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ANNEX 1: TÈCNIQUES DE NEUROMÀRQUETING

Taula 1. Comparativa de les tècniques de neuromàrqueting

TÈCNICA

Resposta galvànica
de la pell (GSR)

Eye tracking Electroencefalograma
(EEG)

Ressonància
magnètica funcional
(fMRI)

DESCRIPCIÓ Mesura les variacions
en la conductivitat
elèctrica de la pell.

Permet mesurar els
nivells i la intensitat
de l'estat emocional a
través dels canvis en
l'activitat de les
glàndules
sudorípares.

Mesura i registra els
moviments oculars
identificant la posició
de la pupil·la
mitjançant l’ús de la
llum infraroja.

Determina els patrons
de comportament
visual i registra els
punts de major
interès davant d’un
estímul.

Avalua l'activitat
elèctrica del cervell i
registra les ones
cerebrals produïdes en
intervals de temps
molt reduïts.

Permet identificar els
lòbuls on es
produeixen les
descàrregues
neuronals i distingir les
emocions.

Mesura l'activitat
cerebral a través de
la detecció de canvis
del flux sanguini.
Davant d'un estímul
les zones del cervell
reben un flux
sanguini més
oxigenat i aquest
canvi crea
distorsions en el
camp magnètic
produint un senyal
que permet mesurar
l'activitat neuronal.

ACTIVITAT DEL
CERVELL

Mètrica de senyal
corporal

Mètrica de senyal
corporal

Mètrica de senyal
cerebral, registra
l'activitat elèctrica del
cervell.

Mètrica de senyal
cerebral, registra
l'activitat metabòlica
en el cervell.

PARÀMETRES DE
MESURA

- Activació
emocional:
activació
fisiològica

- Impacte
emocional

- Punts de mirada
- Mapes de calor
- Àrees d'interès
- Temps de

permanència
- Ràtio
- Patrons de

moviment ocular
- Dilatació de la

pupil·la
- Parpelleig

- Atenció
- Compromís
- Excitació
- València emocional
- Cognició
- Codificació de la

memòria

- Codificació de la
memòria

- Percepció
sensorial

- València de les
emocions

- Confiança
- Fidelitat a la

marca
- Record de marca

AVANTATGES - Respon als
estímuls
procedents de
diferents fonts.

- Permet obtenir
dades
quantitatives.

- Es pot combinar
amb altres
tècniques.

- Equip fàcil de
transportar.

- Mètode no
invasiu.

- Permet
quantificar les
dades.

- Aparell sense
cables, lleuger i
discret.

- Es pot combinar
amb altres
tècniques.

- Equip fàcil de
transportar.

- Mètode no
invasiu.

- Permet quantificar
les dades.

- Alta resolució
temporal.

- Reconeix múltiples
expressions facials.

- Permet comparar
entre hemisferis.

- Còmode i lleuger.
- Fàcil de

transportar.
- No invasiu.

- Permet
quantificar les
dades.

- Alta resolució
espacial.

- Proporciona una
visió
tridimensional
del cervell.

- Resultats fiables.
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LIMITACIONS - Les respostes
fisiològiques van
diversos segons
per darrere de
l'activitat cerebral

- Només registra la
intensitat
emocional, però
no la seva valència

- En alguns casos és
necessari
combinar-la amb
altres tècniques.

- No tots els
dispositius tenen
la mateixa
precisió.

- No té una bona
resolució espacial
(no pot localitzar
amb molta precisió
on es disparen les
neurones).

- Resolució
temporal
limitada.

- No es pot
desplaçar.

- L'anàlisi de dades
molt complex.

- Pot generar
claustrofòbia.

- El subjecte s'ha
de quedar estirat
i immòbil.

PREU Baix cost Baix cost Baix cost Cost molt elevat

APARELLS Ring Tobii Pro Glasses 3 Emotiv Epoc X Siemens
MAGNETOM
PRISMAfit de 3T

FUNCIONAMENT Dispositiu mòbil
sense fil que
monitora en temps
real la GSR i l'activitat
cardíaca. Els seus
sensors estan situats
en la 1a i 2a falange
dels dits, considerats
els millors punts de
mesura.

Un cop col·locats els
dits índex i mig en el
dispositiu, s'inicia la
recollida de dades.
Posteriorment,
s'analitzen amb un
programa.

Ulleres de eye
tracking que
permeten fer una
recollida de dades de
seguiment ocular fàcil
i precisa. A més,
donen a l'usuari total
llibertat de moviment
perquè pugui
interactuar amb
l'entorn naturalment.

La gravació de dades
es pot controlar
mitjançant un telèfon
mòbil i ser analitzada
a continuació amb un
programa.

És un casc que capta i
processa senyals EEG a
temps real a través de
14 sensors repartits en
els diferents lòbuls del
cervell. Els elèctrodes
són com unes petites
esponges que s'han
d'hidratar i posar en
contacte amb el cap
del subjecte. A través
d'un programa
s'analitzen els senyals i
es creen unes
gràfiques que
corresponen les
emocions que està
experimentant la
persona.

L'escàner és un
enorme imant amb
forma de rosca que
obté imatges del
canvi del flux
sanguini que es
produeix en el
cervell.

Durant l'experiment
el subjecte ha de
romandre estirat
boca amunt,
immòbil i amb els
braços al costat del
cos mentre l'exposen
a diferents estímuls.

IMATGE

Nota: Taula que exposa les característiques principals de cadascuna de les tècniques de neuromàrqueting i mostra exemples de
dispositius amb els quals es poden portar a terme. Elaboració pròpia.
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ANNEX 2: TAULES COMPARATIVES DELS EMBALATGES

Taula 2. Estudi comparatiu dels packagings de canyella

ASPECTES CANYELLA

Marca EL CORTE INGLÉS ODALISCA CARMENCITA CARREFOUR

Colors Taronja, negre i rosa Vermell, groc i blanc Vermell, negre i blanc Beix, verd i marró

Forma Cilíndrica allargada Cilíndrica allargada Cilíndrica allargada Cilíndrica allargada

Material Vidre Vidre Vidre Vidre

Tipografia
principal

Arrodonida Arrodonida Sans serif Arrodonida

Color
tipografia

Blanc Blanc Blanc Marró

Llegibilitat
tipogràfica

Regular llegibilitat Regular llegibilitat Regular llegibilitat Bona llegibilitat

Fotografia /
il·lustració

No Sí, il·lustració Sí, il·lustració No

Packaging

Nota: Taula que conté un anàlisi comparatiu dels aspectes més rellevants de la part gràfica del packagings de quatre marques de
canyella. Elaboració pròpia.
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Taula 3. Estudi comparatiu dels packagings de cigrons

ASPECTES CIGRONS

Marca EL CORTE INGLÉS LA ASTURIANA CIDACOS DON PEDRO

Colors Marró clar, lila i beix Verd i blanc Blau, taronja i blanc Negre, vermell i
daurat

Forma Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica

Material Vidre Vidre Vidre Vidre

Tipografia
principal

Sans serif Sans serif Serif Serif

Color
tipografia

Lila i blanc Negre i vermell Blanc Blanc

Llegibilitat
tipogràfica

Bona llegibilitat Regular llegibilitat Regular llegibilitat Mala llegibilitat

Fotografia /
il·lustració

Sí, il·lustració No Sí, fotografia No

Packaging

Nota: Taula que conté un anàlisi comparatiu dels aspectes més rellevants de la part gràfica del packagings de quatre marques de
cigrons. Elaboració pròpia.
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Taula 4. Estudi comparatiu dels packagings de llentilles en paquet

ASPECTES LLENTILLES EN PAQUETS

Marca COCHERITO LA PEDRIZA PEDRO EL CORTE INGLÉS

Colors Vermell, verd i blau Verd, blanc i vermell Verd, blau i vermell Marró (diferents
tonalitats)

Forma Rectangular
arrodonida

Rectangular
arrodonida

Rectangular
arrodonida

Rectangular
arrodonida

Material Plàstic Plàstic Plàstic Plàstic

Tipografia
principal

Sans serif Sans serif Sans serif Sans serif

Color
tipografia

Negre i blanc Negre i blanc Blanc Marró i vermell

Llegibilitat
tipogràfica

Bona llegibilitat Regular llegibilitat Bona llegibilitat Regular llegibilitat

Fotografia /
il·lustració

No No No Sí, il·lustració

Packaging

Nota: Taula que conté un anàlisi comparatiu dels aspectes més rellevants de la part gràfica del packagings de quatre marques de
llentilles en paquet. Elaboració pròpia.
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Taula 5. Estudi comparatiu dels packagings de llentilles en sac

ASPECTES LLENTILLES EN SACS

Marca EL CORTE INGLÉS HUERTA DE
CARABAÑA

MONTES LAS CHARRAS

Colors Negre i verd Beix i marró Blanc, verd, marró i
groc

Blanc, verd, vermell i
groc

Forma Rectangular Rectangular Rectangular Rectangular

Material Tela Tela Tela Tela

Tipografia
principal

Sans serif Script Sans serif Sans serif

Color
tipografia

Verd, vermell i blanc Marró i groc Marró i vermell Vermell

Llegibilitat
tipogràfica

Mala llegibilitat Bona llegibilitat Bona llegibilitat Regular llegibilitat

Fotografia /
il·lustració

Sí, il·lustració Sí, il·lustració Sí, il·lustració No

Packaging

Nota: Taula que conté un anàlisi comparatiu dels aspectes més rellevants de la part gràfica del packagings de quatre marques de
llentilles en sac. Elaboració pròpia.
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Taula 6. Estudi comparatiu dels packagings de llet

ASPECTES LLET

Marca PASCUAL PULEVA COVAP LAUKI

Colors Blau, verd i blanc Blau fosc i clar, blanc Vermell i blanc Verd fosc i clar, gris,
blanc i groc

Forma Rectangular allargada Rectangular Rectangular Rectangular

Material Cartró Cartró Cartró Cartró

Tipografia
principal

Sans serif Serif Script Arrodonida

Color
tipografia

Blanc i blau Blanc i blau Vermell i negre Verd i blanc

Llegibilitat
tipogràfica

Bona llegibilitat Bona llegibilitat Bona llegibilitat Bona llegibilitat

Fotografia /
il·lustració

Sí, il·lustració Sí, fotografia Sí, il·lustració Sí, il·lustració

Packaging

Nota: Taula que conté un anàlisi comparatiu dels aspectes més rellevants de la part gràfica del packagings de quatre marques de
llet. Elaboració pròpia.
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ANNEX 3: PACKAGINGS ARTICLES

Taula 7. Recull de packaging originals dels articles analitzats
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Nota: Taula que conté la versió original de tots els articles, el packaging sense retocs, els preus reals i la descripció del producte.
Elaboració pròpia.

Taula 8. Recull de packagings retocats
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Nota: Taula que conté la versió editada amb Photoshop de tots els articles, sense la presència del logotip i nom de la marca, a més
dins de cada categoria, tots tenen el mateix preu i descripció. Elaboració pròpia.
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ANNEX 4: EMOTIV EPOC X

Figura 1. Tasteig dispositiu Emotiv Epoc X.
Font: Judit Llosa.

Figura 2. Emotiv Epoc X trencat per la
meitat. Font: Elaboració pròpia.

Figura 3. Interfície Emotiv Launcher.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 4. Interfície EmotivPRO. Font:
Elaboració pròpia.

Figura 5. Interfície EmotivPRO. Font:
Elaboració pròpia.

Figura 6. Interfície EmotivPRO. Font:
Elaboració pròpia.

Figura 7. Interfície Brain Biz. Font:
Elaboració pròpia.

Figura 8. Interfície Brain Biz. Font:
Elaboració pròpia.

Figura 9. Interfície Brain Biz. Font:
Elaboració pròpia.
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ANNEX 5: ENQUESTA I MAPES DE POSICIONAMENT

5.1 Preguntes formulari de Google

PACKAGING DE PRODUCTES ALIMENTARIS
Hola! Em dic Karyna Goncharenko i soc estudiant de Publicitat i Relacions Públiques. Aquest qüestionari pretén simular
una compra online, però amb una petita distinció i és que tots els productes tenen el mateix preu i la mateixa
descripció, per tant, la teva elecció s'hauria de basar únicament en el que veus, concretament, el packaging del
producte. Em serà de gran ajuda que contestis l'enquesta amb total sinceritat i amb el primer que et vingui al cap,
sense pensar. Moltíssimes gràcies! 🥰

Secció 1 de 6: Informació personal
Com et dius?
Quina edat tens?
☐ 20
☐ 21
☐ 22
☐ 23
☐ 25
☐ 25

Amb quin gènere t'identifiques?
☐ Femení
☐ Masculí
☐ Prefereixo no especificar
☐ Altres…

Secció 2 de 6: Canyella
1. Quina compraries?

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

2. Per què?
3. Quina et sembla més atractiva?

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

4. Quina et transmet més confiança?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

5. Quina et sembla més respectuosa amb el medi ambient?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

6. Quina et sembla més moderna?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
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7. I més tradicional?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

8. Quina creus que caduca i perd l’aroma abans?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

9. Quina creus que és més intensa?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

10. I quina més suau?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

11. En el cas que els preus no fossin els que es veuen a la imatge, quina creus que seria la més cara?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

12. I la més econòmica?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

Secció 3 de 6: Cigrons
1. Quins compraries?

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

2. Per què?
3. Quins et semblen més atractius?

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

4. Quins et transmeten més confiança?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

5. Quins et semblen més respectuosos amb el medi ambient?
☐ 1
☐ 2
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☐ 3
☐ 4

6. Quins et semblen més moderns?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

7. I més tradicionals?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

8. Quins creus que tenen el millor sabor?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

9. Quins creus que tenen la millor textura?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

10. I quina més suau?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

11. En el cas que els preus no fossin els que es veuen a la imatge, quins creus que serien els més cars?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

12. I els més econòmics?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

Secció 4 de 6: Llentilles en paquet
1. Quines compraries?

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

2. Per què?
3. Quines et semblen més atractives?

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

14



4. Quines et transmeten més confiança?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

5. Quines et semblen més respectuoses amb el medi ambient?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

6. Quines et semblen més modernes?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

7. I més tradicionals?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

8. Quina creus que caduca i perd l’aroma abans?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

9. Quines creus que tenen millor sabor?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

10. Quines creus que tenen millor textura?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

11. En el cas que els preus no fossin els que es veuen a la imatge, quines creus que serien les més cares?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

12. I les més econòmiques?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

Secció 5 de 6: Llentilles en sac
1. Quines compraries?

☐ 1
☐ 2
☐ 3
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☐ 4

2. Per què?
3. Quines et semblen més atractives?

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

4. Quines et transmeten més confiança?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

5. Quines et semblen més respectuoses amb el medi ambient?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

6. Quines et semblen més modernes?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

7. I més tradicionals?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

8. Quina creus que caduca i perd l’aroma abans?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

9. Quines creus que tenen millor sabor?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

10. Quines creus que tenen millor textura?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

11. En el cas que els preus no fossin els que es veuen a la imatge, quines creus que serien les més cares?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

12. I les més econòmiques?
☐ 1
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☐ 2
☐ 3
☐ 4

Secció 6 de 6: Llet
1. Quina compraries?

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

2. Per què?
3. Quina et sembla més atractiva?

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

4. Quina et transmet més confiança?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

5. Quina et sembla més respectuosa amb el medi ambient?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

6. Quina et sembla més moderna?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

7. I més tradicional?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

8. Quina creus que caduca i perd l’aroma abans?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

9. Quina creus que és més intensa?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

10. I quina més suau?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
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11. En el cas que els preus no fossin els que es veuen a la imatge, quina creus que seria la més cara?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

12. I la més econòmica?
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

5.2. Gràfiques mapes de posicionament
5.2.1 Qualitat - preu

Figura 10: Canyella relació qualitat-preu amb línies de tendència. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 11: Cigrons relació qualitat-preu amb línies de tendència. Font: Elaboració pròpia.

Figura 12: Llentilles en paquet relació qualitat-preu amb línies de tendència. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 13: Llentilles en sac relació qualitat-preu amb línies de tendència. Font: Elaboració pròpia.

Figura 14: Llet relació qualitat-preu amb línies de tendència. Font: Elaboració pròpia.
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5.2.2 Confiança - sostenibilitat

Figura 15: Canyella relació confiança-sostenibilitat amb línies de tendència. Font: Elaboració pròpia.

Figura 16: Cigrons relació confiança-sostenibilitat amb línies de tendència. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 17: Llentilles en paquet relació confiança-sostenibilitat amb línies de tendència. Font: Elaboració pròpia.

Figura 18: Llentilles en sac relació confiança-sostenibilitat amb línies de tendència. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 19: Llet relació confiança-sostenibilitat amb línies de tendència. Font: Elaboració pròpia.

5.3 Procediment de l’experiment

Figura 20: Enquesta codi QR. Font: Elaboració pròpia.
Figura 21: Enquesta canyelles. Font: Elaboració pròpia.

Figura 22: Mapa de posicionament llet qualitat-preu. Font:
Elaboració pròpia.

Figura 23: Mapa de posicionament cigrons qualitat-preu. Font:
Elaboració pròpia.
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Figura 24: Mapa de posicionament canyella
confiança-sostenibilitat. Font: Elaboració pròpia.

Figura 25: Mapa de posicionament llentilles en sac
confiança-sostenibilitat. Font: Elaboració pròpia.

5.4 Comparació enquestes i mapes de posicionament

Figura 26. Codi amb Python. Font: Elaboració pròpia. Figura 27. Codi amb Python. Font: Elaboració pròpia.

Taula 9. Preus coincidents

Xenia
Mach

preu car
canyella

preu
barato
cigrons

preu car
cigrons

preu
barato llet

Gabriela
Amador

preu
barato
canyella

preu car
canyella

preu car
cigrons

preu
barato
llentilles
plastic

preu
barato
llentilles
sac

preu car
llentilles
sac

preu car
llet

Anna
Figuerola

preu car
canyella

preu car
cigrons

preu car
llentilles sac

preu car
llet

Olena
Borysova

preu
barato
canyella

preu car
canyella

preu car
cigrons

preu
barato
llentilles
plastic

preu car
llentilles
plastic

preu
barato
llentilles
sac

preu car
llentilles
sac

preu
barato llet

preu car
llet

Cristina
Jorda

preu car
cigrons

preu car
llentilles
plastic

preu barato
llentilles sac

preu car
llentilles
sac

preu
barato llet

preu car
llet

Irene
Gavara

preu
barato
canyella

preu
barato
cigrons

preu car
cigrons

preu
barato
llentilles
plastic

preu car
llentilles
plastic

preu
barato
llentilles
sac

preu car
llentilles
sac

preu car
llet

Paula
Fernandez

preu
barato
canyella

preu
barato
llentilles
plastic

preu car
llentilles
plastic

preu
barato llet

preu car
llet
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Miriam
Fernandez

preu car
llentilles
plastic

preu
barato
llentilles
sac

preu car
llentilles sac

preu
barato llet

preu car
llet

Marta
Calvet

preu
barato
canyella

preu
barato
cigrons

preu car
cigrons

preu
barato
llentilles
plastic

preu car
llentilles
plastic

preu
barato llet

preu car
llet

Nahomy
Martin

preu
barato
canyella

preu car
canyella

preu barato
cigrons

preu car
cigrons

preu
barato
llentilles
plastic

preu car
llentilles
plastic

preu
barato
llentilles
sac

preu car
llentilles
sac

preu car
llet

Marc
Domenech

preu
barato
canyella

preu
barato
cigrons

preu car
cigrons

preu
barato
llentilles
plastic

preu car
llentilles
plastic

preu car
llentilles
sac

preu
barato llet

preu car
llet

Alvaro
Ciudad

preu
barato
cigrons

preu car
cigrons

preu car
llentilles sac

preu
barato llet

preu car
llet

Luis Rivera
preu
barato
canyella

preu
barato
cigrons

preu car
cigrons

preu
barato
llentilles
plastic

preu car
llentilles
plastic

preu
barato
llentilles
sac

preu car
llentilles
sac

Efrain
Godoy

preu car
llentilles
sac

preu
barato llet

Antonio
Moreno

preu
barato
canyella

preu
barato
cigrons

preu barato
llentilles
plastic

preu car
llentilles
plastic

preu
barato
llentilles
sac

preu car
llentilles
sac

preu car
llet

Oscar
Gonzalez

preu car
canyella

Alex
preu
barato
cigrons

preu car
cigrons

preu barato
llentilles sac

preu car
llentilles
sac

preu car
llet

Adria

Solana

preu car

canyella

preu

barato

cigrons

preu barato

llentilles sac

preu car

llentilles

sac

preu car

llet

Fae

preu

barato

canyella

preu car

canyella

preu barato

cigrons

preu

barato

llentilles

plastic

preu car

llentilles

plastic

preu

barato

llentilles

sac

preu car

llentilles

sac

preu

barato llet

preu car

llet

Eduard

Ferre

preu car

canyella

preu car

cigrons

preu barato

llentilles sac

preu car

llentilles

sac

preu

barato llet

preu car

llet

Nota: Taula que conté els preus que coincideixen entre les respostes de les enquestes i els mapes de posicionament dels 20
participants.  Elaboració pròpia.
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Taula 10. Confiances coincidents

Xenia Mach
confiança llentilles

sac
confiança llet

Gabriela Amador confiança cigrons
confiança llentilles

plastic

confiança llentilles

sac
confiança llet

Anna Figuerola confiança canyella confiança llet

Olena Borysova confiança canyella confiança cigrons
confiança llentilles

plastic

confiança llentilles

sac

Cristina Jorda confiança cigrons confiança llet

Irene Gavara confiança canyella
confiança llentilles

plastic

confiança llentilles

sac
confiança llet

Paula Fernandez confiança canyella confiança cigrons
confiança llentilles

plastic
confiança llet

Miriam Fernandez confiança llet

Marta Calvet confiança canyella confiança cigrons
confiança llentilles

sac
confiança llet

Nahomy Martin
confiança llentilles

sac
confiança llet

Marc Domenech confiança canyella confiança cigrons
confiança llentilles

sac
confiança llet

Alvaro Ciudad confiança canyella confiança cigrons confiança llet

Luis Rivera confiança canyella
confiança llentilles

sac
confiança llet

Efrain Godoy confiança canyella
confiança llentilles

plastic

Antonio Moreno confiança canyella confiança llet

Oscar Gonzalez
confiança llentilles

sac
confiança llet

Alex confiança canyella confiança cigrons
confiança llentilles

plastic

confiança llentilles

sac
confiança llet

Adria Solana confiança cigrons
confiança llentilles

plastic
confiança llet

Fae confiança canyella confiança cigrons
confiança llentilles

sac
confiança llet

Eduard Ferre confiança cigrons
confiança llentilles

plastic

confiança llentilles

sac
confiança llet

Nota: Taula que conté les confiances que coincideixen entre les respostes de les enquestes i els mapes de posicionament dels 20
participants. Elaboració pròpia.
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Taula 11. Sostenibilitats coincidents

Xenia Mach
sostenibilitat

canyella

sostenibilitat

cigrons
sostenibilitat llet

Gabriela Amador
sostenibilitat

canyella

sostenibilitat

cigrons

sostenibilitat

llentilles plastic
sostenibilitat llet

Anna Figuerola
sostenibilitat

canyella

Olena Borysova
sostenibilitat

canyella

sostenibilitat

cigrons

sostenibilitat

llentilles plastic

sostenibilitat

llentilles sac

Cristina Jorda
sostenibilitat

canyella

sostenibilitat

cigrons

sostenibilitat

llentilles plastic
sostenibilitat llet

Irene Gavara
sostenibilitat

canyella

sostenibilitat

llentilles plastic

sostenibilitat

llentilles sac
sostenibilitat llet

Paula Fernandez
sostenibilitat

canyella

sostenibilitat

llentilles plastic

sostenibilitat

llentilles sac
sostenibilitat llet

Miriam Fernandez
sostenibilitat

canyella

sostenibilitat

cigrons

Marta Calvet
sostenibilitat

canyella

sostenibilitat

cigrons

sostenibilitat

llentilles plastic
sostenibilitat llet

Nahomy Martin
sostenibilitat

canyella

sostenibilitat

cigrons
sostenibilitat llet

Marc Domenech
sostenibilitat

canyella
sostenibilitat llet

Alvaro Ciudad
sostenibilitat

canyella

sostenibilitat

llentilles plastic
sostenibilitat llet

Luis Rivera
sostenibilitat

canyella

sostenibilitat

cigrons

sostenibilitat

llentilles sac
sostenibilitat llet

Efrain Godoy
sostenibilitat

cigrons
sostenibilitat llet

Antonio Moreno
sostenibilitat

canyella
sostenibilitat llet

Oscar Gonzalez
sostenibilitat

canyella

Alex
sostenibilitat

canyella

sostenibilitat

cigrons

sostenibilitat

llentilles plastic

Adria Solana
sostenibilitat

canyella

sostenibilitat

cigrons

sostenibilitat

llentilles plastic

sostenibilitat

llentilles sac
sostenibilitat llet

Fae
sostenibilitat

canyella

sostenibilitat

cigrons

sostenibilitat

llentilles plastic

sostenibilitat

llentilles sac
sostenibilitat llet

Eduard Ferre
sostenibilitat

canyella

sostenibilitat

llentilles plastic

sostenibilitat

llentilles sac
sostenibilitat llet

Nota: Taula que conté les sostenibilitats que coincideixen entre les respostes de les enquestes i els mapes de posicionament dels 20
participants. Elaboració pròpia.
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Taula 12. Comparativa preus originals amb els percebuts

+ Car                                                                                            + Econòmic

Canyella Mapa de
posicionament

Carmencita Carrefour Odalisca El Corte Inglés

Enquesta Carmencita - - Carrefour

Preu real Carrefour Carmencita Odalisca El Corte Inglés

Cigrons Mapa de
posicionament

Don Pedro Cidacos El Corte Inglés La Asturiana

Enquesta Don Pedro - - La Asturiana

Preu real Cidacos Don Pedro La Asturiana El Corte Inglés

Llentilles en
paquet

Mapa de
posicionament

El Corte Inglés La Pedriza Pedro Cocherito

Enquesta El Corte Inglés - - Cocherito

Preu real Cocherito Pedro La Pedriza El Corte Inglés

Llentilles en sac Mapa de
posicionament

Huerta de
Carabaña

El Corte Inglés Montes Las Charras

Enquesta El Corte Inglés - - Las Charras

Preu real Huerta de
Carabaña

Montes Las Charras El Corte Inglés

Llet Mapa de
posicionament

Pascual Covap Lauki Puleva

Enquesta Pascual - - Lauki

Preu real Pascual Puleva Lauki Covap

Figura 28. Percentatge de coincidències entre els preus
percebuts durant els mapes de posicionament i els originals.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 29. Percentatge de coincidències entre els preus
percebuts durant les enquestes i els originals. Font: Elaboració
pròpia.
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