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Nom del producte:

He escollit el nom de Waterproof Phone, que en anglès significa
telèfon impermeable o resistent a l’aigua, per indicar que la funció
principal del producte serà protegir-lo.

Logotip:

El logotip de Waterproof Phone consta de les dues
inicials del seu nom, és a dir, la W i la P.

Les línies que el formen són rectes, símbol d'eficàcia i constància en
el treball.

Com es pot observar, la P apareix representada en forma d'una recta
horitzontal i una gota d'aigua per així crear una sensació de
moviment i semblança amb la realitat.

Els colors predominants són freds, els principals són el negre i el
blau; el negre ha estat escollit com a símbol d'elegància i el blau com
a símbol de pau, tranquil·litat i netedat, noms adequats al producte.

A part, he utilitzat un toc de color daurat per atorgar qualitat al
producte.
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El logotip en si està inclinat, no del tot recte, per donar sensació
d'un producte modern i informal, que cridi l'atenció dels
consumidors.

Descripció del producte:

El projecte es tracta d’una funda de plàstic per a protegir el telèfon
mòbil i el telèfon fix (inalàmbric) de casa.

Per a la invenció d’aquest projecte vaig partir d’un problema que
afecta a moltes persones com és que, a qui no li ha passat mai que
just quan ens estem dutxant o estem tranquil·lament a la banyera
sona de cop i volta el telèfon? A part d’aquest problema, vaig adonar-
me que n’hi havia un altre que afecta sobretot als adolescents i al
sector més jove de la societat, als quals els hi agrada escoltar música
mentre es dutxen o simplement volen tenir la possibilitat de poder
activar l’altaveu per a respondre ràpidament una trucada urgent
sense cap tipus d’inconvenient.

Aquest objecte ha de tenir una mida d’uns disset
centímetres d’allargada i catorze centímetres
d’amplada; pel que fa a l’allargada sis estaran
dedicats al telèfon fix i vuit al telèfon mòbil.

La forma serà rectangular i vertical. El mètode pel
qual es mantindrà sostingut a la zona de la paret o
la superfície del bany que es vulgui serà a partir
de dues ventoses de plàstic col·locades als extrems de la funda, d’on
sortirà un fil que unirà el plàstic amb les ventoses. Aquestes ventoses
tindran uns dos o tres centímetres de diàmetre.

Com ja he esmentat, el material que s’utilitzarà per a la fabricació
d’aquest producte serà el plàstic, ja que és resistent a l’aigua, a la
humitat i és impermeable; també ens permetrà tocar sense problema
les tecles dels aparells i així facilitar-nos la comunicació i el fet
d’escoltar música sense haver de preocupar-nos per si es mulla o si
caurà a l’aigua ja que no hi ha cap espai habilitat per a deixar-los.

Un complement que portarà també serà una mena de tovallola de
roba, la qual estarà adherida als laterals de la funda; farà uns cinc
centímetres d’amplada i disset d’allargada. Ens resultarà molt útil per
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a eixugar-nos les mans ràpidament si sona el telèfon, sense haver
de patir per si mullem l’aparell i s’espatlla.

El producte por ser de colors diversos. Ha estat dissenyat per a cada
tipus de client, ja que es considera un producte útil i pràctic que pot
ser utilitzat per a tothom. Hi ha una primera opció més senzilla, d’un
sol to, on es pot escollir des d’un color llampant i alegre fins a un to
més apagat i seriós; per altra banda, el disseny per als més joves pot
ser amb diferents estampats o amb dibuixos.

Crec que aquest producte és molt innovador i té un gran avantatge ja
que la seva utilització és molt pràctica i senzilla, per tant, està
destinat a totes les persones independentment de l’edat que es
tingui. No genera cap mena de problema higiènic, ja que gairebé no
s’embruta gens; tampoc té cap inconvenient pel que fa a l’espai, ja
que si es vol transportar n’ocupa poc.

Per últim, el seu preu és molt econòmic, costa
entre uns vuit o deu euros. És una xifra assequible
per la major part de la població actual, tot i que
travessem temps de crisis i l’economia mundial va
cada vegada a pitjor, trobo que és un producte
útil, innovador i que millora la comoditat i la
segureta
t dins les
dutxes i banyer
es.
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Procés de producció:

Primer de tot compraré les matèries necessàries per a la fabricació
del Waterproof Phone, que són el plàstic, les ventoses, el cordill, la
tovallola, el velcro, el material per cosir o cola i la pintura acrílica.

Un cop tingui tot el material al abast es fabricarà una funda amb el
plàstic amb les mides adequades.

A continuació, s’enganxarà el tros de velcro que
subjectarà la roba de tovallola que cobrirà la funda
i es faran dues obertures a la part superior per les
quals passaran els cordills amb les ventoses
incorporades.

Quan la funda estigui feta, utilitzaré pintura
acrílica, que es resistent a l'aigua i s'adhereix al plàstic sense cap
problema, per a estampar-hi el logotip a sobre.

Un cop finalitzat, el producte passarà una sèrie de controls de qualitat
i de producció per indicar qualsevol defecte previ abans de ser
comercialitzat.

Per últim, Waterproof Phone serà empaquetat en paquets de 15 per
poder ser distribuït a les botigues. També disposarà del servei de
postvenda, pàgina web i telèfon de l'empresa.

L’ interval de temps de devolució serà de quinze dies i la garantia
d'un any.

Llista de materials:
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* Plàstic

* Pintura acrílica

* Cordill

* Ventoses

* Tovallola

* Velcro

* Material per cosir

Procés de producció amb fotografies:

1. 2.

3. 4.
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Procés de fabricació
de Waterproof Phone

Comprar plàstic
i ventoses

Comprar pintura
acrílica

Comprar
velcro

Comprar
tovallola

Fabricar la
funda de plàstic
segons les
mides

Comprar cordill i
material per cosir

Fluxgrama:

Procés de fabricació
de Waterproof Phone

Comprar cordill i
material per cosir

Comprar
tovallola

Comprar
velcro

Comprar pintura
acrílica

Comprar plàstic
i ventoses

Fabricar la
funda de plàstic
segons les
mides
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Estampar
el logotip

Cosir el velcro als laterals i
tallar la tovallola a la mida

Adjuntar el cordill amb les
ventoses i per últim,
incorporar-ho a la funda

Control de qualitat

Empaquetatge

WATERPROOF PHONE

Servei postvenda

Telèfon

938732152

www.waterproofphone.com

waterpoofphone@hotmail.com

Botiga

Llista de proveïdors:

NOM Adreça Telèfon Web Material

Plàstics
Pujol

Crra.
Cardona,
59-
Manresa

938729907 http://www.guiamanresa.co
m/plasticspujol/index.htm

Plàstics i
ventoses

938735885 Sense portal web

Estampar
el logotip

Cosir el velcro als laterals i
tallar la tovallola a la mida

Adjuntar el cordill amb les
ventoses i per últim,
incorporar-ho a la funda

Empaquetatge

Control de qualitat

WATERPROOF PHONE

Servei postvenda

Botigawww.waterproofphone.com

waterpoofphone@hotmail.com

Telèfon

938732152

http://www.waterproofphone.com
http://www.waterproofphone.com
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Merceria
Arlequí

C/Sant
Cristòfol,
Manresa

Cordill i
material per
cosir

Pintur Barcelona,
18
Manresa

938733543 http://www.pintur.com/ Pintura
acrílica

Rosa,
roba per
la Llar

Dr.
Esteve, 30
Manresa

938734603 http://www.rosaweb.es/ Tovallola

AHB 902159090 http:/www.ahb.es/general/
Entregavehiculo/1/ficha409.
htm

Velcro

Mercat:

El mercat de Waterproof Phone està format per un conjunt de
compradors i venedors d'aquest producte i es poden distingir dos
tipus d'entorns, l'específic que és el sector més pròxim i el general
que és allò que l'empres comparteix amb altres empreses.

En el cas de la nostra empresa, tant l’entorn general com l’entorn
específic estan dominats per la crisi econòmica. L’economia espanyola
i ,fins i tot, mundial, es veu marcada per la falta de diners, que
condiciona la venda i la compra de tots els productes del mercat.
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Cada vegada hi ha menys clients, menys proveïdors i per contrari,
més competència, més empreses que entren noves al mercat...
També hi ha molta més pressió per part de la política, més
contaminació i tot això farà que la situació de la nostra empresa sigui
complicada.

L'empresa tindrà un enfocament basat en el màrqueting, amb
l'objectiu d'adaptar els productes als seus consumidors i mantenir
una relació estreta amb ells.

Hi ha diversos tipus de mercat; Waterproof Phone tindrà un mercat
de consum, ja que és un producte durador i es consumirà de forma
individual.

La competència serà monopolística ja que múltiples empreses
fabriquen productes similars com són les fundes per mòbils per
exemple i només es diferencien per la marca, el model o el disseny.

El grau de novetat serà de primera mà. L'àmbit geogràfic en un
principi serà nacional i si tingués un bona acceptació per part dels
consumidors passaria a ser internacional, amb la intenció d'abastar
diversos països.

Per calcular la quota de mercat dividirem les
vendes per la dimensió del mercat i ho
multiplicarem tot per 100 per saber el tant per
cent. El mercat actual sorgirà de les vendes que
assoleixi l'empresa en un moment determinat. El
mercat potencial sorgirà a partir del màxim import
de vendes que l'empresa pot assolir en un moment determinat.
Òbviament l’objectiu de la nostra empresa serà obtenir el màxim
benefici i utilitzar diferents tècniques per a aconseguir-ho.

Clients:

Un client és aquella persona que compra i utilitza el nostre producte.

Waterproof Phone ha estat dissenyat exclusivament per a aquella
part de la població que disposa d'un telèfon fix inalàmbric i/o un
telèfon mòbil.
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Gràcies a les noves tecnologies del món actual la major part de les
persones en té i això fa que el resultat sigui un ampli ventall
d'edats; per tant, estarà destinat tant a joves com a gent gran.

Segons el meu criteri, els nostres possibles clients potencials seran
els consumidors d’entre 13 a 30 anys, és a dir, aquella part de la
població més jove, els quals la gran majoria disposarà de telèfon
mòbil i tindrà més necessitat d’utilitzar el nostre producte.Tot i això,
és útil per a una gran franja d’edat, ja que el producte està obert a
un extens interval de persones.

El poder adquisitiu d'aquestes persones ha de ser mitjà, ja que es
tracta d'un producte útil però no indispensable a la vida quotidiana,
és més aviat un complement que ens ajudarà a despreocupar-nos
completament dins la banyera o la dutxa.

Hem de seguir una sèrie de criteris per a segmentar el mercat. Un
segment de mercat és un conjunt de clients que demana un producte
de característiques similars.

Pel que fa als criteris objectius són els àmbits geogràfics, depenent
de la zona on viuen els consumidors, que en el
nostre cas pot ser rural i urbà però es vendria a la
zona urbana; els demogràfics, segons l'edat i el
sexe dels consumidors, que abastarà gairebé totes
les edats; els socioeconòmics, segons el poder
adquisitiu que com ja he esmentat abans, hauria
de ser mitjà; i per últim l'estructura del consum.

Per altra banda, trobem els criteris subjectius, format per la
personalitat dels nostres clients; l'estil de vida que portin; els valors i
per últim les preferències.

Waterproof Phone està pensat per a persones ordenades a les quals
els hi agradi dutxar-se o banyar-se amb tranquil·litat sense
preocupacions, tenint-ho tot controlat.

Competidors:

La competència de la nostra empresa és indirecta, ja que el producte
és innovador i no existeix res semblant.
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El principal competidor dins el nostre mercat seran les fundes pel
mòbil que podem trobar a establiments de material nàutic i també
les fundes de roba per al mòbil, que inclouen diverses mides, formes
i dissenys que es diferencien segons les marques.

En realitzar el posicionament de Waterproof Phone podrem definir les
característiques que volem que percebin els nostres clients i
diferenciar el nostre producte de la resta donant-hi motius de perquè
la seva compra és el més encertat.

Posicionament de Waterproof Phone:

El color verd de la gràfica representa totes aquelles marques de
fundes per al mòbil de roba, les quals protegeixen a l’aparell dels
cops, de rallades, de brutícia, etc.
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El color lila i el taronja representa les empreses que fabriquen
fundes de plàstic, molt utilitzades actualment, més que no pas les
de roba, ja que protegeixen al mòbil tant dels cops com de líquids
com per exemple l’aigua o algun refresc.

Com podem observar, hi ha un clar buit de mercat, ja que no existeix
cap tipus de funda que sigui de roba i protegeixi dels líquids.

Per últim, el color rosa representa el nostre posicionament dins
aquest mercat de competències. El nostre objectiu és arribar a
aconseguir una funda útil, amb un preu assequible per a tothom i
amb més qualitat i més eficàcia que la resta.

Ens centrarem en les fundes de plàstic, ja que Waterproof Phone,
com ja indica el seu nom, pretén ser utilitzat en ocasions on s’utilitzi
l’aigua i així solucionar-nos problemes.

Seguint el mètode Dafo podrem realitzar un acurat estudi de
l’empresa actualment i l’empresa en un futur poc llunyà.

DAFO:
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Debilitats

*Utilitza un material poc ecològic.

*No és un producte indispensable.

*El preu és una mica elevat.

*Falta d’experiència dins el món
econòmic i empresarial.

Fortaleses

*Comoditat.

*Eficàcia.

*Innovador.

*Ampli nombre de compradors.

Amenaces

*Crisi econòmica.

*Que ja hagi estat inventat o el
millori una altra empresa.

*Que el procés d’elaboració sigui
massa car.

*Que el producte fracassi.

Oportunitats

*Triomf del producte, acceptació
per part dels consumidors.

*Crear necessitat, un producte
innovador i que sorprengui.

*Que les vendes de telèfons
mòbils augmentin a base del
temps i les noves tecnologies.

Enquestes:

Debilitats

*Utilitza un material poc ecològic.

*No és un producte indispensable.

*El preu és una mica elevat.

*Falta d’experiència dins el món
econòmic i empresarial.

Fortaleses

*Comoditat.

*Eficàcia.

*Innovador.

*Ampli nombre de compradors.

Amenaces

*Crisi econòmica.

*Que ja hagi estat inventat o el
millori una altra empresa.

*Que el procés d’elaboració sigui
massa car.

*Que el producte fracassi.

Oportunitats

*Triomf del producte, acceptació
per part dels consumidors.

*Crear necessitat, un producte
innovador i que sorprengui.

*Que les vendes de telèfons
mòbils augmentin a base del
temps i les noves tecnologies.
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Waterproof Phone és un producte basat en el confort dins la zona de bany
de cada llar. Es tracta d’una funda de plàstic que evitarà que el telèfon fix
o mòbil es mulli, gràcies a les seves ventoses, que s’agafaran a la paret i no
ens haurem de preocupar per si ens truquen o si necessitem utilitzar-lo per
a qualsevol finalitat. També inclou roba de tovallola als laterals per facilitar-
nos la feina.

M’agradaria que em respongués les següents preguntes:

 Sexe:

Home Dona

 Edat:

13-18 18-30 + 30

 Coneix algun producte semblant o igual que aquest?

. Sí . No

 Creu que, si disposés d’ell, l’utilitzaria sovint?

. Sempre Algunes vegades .
Mai

 Quin mitjà de publicitat creu que seria l’adequat
per a aquest producte?

. Televisió Radio Diaris i revistes Internet Altres

 Quin preu estaria disposat a pagar?

. menys de 10 10-20 . més de 20

Gràcies per la seva col·laboració.
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Gràfiques de les enquestes:

Més de 30 anys:

Sexe:

Coneix algun producte semblant o igual que aquest?

Creu que, si disposés d’ell, l’utilitzaria sovint?
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Quin mitjà de publicitat creu que seria l’adequat per a aquest producte?

Quin preu estaria disposat a pagar?

Entre 18 i 30 anys:

Sexe:
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Coneix algun producte semblant o igual que aquest?

Creu que, si disposés d’ell, l’utilitzaria sovint?

Quin mitjà de publicitat creu que seria l’adequat per a
aquest producte?
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Quin preu estaria disposat a pagar?

Entre 13 i 18 anys:

Sexe:

Coneix algun producte semblant o igual que aquest?
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Creu que, si disposés d’ell, l’utilitzaria sovint?

Quin mitjà de publicitat creu que seria l’adequat per a aquest producte?

Quin preu estaria disposat a pagar?
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Buidat de les gràfiques:

Més de 30 anys:

Sexe:

Home – 5 – 50%

Dona – 5 – 50%

Coneix algun producte semblant o igual que aquest?

Sí – 0 – 0%

No – 10 – 100%

Creu que, si disposés d’ell, l’utilitzaria sovint?

Sempre – 5 – 50%

Algunes vegades – 5 – 50%

Mai – 0 – 0%

Quin mitjà de publicitat creu que seria
l’adequat per a aquest producte?

Televisió – 10 - 100%

Radio – 2 – 20%

Diaris i revistes – 8 – 80%

Internet – 4 – 40%

Altres – 1 – 10%

Quin preu estaria disposat a pagar?

Menys de 10 – 2 – 20%

Entre 10 i 20 – 8 – 80%

Més de 20 – 0 – 0%
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Entre 18 i 30 anys:

Sexe:

Home – 4 – 40%

Dona – 6 – 60%

Coneix algun producte semblant o igual que aquest?

Sí – 0 – 0%

No – 10 – 100%

Creu que, si disposés d’ell, l’utilitzaria sovint?

Sempre – 4 – 40%

Algunes vegades – 6 – 60%

Mai – 0 – 0%

Quin mitjà de publicitat creu que seria l’adequat per a aquest
producte?

Televisió – 10 - 100%

Radio – 0 – 0%

Diaris i revistes – 6 – 60%

Internet – 4 – 40%

Altres – 0 – 0%

Quin preu estaria disposat a pagar?

Menys de 10 – 2 – 20%

Entre 10 i 20 – 8 – 80%

Més de 20 – 0 – 0%
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Entre 13 i 18 anys:

Sexe:

Home – 4 – 40%

Dona – 6 – 60%

Coneix algun producte semblant o igual que aquest?

Sí – 0 – 0%

No – 10 – 100%

Creu que, si disposés d’ell, l’utilitzaria sovint?

Sempre – 6 – 60%

Algunes vegades – 4 – 40%

Mai – 0 – 0%

Quin mitjà de publicitat creu que seria l’adequat per a aquest
producte?

Televisió – 10 - 100%

Radio – 0 – 0%

Diaris i revistes – 5 – 50%

Internet – 7 – 70%

Altres – 0 – 0%

Quin preu estaria disposat a pagar?

Menys de 10 – 4 – 40%

Entre 10 i 20 – 6 – 60%

Més de 20 – 0 – 0%
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Conclusions:

Amb els resultats obtinguts a cada gràfica, i dividint-ho tot per edats,
he arribat a la conclusió que ningú coneix cap producte que
s’assembli o sigui igual que Waterproof Phone.

També he descobert que la gran majoria de les persones enquestades
utilitzaria sovint el producte, però no sempre. L’única edat que ha
escollit més la opció de sempre ha estat la de entre 13 i 18 anys, ja
que segurament són els qui més utilitzen el mòbil i el fix a l’hora de
dutxar-se.

Pel que fa als mitjans de publicitat, totes les persones enquestades
han escollit la televisió, ja que és el mitjà de comunicació més
efectiu.

Les persones pertanyents a edats més joves, han escollit també
Internet, ja que és un món que promet molt en un futur no gaire
llunyà.

Amb menys quantitat s’han escollit revistes i també la ràdio.

Un fet a destacar, és que un seguit de persones
enquestades de més de trenta anys, van escollir la
resposta d’altres, pel fet que els agradaria una
venda del producte personal i específica per a cada
tipus de client, com per exemple el telèfon.

Per últim, la resposta majoritària pel que fa al preu
del producte ha estat d’entre 10 i 20 euros.
Condicionat per la qualitat i els materials emprats per a la producció
de Waterproof Phone.
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Promoció i publicitat:

L’objectiu de la nostra empresa és que Waterproof Phone sigui
acceptat entre el mercat actual i sorprengui als consumidors.

Per aconseguir l’èxit utilitzarem diferents mitjans de comunicació:

 Els mitjans escrits, les revistes i la premsa, que ens permetrà
arribar a un ampli grup de consumidors. També volem posar un
anunci als catàlegs, perquè arribi encara a més gent.

 La ràdio, que ens permetrà difondre el missatge.

 Els cartells publicitaris, on el nostre missatge es podrà observar
clarament i atraurà als clients.

 Per Internet, que és una nova font d’informació actual que cada
vegada és més utilitzat. Crearem una web personalitzada.

 Per últim, el mitjà de comunicació més
efectiu és la televisió, la qual utilitzarem per
a patrocinar el nostre producte i difondre el
missatge, és a dir, l’anunci.

Espot publicitari:

L’anunci començarà amb la imatge d’una banyera plena d’aigua, on hi
caurà un mòbil dins. A continuació hi haurà una altra escena d’una
dutxa on també i cau el mòbil.

Un cop plantejat el problema, s’utilitzarà el producte, per a demostrar
la seva eficàcia.

He escollit dos tipus de cançons per al meu anunci, primer de tot
sonarà un fragment de la cançó de Swedish House Mafia, One i per
acabar, per donar una sensació de calma i relax, sonarà un petit
fragment del conegut grup La Oreja de Van Gogh, on se sent
clarament el soroll de les onades del mar.
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Organització i recursos humans:

La nostra empresa contractarà treballadors a partir d’anuncis als
principals diaris, Internet, per la OTG, etc.

Dos exemples de les fitxes de demanda de treballadors són:

Direcció Comercial

 Titulació superior

 Experiència necessària de 2 anys treballant en càrrecs similars.

 Coneixements amplis d’idiomes, First Certificate...

Nòmines:

 Titulació mitjana

 Sense experiència necessària

Pel que fa als tipus de contracte, la majoria dels
nostres treballadors disposaran d’un contracte
indefinit. També podrem trobar algun cas de
contracte de mitja jornada, ja que dedicaran
menys hores a realitzar la seva funció.

La remuneració de cada treballador dependrà de la feina que faci dins
l’empresa. Si és imprescindible i té una bona formació acadèmica, el
seu sou serà més elevat que un altre treballador que estigui fent
pràctiques o tingui menys estudis.
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Contractes:

Nom Funció Titulació Contracte Sou Horari Experiència

Laura Gili Direcció
General

Titulat
superior

Indefinit 4.500€ 8h/d 4 anys

David
Márquez

Direcció
Comercial

Titulat
superior

Indefinit 3.000€ 8h/d 3 anys

Marc
Puelles

Direcció de
Sistemes
Informatius

Titulat
superior

Indefinit 2.000€ 8h/d 2 anys

Clàudia
Ferrer

Direcció de
Recursos
Humans

Titulat
superior

Indefinit 2.000€ 8h/d 2 anys

Paula
Gutiérrez

Direcció
Economico-
Financera

Titulat
superior

Indefinit 2.500€ 8h/d 3 anys

Oriol Pla Direcció de
Producció

Titulat
superior

Indefinit 3.000€ 8h/d 4 anys

Marta Vila Direcció
d’Aprovisiona
ment

Titulat
superior

Indefinit 1.500€ 8h/d 1 any

Sandra
Molina

Nòmines Titulat mitjà Mitja jornada 1.000€ 4h/d Sense
experiència

Andreu
Torres

Contractes Titulat mitjà Mitja jornada 900€ 4h/d Sense
experiència

Míriam Puig Selecció de
personal

Titulat Mitjà Mitja jornada 1.000€ 4h/d Sense
experiència

Jordi
Sánchez

Cap de
vendes

Formació
professional
de grau mitjà

Indefinit 1.000€ 8h/d 1 any

Òscar
Garcia

Producció ESO Eventual per
circumstàncies
de la producció

900€ 8h/d Sense
experiència
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Organigrama:

Dir. de Recursos
Humans

Clàudia Ferrer

Direcció General

Laura Gili

Producció

Òscar García

Dir.
Economico-
Financera

Paula Gutiérrez

Dir. de
Producció

Oriol Pla

Dir.
d’Aprovisionament

Marta Vila

Cap de vendes

Jordi Sánchez

Selecció de
personal

Míriam Puig

Contractes

Andreu Torres

Nòmines

Sandra Molina

Dir. de
Sistemes
Informatius

Marc Puelles

Dir. Comercial

David Márquez
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Recursos i materials necessaris per dur a terme l’activitat:

Per a la fabricació de Waterproof Phone necessitarem disposar d’un
seguit de béns i materials per a produir-ne d’altres.

Primer de tot és essencial trobar un local per a la producció del
producte i, sobretot, tenir a l’abast el llistat de primeres matèries que
hem escollit amb antelació.

També hem de trobar l’edifici on els treballadors puguin fer la seva
feina i el lloc de venda del producte, és a dir, la botiga.

Comptarem amb un camió per a la seva distribució.

Com ja he dit, hi haurà un local on s’hi construirà una oficina de
treball, la qual disposarà d’ordinadors, per fer la feina dels
treballadors més fàcil, més eficaç; impressores, fotocopiadora, fax,
telèfon per atendre les trucades dels clients, ADSL per tenir ràpida
connexió a Internet, mobiliari i estris adequats. També instal·larem
màquines de refresc i menjar per la satisfacció dels nostres
treballadors. Tenim l’objectiu de respectar la
natura i per això hem decidit que l’empresa
disposarà de papereres de reciclatge.

Per últim, seria ideal tenir una petita targeta amb
el nom i el logotip de l’empresa, al igual que
proporcionar als possibles clients propaganda de
Waterproof Phone, ja sigui a l’entrada de l’oficina o
de la botiga, per captar l’atenció dels consumidors.

 Local de producció.

 Edifici, oficina de treball.

 Matèries primeres (plàstic, velcro, tovallola, pintura acrílica, material per
cosir, ventoses i cordill).

 Màquines necessàries per a fabricar el producte.

 Camió de descàrrega i distribució de Waterproof Phone.

 Orinadors, ADSL, impressores, fotocopiadora, fax, telèfon i caixa forta.

 Mobiliari i material d’oficina (bolígrafs, grapadores, folis, papereres de
reciclatge, màquines de refresc i menjar, etc.).
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 Ascensor i rampes, ja que l’espai s’ha d’adaptar a la gent gran i a

persones amb discapacitat.




