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El producte que presento son les Sweet 
Spoons, uns culleretes fetes especialment 
de galeta. Aquestes tindran forma de 
cullereta de 14 cm d’alçada, 1 cm 
d’amplada per la part de baix i 3 cm per la 
part de dalt. 

Seran fetes de pasta brisa, un tipus de 
galeta formada a base de llet, sucre, 
mantega i farina. Un cop fetes tindran 
un aspecte rígid i de color marro clar. 

Un cop tenim la galeta prototip, la innovació és banyar la part amb la que es remena 
amb diferent xocolates per especialitzar els gustos .

Les Sweet Spoons aniran en caixes diferencials per diferenciar l’establiment en el que 
va destinat. Les que siguin per restaurants ho venda en els 
supermercats, aniran en una caixa més maca i cuidadosa, en canvi, les 
que siguin per bars, aniran individualment en una bosseta (per 
qüestions higièniques) on hi haurà una enganxina amb els logo i els 
ingredients.

-Per què pot ser una oportunitat de negoci?
Les Sweet Spoons son un producte innovador i original. A part, els bars, 
cafeteries i restaurants s’estalviarien de comprar culleretes de metall, 
no les tindrien de rentar, ja que això faria que estalviessin en aigua i no 
patirien el risc de perdre-les.

-Els aspectes més 
innovadors
L’aspecte més innovador de les 
Sweet Spoons és el fet de que una 
cosa tan simple com una cullereta 
per el cafè sigui comestible. A molta 
gent, li agrada gaudir d’un petit 
aperitiu mentres fa el cafè, i les 
Sweet Spoons reunirien els dos 
requisits, el de l’aperitiu, i el de 
cullereta per remenar.



Necessitats que satisfà

Principalment satisfà la necessitat de menjar alguna petita cosa a l’hora de fer el cafè 
(xocolata, galeta, pasta..) i per altre, la gent dels bar i/o restaurants que les 
comercialitzes s’estalviarien de rentar tantes culleres.


