
3. Nom del producte o servei.

TWNISBOTELLS

4. Marca/anagrama/logotip

Logo:

El logotip o “logo” és un element gràfic que serveix a l’empresa per representar-se. 

El “logo” és part de la identitat visual d’una empresa: quan es veu, tothom sap a quina 

empresa es refereix i quin producte representa.

La funció del logotip és doncs, representar l’empresa, permetre el seu reconeixement i 

comunicar un determinat missatge.

El nostre “logo” vol transmetre una imatge de qualitat i modernitat. Per això s’ha optat 

per fer un “logo” simple utilitzant únicament les inicials del producte que representa 

escrites de manera informal, doncs el producte es situa en l’oci i el lleure. 

Els colors son sobris per remarcar aquesta idea de qualitat i serietat del producte i 

l’empresa, però el taronja és un color alegre i càlid. El nostre color corporatiu serà el 

taronja – no massa estrident -, barrejat amb el negre per tal de contrastar.  Aquest 

contrast dóna una imatge de qualitat. Les inicials estan dissenyades per tal de que la 

gent reconegui el mes ràpid possible el nostre producte quant el veuen.

5. Descripció del producte o servei.

T B
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És un producte destinat als consumidors de refrescos o begudes energètiques. 

Consisteix en incorporar en ajuntar o unir dos botelles de la mateixa quantitat(en aquest 

cas serien de 50cl), per la part de baix de la botella forma  una de sola, amb la qual cosa, 

tindríem dos sortidors per cada extrem.   

El preu del producte segurament pujaria degut a que és una incorporació nova, tot i que 

l’augment del preu seria gairebé insignificatiu. Les dos botelles que s’unirien vindrien a 

ser les típiques botelles que nosaltres consumim quan tenim set.

Pot ser una oportunitat de negoci perquè la gent que en un moment donat vol veure un 

tipus de refresc el que sigui i no el te al seu abast amb aquest nou sistema al incorporar 

dos botelles forma’n una podrà posa qualsevol tipus de líquid.

Aquesta incorporació satisfà la necessitat perquè quan una persona esta assentada al 

sofà i te ganes de beure alguna cosa i no estigui al seu abast abans de anar a mirar la 

televisió ho podrà prepara i tindreu allà quan ho necessiti, i també serà bò perquè nomes 

caldrà reomplir les botelles amb el líquid corresponent sense haver de comprar-ne unes 

altres.

7. Procés de producció o presentació del servei

El nostre producte es principalment per a nens que marxen d’excursió. El nostre 

producte esta format per dues botelles de 50cl que estan unides per la part de sota i en 

formen una de sola. Així el resultat queda que tenim una sola botella amb dos sortidors.

Primer de tot faríem el producte. Hauríem de fer primer els envasos. Desprès de fer-los, 

ajuntaríem les dos botelles per la part de baix. 

Quan ja tenim les dues botelles ajuntades, tot seguit el producte hauria de passar un 

seguit de controls per tal de que el producte es de gran qualitat i no te cap fallo. 

Quan això hagi acabat, s’haurà de posar en un envàs per tal de vendre’l i desprès 

empaquetar-lo per portar-lo a la botiga on allà es vendre.

Quan el producte arribi a la nostre botiga, s’hauran de descarregar caixes i caixes de 

material. El producte es posarà a la venda com una gran oportunitat o producte.

8. Anàlisi del mercat



L’anàlisi de mercats es pot definir com una “curosa i objectiva tasca de recopilació, 

anotació i anàlisi de dades sobre els problemes relacionats amb la comercialització de 

béns i serveis”. Així, aquest anàlisi abasta des del procés de planificació i execució del 

producte, la fixació del preu, la promoció i la seva distribució fins al mateix estudi del 

mercat , el seu comportament, els competidors, els clients i les seves preferències a 

l’hora d’adquirir un determinat producte.

Resulta determinant, en primer lloc, tenir una visió general, per tal de determinar quina 

és la informació necessària que hem de recopilar, anotar i analitzar.

El nostre producte consisteix en unir dues botelles forman una de sola amb la qual cosa 

queda una botella amb dos sortidors. Principalment el que volem que satisfaci es als 

nens petits que marxen d’excursió i al posar el suc i l’aigua no ho hagin de ficar en 

envasos diferents. On aquest producte podria ser útil seria en les empreses de 

begudes(coca cola, pepsi, sucs tropicana,....).  

Les possibilitats de comercialització del producte es situen, en conseqüència, únicament 

en l’entorn dels països desenvolupats i, en vies de desenvolupament, on arriben aquests 

productes que sobrepassen les necessitats bàsiques: són productes d’alimentació però 

amb una finalitat més lligada a l’oci i l’esbarjo que la veritable alimentació.

Segmentació del mercat.

El nostre producte té una característica especial: va dirigit al gran públic com a 

destinatari final però, els nostres clients han de ser els productors i comercialitzadors 

d’aquests productes finals.

D’aquesta manera, el segment al que va destinat el nostre producte no és el del 

consumidor final, sinó el del productor i comercialitzador, tant sigui una gran empresa –

multinacional – com una petita o mitjana empresa artesanals.

A més, a banda de la petita i mitjana empresa, que té una expansió limitada, les 

multinacionals a les que ens dirigim situen la influència del nostre producte en quasi 

tots els continents, encara que en diferent mesura - principalment tot Europa, EEUU, 

Àsia, part d’Àfrica , part de sud-amèrica ...-.

Previsió de la demanda.



Entenent com a demanda, el volum total del producte que seria adquirit pel segment al 

que va dirigit – empreses productores i comercialitzadores d’aliments de consum 

individual -, en un lloc i en un període fixats amb unes determinades condicions de 

l’entorn i de la producció, es podria preveure, en els millors dels casos, una demanda 

anual elevada, lligada a la quantitat de comercialització del producte al que va lligat.

Evidentment, aquesta demanda i la seva continuïtat anirà lligada a l’èxit del producte i a 

la nostra dimensió. Hem de preveure poder fer front a una demanda inicial elevada: si 

no és així, i no penetrem en les grans empreses, molt possiblement la nostra idea sigui 

utilitzada per altres fabricants amb més recursos de producció que ocuparan bona part 

del segment al que ens dirigim.

Aquesta previsió de demanda elevada dependrà de dos tipus de factors:

- Factors controlables: el nostre producte; el nostre màrketing; la nostra 

comercialització; el preu del producte ... És coneix com les 4p: Product, 

Price, Promotion, Place.

- Factors no controlables: principalment dependrà de la situació econòmica 

del moment. En realitat, no és un bon moment per incrementar els preus dels 

productes de begudes en aquest moment de crisi. Potser caldria esperar a la 

recuperació econòmica. En tot cas, aquest factor farà que el nostre producte 

no pugui tenir un preu elevat que encareixi el producte al que s’incorpora. 

L’elevada demanda ha de fer possible un baix cost de producció.

Un altre factor extern a tenir en compte és la competència: en aquest sentit, 

hi ha en l’actualitat empreses tecnològicament avançades i ben posicionades 

en el mercat dedicades a la producció i comercialització de diferents envasos 

ja siguin(cantimplores, botelles de vindre, de plàstic,....). Tanmateix, el que 

constitueix un possible perill, també ho podem reconduir utilitzant la seva 

infraestructura per el nostre producte, de tal manera que aconseguim un 

negoci conjunt: així, si volem estalviar costos d’infraestructures, personal i 

instal·lacions podem adquirir el producte ja fet amb el nostre “logo” a 

alguna d’aquestes empreses.

Posicionament del producte.



L’empresa necessita una estratègia de posicionament per tal que els consumidors actuals 

i potencials del nostre producte el coneguin. Per això, el nostre producte ha d’estar ben 

definit i s’han de crear estratègies de màrketing i publicitat.

• Posicionament funcional: Qualitat elevada, tant dels components (la cel·lulosa i 

la fragància que l’humiteja) com l’envoltori. A més a més el producte ha d’ésser 

totalment ecològic: reciclat i reciclable.

• Posicionament simbòlic:  el producte, a part de diversos colors primaris – que 

donin idea d’oci - haurà de presentar alguna cosa que recordi l’ecologia (un fons 

d’aigua corrent) que lligui la neteja amb el medi ambient: al damunt, el logo.

Així, ha de quedar clara la concreta utilitat concreta del producte, distingint-lo de 

productes similars; ha de quedar clara la filosofia de l’empresa – ecologia, mediambient 

– front a d’altres empreses que no la tenen; ha de quedar clar  qui és el 

consumidor/client d’aquest producte ...

Un cop elegit el segment de les empreses de fabricació i distribució com a destinataris 

del nostre producte, i partint del previsible bon posicionament haurem de tenir en 

compte les següents amenaces:

- l’amenaça de la competència;

- l’amenaça dels productes substitutius;

- l’amenaça del poder dels subministradors en la fixació del producte primer i 

en el correcte subministrament;

Fortaleses.

Una direcció; un comercial; un comprador de matèries primeres; un servei post-venda 

de qualitat.

El principal punt fort ha d’ésser la qualitat del producte i la qualitat humana: una bona 

atenció i un servei correcte i puntual.

És molt important que tot sigui reciclat i reciclable.

Oportunitats.



Aquest nou sistema mai s’avia fet abans així que els consumidors els hi costarà primer 

adaptar-se al producte, hauran de conèixer-lo primer i provar-lo. 

9. Perfil dels Clients.

Els nostres clients potencials són les empreses del sector terciari o també a les empreses 

del sector de l’alimentació. El nostre producte s’ha de vendre a aquestes empreses que 

després el faran arribar a tot el públic a través dels seus productes.

Ens haurem de dirigir a grans empreses per tal que incorporin la doble botella en forma 

de una i suprimir la normal per tal de comercialitzar-la.

També hem de tenir en compte les grans superfícies. En alguns aspectes com:

- La relació a les seves “marques blanques” que també poden incorporar 

aquests productes;

Per tant tenim uns clients potencials importants amb grans recursos econòmics. No són, 

en principi, petites empreses, encara que no es pot descartar la venda individual per a 

determinats productes artesans de consum individual.

Evidentment aquestes empreses tenen un gran poder adquisitiu i les comandes seran 

importants. Haurem de tenir prevista la possibilitat de grans comandes.

Perquè compraran el nostre producte? Doncs perquè no resulta una despesa massa 

important, no suposa un encariment del producte que es ven, i a més, i el més important, 

el públic al que es dirigeix ho trobarà molt interessant. La majoria de gent te fills i quan 

aquests marxen d’excursió o van al col·legi les mares els hi han de ficar el suc i l’aigua 

per separat i ocupa molt espai, així amb Twins Botellls, tindríem més espai i seria mes 

còmode.

Ja hem dit, que una bona estratègia comença per distingir-nos als grans productors de 

begudes per tal de donar a conèixer el nostre producte i comercialitzin amb ell.



1. D’una banda COCA COLA., que té la seu central a Barcelona: Coca Cola s,a

Distribueix les següents marques:

• Coca Cola
• Fanta Taronja
• Fanta Llimona
• Aquarius Llimona
• Aquarius Taronja
• Powerade
• Aquabona
• Sprite

Com es pot veure, abasta gairebé tot el segment en el que ens movem, per la qual cosa, 

la nostra estratègia de venda ha d’anar destinada directament i principalment a aquesta 

empresa.

Com ens informa en la mateixa web de l’empresa, coca cola.com és una:



“ compañía internacional líder en el sector y las bebidas. Un gran 
grupo presente en más de 200 países, con ventas por encima de los 
35 billones de dólares y más de 168.000 empleados. 

Nuestro Catálogo de productos está formado por marcas líderes en refrescos y zumos. 
Entre sus principales divisiones encontramos, la bebida, Coca Cola, bebidas energeticas, 
Powerade o los zumos Tropicana

10. La competència/els competidors.

El nostre producte crec que principalment no tindrà competència perquè es un producte 
nou, que abans no hi era.
Un dels punts forts d’aquest producte es que es poden posar dos líquids, els que es 
vulguin, per tal de si un cop vols un el veus i si l’altre cop vols l’altre pues gires la 
botella i tel beus.  També un punt fort d’aquest producte seria que es un producte 
reutilitzable i que cada cop que s’acaba el líquid o la beguda es pot tornar a omplir sense 
comprar-ne una de nova.

En canvi i bec un punt dèbil molt important, que seria que aquest producte al seu nou i 
que mai havia estat en el mercat, li costaria arrancar i no se si tindria èxit. 

11.Promoció i publicitat

Estratègies:

• Si creem un espot, serà un dels moments més clars perquè el producte  tingui 

efectivitat .El principal objectiu de tot això és intentar arribar al consumidor i 

motivar-lo perquè compri el nostre producte.

• Promoció de vendes: TwinsBotells també utilitzarà com a  recurs  la promoció 

de vendes. Seran  diferents activitats que es realitzaran duran(les mitjes parts 

d’un partit de futbol, basquet, campionats de tennis,...) i serviran per donar a 

conèixer el nostre producte.

Mitjans publicitaris:



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

estalviarem mes diners, i es més fàcil que arribi a més gent que no pas si fos un 

diari o revista internacional o nacional.

• Televisió: és el mitja més vist de tot, el que hauríem de fer es esperar el moment 

oportú per ficar l’anunci.

• Internet: quan el producte ja tingui una sèrie de clients, se’ls enviarà un correus 

electrònics amb els nous productes, les noves promocions, els descomptes,...    

• Tríptics: es repartiran en punts de venda per informar als nostres client i als que 

no ho son.

12.Organització i recursos humans

Organigrama:

DIRECTOR:
Pierre Oriola

DEPARTAMENT 
DE FINANCES:
Mariona 
Santasusana

DIRECTORA 
DE 
MÀRQUETING:
Marta Perramon

SECRETARIA:
Anna Perez DIRECTOR DE 

QUALITAT:
Sergi Perramon

VENEDORS:
Joel Oriola
David Vallverdu



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

estat
• Venedors: vendre el producte

NOM FUNCIÓ TITULACIÓ CONTRA
CTE

SOU ALTRE
S

H.

Pierre 
Oriola

Director Carrera de Ade 
i relacions 
publiques i 
publicitat

Complet, 
fix casual

15000
€ 

Nota de 
carrera: 9

8h.

Mariona 
Santasusana

Departament 
de finances

Carrere 
d’empresarials

Complet, 
fix casual

6000€ Experièn
ciamb 
empreses

8h.

Marta 
Perramon

Directora de 
màrqueting

Carrera de 
publicitat i 
marqueting

Complet, 
fix casual

4000€ Experièn
cia amb 
empreses

8h.

Anna Perez Secretaria CFGS 
d’administració

Complet, 
fix casual

2000€ Formaci
ó de 2 
anys en 
una 
empresa

8h.

Sergi 
Perramon

Director de 
qualitat

Carrera 
d’empresarials

Complet, 
fix casual

5000€ Nota de 
carrera: 8

8h.

Joel Oriola Venedor CFGS de 
finances i 
venda

Complet, 
temporal 
formatiu 

1500€ Formaci
ó de 3 
anys en 
una 
botiga

8h.

David 
Vallverdu 

Venedor CFPS de venda 
i finances

Complet, 
temporal 
formatiu

1300€ Acaba de 
sortir del 
grau

8h.



13. Recursos materials necessaris per dur a terme l’activitat.

-7 Treballadors

-4 ordinadors per als treballadors.

-2 camions per a transportar els productes de l’empresa a la botiga.

-3 cotxes per als venedors de l’empresa.

- 7 impressores amb fax incorporat.

-7 telèfons mòbils i 7 pda.


