posicionament:
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8. Promoció i publicitat.

Com que el meu producte és innovador al marcat i la gent no el coneix, per començar
faria propaganda als següents llocs:

- Revistes i diaris: Ho posaré en revistes d’animals de companyia i accessoris, i un petit
anunci en alguns diaris.

- Televisió: intentaria posar un anunci curt que pogués informar la gent coincidint amb
programes que tractin d’animals.

- Internet: Em posaria en contacte amb una empresa de gestió de blocs d’animals
perquè em facin enllaços que arribin fàcilment a la gent que es mou en aquest sector.

- Venta directe: faria un tríptic sobre el Water Pet per poder-lo distribuir en tots els
comerços del sector, i més endavant encartar-ho en diaris comarcals.

9. Organització i recursos humans.

Fitxes de contracte dels treballadors.

Nom: Ariadna Picañol
Feina: Directora General.
- Per ser Directora General s’ha de saber controlar total l’empresa si funciona

com estava previst.
- Ha d’haver acabat la llicenciatura d’administració i direcció d’empreses.
- L’experiència necessària ha de ser com a mínim d’un any, per saber el

funcionament d’un entorn laboral.
- Altres: vehicle propi, degut que aquí no hi ha combinació de transport

públic.

Nom: Sandra Comallonga.
Feina: Direcció Econòmica- Financera.
- Per treballar en la Direcció Econòmica-Financera, ha de controlar tots els

comptes de l’empresa.
- Ha de tenir els estudis acabats de la llicenciatura d’administració i direcció

d’empreses.
- L’experiència ha de ser com a mínim de 3 anys, ja que ha de portar bé els

comptes.
- Altres: ha de tenir un nivell mínim d’angles, cotxe per anar a la feina.
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Nom: Marc Leal.
Feina: Productor.
- Per ser productor simplement ha de saber fabricar el Water Pet.
- Ha de tenir el títol de la ESO, i algun mòdul d’electrònica.
- En principi no cal que tingui gaire experiència, ja que només té que saber

treballar amb l’electricitat.
- Altres: Ha de tenir cotxe per anar a la feina.

Nom: Nadina Torres.
- Feina: direcció de comercialització.
- Per treballar en la direcció de comercialització haurà de saber a tot arreu on

hi ha les botigues on venen el Water Pet i saber la quantitat que hem de
portar a cada botiga.

- Ha de tenir el títol de la ESO, el Batxillerat i estudis relacionats amb aquest
treball.

- Ha de tenir com a mínim 3 anys d’experiència en algun càrrec similar.
- Altres: ha de dominar diversos idiomes, sobretot l’anglès i tenir cotxe.

Nom: Montserrat Martínez.
Feina: Direcció de recursos humans.
- Per treballar a recursos humans, ha de vigilar que tots els treballadors de

l’empresa encaixin en els llocs de treballque ocupen segons el seu perfil,
formació i experiència, ha de saber tractar correctament a les persones, ja
que ella serà qui realitzi el procés de selecció de personal si algun dia
necessitem més treballadors i els ha de saber buscar bé.

- Ha de tenir el títol de la ESO i del batxillerat i estudis relacionats amb la
tasca de desenvolupar.

- Ha de tenir com a mínim 1 any d’experiència.
- Altres: necessita dominar diversos idiomes, sobretot l’anglès i tenir cotxe.

Les funcions.

Àrea d’aprovisionament: obté les materies primeres i serveis de fora l’empresa, es a
dir, en aquest cas, seria quan comprem els abeuradors, i els materials necessaries per
poder fer el Water Pet.

Àrea de Producció: en aquesta àrea, construiríem el Water Pet, i passaria de ser
matèries primeres a productes acabats.
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Àrea Comercial: Aquesta àrea, és la que s’encarrega de saber a què, quan i a qui tenen
que distribuir el producte i donar-lo a conèixer.

Àrea dels sistemes d’informació: en aquesta àrea, tracten aspectes relacionats amb la
gestió informàtica, el manteniment de sistemes, telemàtica...

Àrea Economico-financera: porta el comptes econòmics i financers de l’empresa i
elabora estadístiques sobre com marxa la empresa.

Àrea de Serveis Generals: porta a terme el manteniment de la neteja de l’empresa, el
correu, les instal·lacions, etc.

Àrea de Direcció i control: Mira que tothom compleixi els objectius i procediments que
aquesta àrea posa.

Àrea de Recursos Humans: prenen decisions de la organització del personal, la
selecció, l’administració…

Contractes:

NOM FUNCIÓ TITULACIÓ CONTRACTE SOU HORAR
I

EXPERIÈNCIA

Ariadna
Picañol

Direcció
General

Titulat
superior

Indefinit 2.000€ 8h 2 anys en
càrrecs
similars

Sandra
Comallonga

Direcció
Econòmica-
Financera, i
direcció de
sistemes
d’informació

Titulat
superior

Indefinit 2.000€ 8h 4 anys en
càrrecs
similars

Marc Leal Producció, i
direcció de
serveis
generals

ESO Indefinit 1.500€ 8h 3 anys en
càrrecs
similars

Nadina
Torres

Direcció de
comercialitza
ció

Titulat
mitjà

Indefinit 1.000€ 8h 4 anys en
càrrecs
similars

Montserrat
martínez

Direcció de
recursos
humans

Titulat
mitjà

Indefinit 1.000€ 8h 2 anys en
càrrecs
similars.
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10. Recursos materials necessaris per dur a terme l’activitat.

Materials:

 Eines
-Soldador
- tornavís
- fil elèctric, etc

 Local
 Camió
 Ordinadors
 Impressores
 ADSL
 Telèfons
 Mobiliari

-Taules
-Cadires

 Matèria primera
- Lets
- Pila
-Timbre, etc.

 Material d’oficina
-Bolígraf
-Llapis
-Goma, etc.




