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ANNEX 
LLIBRE DE MARCA DE 
DELICIOUS BRAVA

01
La tasca del Llibre de Marca ha estat fonamental 
per tal de determinar tots els factors a l'hora d'utilitzar 
qualsevol element de la identitat corporativa
de Delicious Brava.  



MANUAL D’IDENTITAT 
VISUAL CORPORATIVA
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@deliciousbrava

Where Food 
Happens







ANNEX 
MATERIAL CORPORATIU 
APLICACIONS MARXANDATGE

02
S'han estampat un total de 15 samarretes de màniga curta i
15 tote bags juntament amb Muchacho Studio, situat a la ciutat
de Girona. Totes les seves estampacions estan dutes a terme
mitjançant una impressió digital directa, tècnica coneguda
per aportar tons i acabats realistes sense límits de color. On la
impressora digital imprimeix directament a la peça de roba de cotó
orgànic. Per altra banda, s'ha realitzat un mock-up d'adhesius
que en l'actualitat encara no s'han portat a produir, però podria ser
un projecte de futur.



Samarreta elaborada a base de cotó orgànic de 
màngia curta amb estampat al pit i a l'esquena.

Bossa de tela (tote bag) 
elaborada a base de cotó 
orgànic estampada amb l'isotip 
tricolor al mig, i al lateral dret, 
l'eslògan en forma de hashtag i 
el nom d'usuari a Instagram. 

19

Il·lustració 1: Disseny samarretes  

Il·lustració 2: Disseny tote Bags  
Font: Elaboració pròpia 

Font: Elaboració pròpia 



Proposta per a la futura producció 
d'adhesius de Delicious Brava. Elaboració 
de 3 tandes diferents: una amb l'isotip 
 oficial, el nom complet de Delicious Brava 
amb la tipografia corporativa sota efecte 
especial, igual que el de la part dorsal de 
les samarretes i, finalment, incorporació de
 l'eslògan.  

20

Il·lustració 3: Disseny 
adhesius  
Font: Elaboració pròpia 



ANNEX 
BUYER PERSONA DE DELICIOUS BRAVA

03
El Buyer Persona resulta ser una representació fictícia del nostre
públic ideal, basada en xifres i dades reals sobre el seu
comportament, les seves motivacions, interessos... Després d'haver
analitzat a la memòria els dos perfils que resulten ser els seguidors
més abundants de Delicious Brava, prosseguim a representar-los a 
partir d'aquesta tècnica.  
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PUNTS DE DOLOR

La Maria viu estressada i gaudeix
al 100% dels vertaders moments
que té de desconnexió. Gràcies a
Delicious Brava pot planejar els
seus caps de setmana i les seves
estones lliures a la Costa Brava,
gaudint de les propostes
gastronòmiques amb les seves
amistats.  

MARIA CARMONA

EDAT

25

OCUPACIÓ | LLOC DE TREBALL 

Mestra d'Educació Infantil

NIVELL EDUCATIU

Grau en Educació Infantil

BIOGRAFIA

La Maria és professora d'escola
pública a la ciutat de Girona,
soltera, li agrada gaudir del seu
temps lliure amb la seva colla
d'amics i amigues. 
Disposa de segona residència a
la Costa Brava que la gaudeix
durant els mesos d'estiu.  

ESTAT CIVIL

Soltera

DIRECCIÓ

Girona amb segona
residència a Calella de

Palafurgell 

TIPOLOGIA DE CARÀCTER

Caràcter apassionat
(emotiu, actiu i secundari)

PERSONALITAT
Extrovertido Introvertido

Sensitivo Intuitivo

Planeador Improvisador

Emocional Racional

CANALS PREFERITS

METES I OBJECTIUS

Ascendir a Directora del
Departament de Llengues i en un
futur, directora general de l'Escola.
Acabar el seu màster en
psicopedagogia i assistir cada
setmana a les classes de rebosteria.  

COM LA PODEM AJUDAR?

Delicious Brava ajudarà a la Maria a facilitar-li les
seves vacances i el seu temps lliure per tal que ho
pugui gaudir amb les seves amistats.  

SEXE

Dona

COM ENS VEU? 

Es troba interessada pel perfil,
especialment per les
recomanacions gastronòmiques
i participa als sorteigs publicats.  

QUINA PERCEPCIÓ TÉ DE NOSALTRES? 

La Maria té la següent percepció de Delicious Brava: és
un perfil pròxim, càlid, modern i net. 

QUINA PERCEPCIÓ TÉ DE LA NOSTRA COMPETÈNCIA? 

Segueix a La Food Lovers perquè es centra en la ciutat
de Girona, la seva residència habitual. A més, li agrada
la proximitat que representa el perfil.  

QUIN CONTINGUT PREFEREIX CONSUMIR?

Prefereix consumir un contingut interactiu, de
rellevància, que sigui de ràpida visualització a causa
del seu poc temps lliure. Que no li suposi una càrrega
llegir-lo.

PUNTS DE DOLOR

En Xavier treballa moltes hores
diàries, fet que dificulta veure als
seus fills i passar estones  en
familia. Per això, quan disposa de
vacances o els caps de
setmana, ho aprofita al màxim.  

XAVIER BRUGAT

EDAT

36

OCUPACIÓN O PUESTO DE T.

Palafrugell

NIVELL EDUCATIU

¿Bachiller, Grado, Postgrado?

BIOGRAFIA

En Xavier és autònom, cap de
disseny gràfic de la seva pròpia
empresa situada a La Bisbal
d'Empordà, capital del Baix
Empordà, que compta amb un
equip d'un total de 10
treballadors que treballen per
empreses i clients de la zona.  

ESTAT CIVIL

Casat

DIRECCIÓ

Viu a Palafrugell però
treballa. a La Bisbal

d'Emprordà 

TIPOLOGIA DE CARÀCTER

Apasionado

PERSONALITAT
Extrovertido Introvertido

Sensitivo Intuitivo

Planeador Improvisador

Emocional Racional CANALS PREFERITS

METES I OBJECTIUS

Alguns dels seus objectius
principals són: augmentar de
manera paulatina l'equip de la
seva pròpia empresa, i a nivell
familiar, veure crèixer als seus dos
fills juntament amb la seva
parella.  

COM EL PODEM AJUDAR?

El perfil @ilovecostabrava li recomanarà llocs per
visitar per la seva estimada Costa Brava. En canvi,
@deliciousbrava es centrarà en recomanar-li plats i
restaurants d'aquesta zona.  

SEXE

Home
COM ENS TROBEN?

Es troba còmode amb l'estil de
redacció, que resulta ser proper i
informal, fàcil de ser llegit i
seguit.  

QUINA PERCEPCIÓ TÉ DE NOSALTRES?

La imatge corporativa de Delicious Brava li va semblar
atractiva, des d'un primer moment. Però les
recomanacions són les que més acaba seguint. Li
agrada consultar les guies publicades al perfil  

QUINA PERCEPCIÓ TÉ DE LA NOSTRA COMPETÈNCIA?

En Xavier és seguidor de @ilovecostabrava, gaudeix de
les diverses fotografies publicades al perfil i dels
diversos sorteigos. A més, es fixa molt amb la imatge
corporativa del perfil.  

QUIN CONTINGUT PREFEREIX CONSUMIR?

En Xavier vol consumir un contingut que visualment
resulti atractiu i a la vegada, ràpid de visualitzar degut
a la seva complexa jornada. D'aquesta manera,
gaudeix de les xarxes socials en el seu temps lliure,
com a passatemps i desconnexió. 

22
Il·lustració 4: Buyers Persona

Font: Elaboració pròpia



ANNEX 
MEDIA KIT DE DELICIOUS BRAVA

04
El Media Kit és un document que agrupa totes les accions
i mètriques d'un perfil present a qualsevol xarxa social, ja que,
en cas de futures col·laboracions, serà el document que es 
farà arribar a l'empresa o marca en qüestió. Per tant, en
el cas de Delicious Brava, s'ha realitzat aquest Kit per poder 
disposar-lo en qualsevol moment i fer-lo arribar en cas que
sigui necessari. 



|

DELICIOUS BRAVA'S
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WHERE FOOD HAPPENS

Vam emprendre aquest viatge
el mes d'octubre de l'any 2020
com a una via per expressar la

nostra passió per a la Costa
Brava i la seva gastronomia. 

 
Ens encanta compartir tots els
descobriments amb la nostra

comunitat de seguidors. 
 

Junts, et podem ajudar a fer que
la teva marca creixi de manera
favorable, augmentant així la

seva notorietat. 
 
 LA NOSTRA COMUNITAT

2,3K
SEGUIDORS A IG

13,4K
COMPTES ARRIBADES 

3K
IMPRESSIONS
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@deliciousbrava

BARCELONA GIRONA

VISITANTS

ENGAGEMENT

TOP 3 DEMOGRAFIES

2,3K
SEGUIDORS

72,6%
PÚBLIC FEMENÍ

25-44
GRUP D'EDAT

3,7K
INTERACCIONS

+500
VISUALITZACIONS 

IG STORIES

3,2k
IMPRESSIONS

11% 8,8% 5,8%
PALAFRUGELL
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DELICIOUS BRAVA

Els nostres serveis estan basats en la nostra 
xarxa social principal: Instagram.

RECOMANACIÓ AL PERFIL

El nostre objectiu és que el teu negoci o marca
guanyi valor gràcies al contingut que

publiquem a la nostra plataforma digital.  

Fer un contingut esponsoritzat a IG
Explicar la teva història a partir d'IG Stories
Sorteigs a través d'IG

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

Busques algú perquè et gestioni i creï diferent
contingut per a les teves xarxes socials?

Podem ajudar-te! 
Elaborem i preparem contingut in situ de la
teva marca o negoci.
Planifiquem i creem una estratègia
personalitzada d'acord ambls teus
interessos i a la teva comunitat de
seguidors.

FOTOGRAFIA

Si busques un professional que et doni un cop
de mà en sessions fotogràfiques també et

podem ajudar! 

Realitzem fotografies de primera mà
perquè puguin ser utilitzades per xarxes
socials o pàgina web.  
Ens encarreguem de la seva edició i dels
retocs finals. Publicant una carpeta
compartida amb una selecció de les
fotografies destacades.  27



ANNEX 
SESSIONS FOTOGRÀFIQUES REALITZADES

05
Durant el projecte, s'han realitzat en 
primera persona vàries sessions fotogràfiques per tal 
de poder publicar contingut a Instagram amb la principal 
intenció de mantenir activa aquesta xarxa social, 
augmentant així l'expectació dels seguidors.  



GROC CAFETERIA | 22 de Desembre del 2021
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GROC CAFETERIA | 22 de Desembre del 2021
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Il·lustració 5: Groc Cafeteria Palamós
Font: Elaboració pròpia



MACHETES | 19 de Març del 2021
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Il·lustració 6: Machetes Street Food (Regencós)
Font: Elaboració pròpia



PURA BRASA | 3 d'Abril del 2022 
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Il·lustració 7: Pura Brasa (Platja d'Aro)
Font: Elaboració pròpia



 CAN RUBÉN | 9 d'Abril del 2022 
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Il·lustració 8: Can Rubén (Pals)
Font: Elaboració pròpia



RECUITS DE FONTETA | 13 d'Abril del 2022 
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RECUITS DE FONTETA | 13 d'Abril del 2022 
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RECUITS DE FONTETA | 13 d'Abril del 2022 

36

Il·lustració 9: Recuits de Fonteta 
Font: Elaboració pròpia



PIRATA TAPAS & BAR | 17 d'Abril del 2022 
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Il·lustració 10: Pirata Tapas & Bar (Palamós) 
Font: Elaboració pròpia



MARXANDATGE OFICIAL | 24 d'Abril del 2022 
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MARXANDATGE OFICIAL | 24 d'Abril del 2022 
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MARXANDATGE OFICIAL | 24 d'Abril del 2022 
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Il·lustració 11: Marxandatge de Delicious Brava
Font: Elaboració pròpia



ANNEX 
ENTREVISTES TRANSCRITES 

05
A continuació trobareu transcrites les dotze entrevistes 
realitzades als professionals del disseny gràfic i la creativitat.
La majoria d'aquestes entrevistes han estat realitzades segons
la preferència del professional: de manera presencial, via Google 
Meet i, en casos excepcionals, s'ha contactat via e-mail.
El resultat d'aquestes entrevistes ens han ajudat en el
procés del redisseny, construint una nova imatge corporativa. 



JAUME SÁNCHEZ | ARTISTA FREELANCE 

Pel que fa al procés de restyling:

Anomeni alguns dels avantatges que aporta el procés de restyling a una marca
en concret. 

Pel que fa al disseny corporatiu:

1.

Normalment, la tècnica del restyling serveix per augmentar la notorietat i el
coneixement d'una marca en qüestió. D'aquesta manera, es continuen conservant les
característiques internes d'aquesta, i tan sols s'arriba a canviar la seva imatge estètica
amb la intenció d'ajustar-se a l'estil actual i modernitzar-se.

2. Com a professional, quins són els passos que s’haurien de seguir abans de realitzar
el procés de restyling, perquè un cop sigui llençat, el nostre target no es trobi confós? 

Primer de tot, analitzar en aquest cas la comunitat de seguidors de Delicious Brava per
tal d'encertar al màxim possible el restyling. Per tant, dit en altres paraules, conèixer
molt bé al públic i la competència i, per altra banda, avisar al públic d'aquest canvi que
realitzarem. Anunciar al perfil que ben aviat alguna cosa passarà perquè així, el canvi
no sigui tan brusc i a poc a poc, es vagin situant.

3. En quin moment creu que una marca s’hauria de sotmetre a aquest procés? 

Una marca hauria d'apostar per la tècnica del restyling quan veiem que la part
estètica ens ha deixat de representar. El temps va passant i amb ell, diferents modes el
van acompanyant, per tant, és adequat canviar o adaptar la nostra imatge
corporativa si ens trobem amb alguna d'aquestes situacions. Així doncs, caldria
considerar si realment cal canviar la imatge corporativa per complet (colors
corporatius, tipografia, etc.) o només fer petites adaptacions prenent de base la
imatge que ja teníem.

4. Quin paper juga la psicologia del color i com creus que afecta al restyling i al
logotip de la marca en qüestió? En el cas del perfil de @deliciousbrava, pertanyent a
l’àmbit culinari i a la gastronomia de proximitat, quines tonalitats recomanaries
utilitzar? 

La psicologia del color és quelcom es relaciona amb la cultura, depenent el país i de la
manera de fer d'aquest, el color adquireixen diferents significats i diferents
associacions. D'aquesta manera, en una marca, el color és un element molt significant
que amb un sol cop d'ull ens retransmetrà conceptes clau.
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https://www.instagram.com/deliciousbrava/


Pel que fa a la promoció del procés de restyling (a xarxes socials):

En el cas de Delicious Brava, recomanaria utilitzar tonalitats mediterrànies: terroses,
verdoses, blavoses i cremoses. Una combinació de colors càlids i freds representa a la
perfecció el territori que ens envolta. La gastronomia, en aquest cas s'identificaria amb
les tonalitats càlides, per altra banda, el territori de la Costa Brava, terra marítima i de
pescadors, s'identificaria amb les tonalitats blavoses.

5. Anomeni algunes de les tonalitats que, segons el teu punt de vista, visualment
resulten ser més atractives. Com podem decidir quina és el que millor s’hi adiu a la
nostra marca? 

Cada marca és diferent, amb un públic i un producte o servei a oferir amb certes
característiques. Com anomenava anteriorment, el color és un fenomen basat en la
cultura, en la tradició on a aquest se li associen certes característiques. Per tal de
conèixer quin és el color ideal per a nosaltres, primer de tot cal conèixer tant en l'àmbit
intern com extern com és la nostra marca, què volem aconseguir i a qui ens dirigim.
Realitzant una sèrie d'esbossos ens ajudarà a decidir-nos i cada cop, a tenir una idea
més clara de com volem que sigui la nostra imatge corporativa.

6. Creu que és important l’elecció de la tipografia en l’elaboració d’un logotip? Podria
anomenar quins estils de tipografia són els més utilitzats actualment? En el cas de
@deliciousbrava quin estil recomanaries? 

Totalment, l'estil tipogràfic d'una marca en qüestió, igual que el color, ens ajudarà a
identificar el seu caràcter, la seva personalitat. Actualment, ens trobem amb mil
tipografies diferents, algunes de caràcter més modern i altres de més tradicionals, però
totes ens transmeten alguna cosa. Normalment, ens trobem amb dos estils que
aquests resulten ser els més utilitzats: les tipografies amb serif i sense serif.

Tenint en compte el cas de Delicious Brava, un perfil dirigit a un públic jove
recomanaria usar un estil tipogràfic modern a causa de la constant evolució del món
culinari. Inclús, la combinació de dues tipografies seria adient també, que alguna
d'elles fos sense serif, fina i elegant.

7. Quina creus que es la millor estratègia a seguir a les xarxes socials per donar a
conèixer el restyling de la nostra marca? Quin tipus de contingut és recomanable
publicar?

Com a estratègia seria interessant crear expectació i curiositat per part dels seguidors,
ja que aquests estan sotmesos a una allau d'informació i publicitat, per això s'ha de ser
una mica trencador i atractiu per atreure la seva atenció així estarà al dia del restyling i
no es trobi confós.
Pel que fa al tipus de contingut jo seguiria un ventall el més ampli possible perquè hi ha
un públic més jove que només segueixen Stories, no encarrilar-ho tot a una sola
estratègia per tal de tenir el màxim de seguidors.
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https://www.instagram.com/deliciousbrava/


8. Com creus que es poden transmetre els valors, la filosofia i la coherència d’una
marca a través d’elements visuals i fer-ho arribar al nostre target?

Tot depèn del que vols aconseguir quan transmets i també depèn de la persona que et
segueix, o sigui del receptor. Les seves vivències, la seva experiència. Al final són les
sensacions que pots arribar a provocar. Has d'investigar la manera d'arribar a tota
mena de persones. Sempre que pensem en una imatge global veiem que va
evolucionant adaptant-se al públic al qual va dirigit. Per exemple, tots sabem que unes
formes arrodonides i amb combinació de colors resulten més divertides. En canvi, Sony
segueix amb la mateixa tipografia del principi línies rectes perquè el que vol transmetre
és que fabriquen productes tecnològics d'alt nivell.

9. A l’hora de realitzar un restyling quins creus que serien els problemes o errors que
ens podem trobar durant el procés i què hauríem d’evitar en la mesura de lo
possible?

Hauríem d'evitar canviar en excés l'essència de la marca, mantenint un nexe entre
l'origen i el canvi, ja que és un referent. La gent identifica un color, una forma o una
tipografia. Si es fa un canvi radical provoca confusió i el que abans els hi agradava ara
potser ara ja no s'identifiquen i troben que ha perdut el seu atractiu inicial. El que és
considera que és més important pel target s'ha de conservar.

JORDI REIXACH | DISSENYADOR GRÀFIC I CREATIU

Pel que fa al procés de restyling:

Anomeni alguns dels avantatges que aporta el procés de restyling a una marca
en concret. 

1.

Tot depèn de l'estratègia d'aquesta marca. Si la identitat visual no correspon amb el
que es vol, llavors un redisseny et permet actualitzar-ho amb els patrons estilístics
actuals. També podria ser que el punt de partida sigui erroni. Tenint en compte que
sempre l'estratègia és la base i no guiar-nos únicament per criteri estètic, ja que sinó,
et deixes arrossegar en funció de modes que van passant. Una marca ha de perdurar
el màxim possible en el temps, per tant, el redisseny haurien de ser retocs, a no ser, que
es faci un canvi radical per una gran necessitat de canvi d'estratègia.

2. Com a professional, quins són els passos que s’haurien de seguir abans de realitzar
el procés de restyling, perquè un cop sigui llençat, el nostre target no es trobi confós? 

Primer de tot l’estratègia, definir a qui vols arribar i què vols que pensin de tu, llavors
agafar un grup de persones que siguin del teu target i demanar la seva opinió abans
que sigui llençat. 
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Pel que fa al disseny corporatiu:

3. En quin moment creu que una marca s’hauria de sotmetre a aquest procés?

Per mi hi ha tres: una que s’hagi partit d’un mal procés de creació, o s’hagi fet de forma
no professional, cosa que es nota molt. Segona, que s’hagi quedat antiquada l’estètica.
Aquí és on podem fer retocs gràfics estilístics per actualitzar-la, i l’últim és que es vulgui
canviar l’estratègia de marca, és a dir, nou públic, nous mercats, nous
posicionaments... Posicionament i marca per mi és el més important. S’ha de fer tot el
que calgui perquè la gent pensi el que tu vols que pensin (branding) aquí està la
gràcia. 

4. Quin paper juga la psicologia del color i com creus que afecta al restyling i al
logotip de la marca en qüestió? En el cas del perfil de @deliciousbrava, pertanyent a
l’àmbit culinari i a la gastronomia de proximitat, quines tonalitats recomanaries
utilitzar? 

La psicologia del color ho és tot. Hi ha dos posicionaments mentals, el conscient i
l’inconscient. Tot el que va a l’inconscient per mi és fonamental perquè et transmet un
concepte del qual no ets conscient i que pot generar emocions. El logotip és l’essència i
és molt difícil crear-ho perquè has de sintetitzar un munt de conceptes psicològics on
hi ha el color, la tipografia que ha de quedar comprimida i compresa, és tot un repte.

5. Anomeni algunes de les tonalitats que, segons el teu punt de vista, visualment
resulten ser més atractives. Com podem decidir quin és el que millor s’hi adiu a la
nostra marca? 

Si vols que et vinculin amb la Costa Brava, els colors que recomanaria són tonalitat de
blaus. Pel que fa a la gastronomia, en ser mediterrània et recomanaria tonalitats de
blaus i verds turquesa.
La gamma de blaus de la Costa Brava que hi trobem des del verd turquesa de Begur
fins als blaus de Portbou. Deixant de banda Delicious Brava, he de dir que jo
personalment soc molt de blaus. Per triar un color i no un altre segons el que tu vols
transmetre, és el que comentava de la psicologia del color. Has de saber quines
emocions vols despertar en la gent, quin posicionament vols tenir. I hi ha una cosa que
per mi és fonamental que és la intuïció creativa que es va desenvolupant amb els anys
o amb el nombre de projectes. Moltes vegades anem a la racionalització extrema, però
de vegades ens hem de deixar portar per la intuïció, ja que és un sentit més.

6. Creu que és important l’elecció de la tipografia en l’elaboració d’un logotip? Podria
anomenar quins estils de tipografia són els més utilitzats actualment? En el cas de
@deliciousbrava quin estil recomanaries? 

La tipografia és un dibuix, la il·lustració de cada lletra té un estil. La tipografia, un cop
està en el logotip forma part de l'estètica per la seva forma. Per tant, també despertes
emocions i s'ha de pensar i decidir molt bé. n el cas de Delicious Brava, recomanaria
una lletra de pal sec i dins d'aquesta hi ha moltíssimes. Actualment, els estils més
utilitzats són l'Helvètica, aquesta tipografia s'utilitza des de l'any 1957 que va ser creada.

45

https://www.instagram.com/deliciousbrava/
https://www.instagram.com/deliciousbrava/


Pel que fa a la promoció del procés de restyling (a xarxes socials):

Quan volem transmetre una identitat visual hem de fer servir una tipografia que sigui el
més a temporal possible perquè així no ens caducarà. No recomano les tipografies
display perquè són molt estètiques, aquestes es poden emprar en un cartell, però no la
veig en una identitat corporativa.

7. Quina creus que es la millor estratègia a seguir a les xarxes socials per donar a
conèixer el restyling de la nostra marca? Quin tipus de contingut és recomanable
publicar?

Personalment, faria un vídeo per posar a les xarxes on no només es presenti el logotip
sinó, posicionar-te agafant imatges, en aquests casos del mar i dels valors del
Mediterrani amb els seus colors... No s'ha de dir hem canviat el logotip, sinó, fer una
revolució de la marca amb un vídeo maco i amb una música potent on al final de tot
surt Delicious Brava i no fa falta res més. Que sigui d'un minut com a màxim, on la gent
ja no se'n recordarà de com era abans. És a dir, mostrar un estil de vida mediterrani, tot
el que hi ha al darrere dels plats, com el pescador que ha pescat el peix per exemple.
No s'ha de ser superficial. És compartir que es pot viure millor.

8. Com creus que es poden transmetre els valors, la filosofia i la coherència d’una
marca a través d’elements visuals i fer-ho arribar al nostre target?

No triar el color perquè sí, ni la tipografia, ni l’isotip, sinó perquè té una significació al
darrere, ja que es transmet emocions, valors, creences, visions perquè tota aquesta
filosofia i estratègia de marca, ve representada per grafia i pel tipus de fotografia que
utilitzis, el to que agafi el teu feed. Per arribar al target és important focalitzar on el tens,
si és a Instagram, doncs hem d’anar cap aquí, també micro segmentant el contingut
mitjançant pagament per exemple, perquè cada vegada arribem a menys seguidors a
no ser que es pagui. Va així. En resum hem de focalitzar el target i compartir estil de
vida o valors, més enllà de l’edat. 

9. A l’hora de realitzar un restyling quins creus que serien els problemes o errors que
ens podem trobar durant el procés i què hauríem d’evitar en la mesura de lo
possible?

Hem d’evitar fer el restyling només per estètica, això és un error per mi. Hem d’intentar
fer un exercici d’empatia, pensar en el target, l’estratègia de marca és bàsic. S’ha de
tenir un perquè. La teva marca es construirà a partir d’uns valors. Sempre s’ha de
buscar la part més humana. 
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MARIONA FONTRODONA | JUNIOR GRAPHIC DESIGNER

Pel que fa al procés de restyling:

Anomeni alguns dels avantatges que aporta el procés de restyling a una marca
en concret. 

Pel que fa al disseny corporatiu:

1.

El restyling és bo perquè aporta novetat i actualització de la marca, però sense deixar
de banda els valors, el que comunica, a qui va dirigit (target), les nostres vies de
venda... A més, és un canvi que es dona als aspectes més externs de la marca, el que
realment veu la gent, per tant, serà una manera de cridar l’atenció i posicionar-te al
mercat actual. 

2. Com a professional, quins són els passos que s’haurien de seguir abans de
realitzar el procés de restyling, perquè un cop sigui llençat, el nostre target no es
trobi confós? 

Penso que el primer de tot cal revisar i informar-te de quina és la identitat de la
marca, quins valors té, quines paletes de colors utilitza, quines tipografies... Un cop es
tenen en compte tots aquests aspectes es fa el canvi, enfocat cap a una
‘’actualització o vitalització’’, però sempre des dels valors més interns, adaptant-la als
mercats. 

3. En quin moment creu que una marca s’hauria de sotmetre a aquest procés?

Moments on veus que la marca s'ha estancat, que no avança als mercats o que no
aconsegueix el públic que desitja. D'altra banda, penso que la gent que resulta
professional dins d'aquest món, ens fixem molt més en aquests detalls dels logos, és el
moment en què mires els logotips, l'embalatge, les imatges o les tipografies i dius,
"necessito fer un canvi de look."

4. Quin paper juga la psicologia del color i com creus que afecta al restyling i al
logotip de la marca en qüestió? En el cas del perfil de @deliciousbrava, pertanyent a
l’àmbit culinari i a la gastronomia de proximitat, quines tonalitats recomanaries
utilitzar? 

Sincerament, penso que els colors són un dels aspectes més importants a l'hora de
tenir en compte un restyling, és el que primer entra pels ulls a la majoria de la
població, més que les tipologies, més que els missatges. Els colors cal saber-los
tractar bé i saber que transmeten. Per tant, a l'hora de fer un restyling, no s'ha de
perdre l'essència de la marca i, per tant, en els colors hi ha molts valors que cal que es
mantingui. 
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Pel que fa a la promoció del procés de restyling (a xarxes socials):

Si es generen canvis de colors bruscos pot ser que la gent se senti desorientada. Tot i
això, quan es veu que els colors no funcionen també cal saber canviar-los i adaptar-se
al missatge que es vol transmetre.
En el cas de Delicious Brava penso que els colors coherents amb el que es transmet,
tonalitats terroses i beixos de la Costa Brava, calidesa, menjar mediterrani. Des del meu
punt de vista, recomanaria tirar per colors més ataronjats si es parla de ''food and
lifestyle''.

5. Anomeni algunes de les tonalitats que, segons el teu punt de vista, visualment
resulten ser més atractives. Com podem decidir quin és el que millor s’hi adiu a la
nostra marca? 

No crec que hi hagi unes tonalitats que siguin més o menys atractives, sinó que segons
amb el que es treballa són més o menys adients. Per exemple, el color rosa pastel em
sembla atractiu si parlem d'una pastisseria de cupcakes, però no em semblaria
atractiu si parlem d'un restaurant de sushi (per exemple). Per decidir-ho cal primer
mirar quines tonalitats van a joc amb què volem transmetre i en base això buscar quin
pantone ens agrada més també subjectivament.

6. Creu que és important l’elecció de la tipografia en l’elaboració d’un logotip? Podria
anomenar quins estils de tipografia són els més utilitzats actualment? En el cas de
@deliciousbrava quin estil recomanaries? 

La tipologia és molt important i a més penso que jugar amb diferents estils és molt
divertit i pot quedar un bon resultat. Les formes arrodonides, netes i que són fàcils de
llegir actualment són força utilitzades (Open Sans, Montserrat, Lato...), d’altra banda,
també s’estan posant molt de moda aquestes tipografies estètiques i més detallades
(Voyage, Kingfoil...). 

7. Quina creus que es la millor estratègia a seguir a les xarxes socials per donar a
conèixer el restyling de la nostra marca? Quin tipus de contingut és recomanable
publicar?

Primer de tot donar hype de què alguna cosa nova està a punt de passar, així fas que
la gent es mantingui entretinguda i tingui curiositat pel perfil. Un cop ho tens tot a punt
per llençar-ho, fas el canvi total i ensenyes alguns dels passos o el significat del logotip.

8. Com creus que es poden transmetre els valors, la filosofia i la coherència d’una
marca a través d’elements visuals i fer-ho arribar al nostre target?
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Inicialment, és necessari fer un benchmarking, fer una anàlisi de la competència
(història, naming, paletes de colors, valors, punts forts i febles, target), tot seguit caldria
definir bé l'encàrrec, per tant, una bona descripció, missió, visió, valors, target,
suports...). Tot seguit fixar-nos en el naming, que sigui coherent, un pluja d'idees d'idees
va molt bé per posar idees en joc i a partir d'aquí anar creant. També trobo interessant
fer moodboards i fer esbossos a mà sobre possibles canvis de propostes tipografies,
de logotips...

9. A l’hora de realitzar un restyling quins creus que serien els problemes o errors que
ens podem trobar durant el procés i què hauríem d’evitar en la mesura de lo
possible?

Doncs que veiem que no transmet el que transmetia la marca inicial, fem servir
elements antics que fa que no s'actualitzi, que hi ha un canvi tan brusc que genera
confusió al target, s'assembla molt a la competència...

MARTA FITÓ | DISSENYADORA GRÀFICA

Pel que fa al procés de restyling:

Anomeni alguns dels avantatges que aporta el procés de restyling a una marca
en concret. 

Cridar l’atenció d’un target nou
Adaptar-se a les noves tendències
Reposicionar la marca

Identificar el target actual de la marca
Identificar la filosofia de la marca i com transmetre-la ( Identificant colors, formes,
estils de tipografia)
Identificar els elements que ens funcionen i intentar adaptar-los a la nova imatge
perquè el nostre públic ens continuï identificant

Pel que fa al disseny corporatiu:

1.

Els avantatges que pot arribar a aportar el procés de restyling en qualsevol marca són
els següents:

2. Com a professional, quins són els passos que s’haurien de seguir abans de
realitzar el procés de restyling, perquè un cop sigui llençat, el nostre target no es trobi
confós? 

 

3. En quin moment creu que una marca s’hauria de sotmetre a aquest procés? 

Quan la marca ja no és un reflex del posicionament ni del target al que vol arribar.,
quan notem cert estancament o la marca no és fidel als nostres valors. 
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Pel que fa a la promoció del procés de restyling (a xarxes socials):

4. Quin paper juga la psicologia del color i com creus que afecta al restyling i al
logotip de la marca en qüestió? En el cas del perfil de @deliciousbrava, pertanyent a
l’àmbit culinari i a la gastronomia de proximitat, quines tonalitats recomanaries
utilitzar? 

Les tonalitats tenen un joc molt important en la imatge de la nostra marca. Els colors
freds normalment són un reflex de racionalitat/serietat i els colors càlids normalment
els associem a les coses més emocionals/viscerals. 

En el cas de Delicious Brava recomanaria utilitzar tons càlids i tipografies amb
blanc/negre (segons contrast), ja que les imatges de contingut gastronòmic quasi
sempre tindran tons càlids. D’aquesta manera ens quedarà un perfil unificat en quan a
tonalitats tinguem un contingut real o gràfic.

5. Anomeni algunes de les tonalitats que, segons el teu punt de vista, visualment
resulten ser més atractives. Com podem decidir quin és el color que millor s’hi adiu a
la nostra marca? 

Segons el meu punt de vista les tonalitats més atractives actualment (i que estem
veient en restylings de moltes marques) són els tons vius barrejats de manera
alternativa sense cap ordre en concret, barrejant tons freds i càlids. 

6. Creu que és important l’elecció de la tipografia en l’elaboració d’un logotip? Podria
anomenar quins estils de tipografia són els més utilitzats actualment? En el cas de
@deliciousbrava quin estil recomanaries? 

Crec que més que els colors, que òbviament tenen un paper molt important, l'estil de la
tipografia és el que donarà un caràcter o un altre a la nostra marca.

L'estil de tipografia més utilitzat continua sent Sans Serif tot i que podem veure en
moltes marques d'estil més clàssic Serif.

En cas de Delicious Brava faria servir Serif, ja que dona una imatge més moderna i
actualitzada.

7. Quina creus que es la millor estratègia a seguir a les xarxes socials per donar a
conèixer el restyling de la nostra marca? Quin tipus de contingut és recomanable
publicar?

Fer una bona campanya d’imatge i que el nostre target sigui conscient d’aquest canvi,
estigui “avisat” i sobretot, ENTENGUI el nou missatge que volem comunicar mitjançant
reels, vídeos explicatius, before/after, infografia, entre d’altres. Com més expliquem i
més informació donem, millor. 
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La manera amb la qual es disparen les imatges
La manera amb la qual s’organitza el feed de les nostres xarxes socials
La mida dels gràfics i la seva disposició

8. Com creus que es poden transmetre els valors, la filosofia i la coherència d’una
marca a través d’elements visuals i fer-ho arribar al nostre target?

Tots aquests imputs ens faran donar una imatge al nostre públic i ens faran transmetre
tant valors com filosofia. 

9. A l’hora de realitzar un restyling quins creus que serien els problemes o errors que
ens podem trobar durant el procés i què hauríem d’evitar en la mesura de lo
possible?

Crec que el més important és no oblidar-nos de l’essència de la marca, a vegades per
voler modernitzar-nos massa arribem a un punt que utilitzem els mateixos recursos
que “tothom” i perdem el que realment ens fa diferents.

ARNAU FREIXAS | DISSENYADOR GRÀFIC I WEB
Pel que fa al procés de restyling:

Anomeni alguns dels avantatges que aporta el procés de restyling a una marca
en concret. 

1.

El restyling s’ha de dur a terme perquè la marca s’ha quedat antiquada o perquè
l’essència de la marca no acaba d’anar lligada amb la seva representació.

2. Com a professional, quins són els passos que s’haurien de seguir abans de realitzar
el procés de restyling, perquè un cop sigui llençat, el nostre target no es trobi confós? 

Quan s'arriba a un punt de restyling és perquè la marca s'ha quedat antiquada o
l'essència de la marca no acaba de quedar lligada a la seva representació. A mi m'han
ensenyat que el disseny gràfic no és fer coses maques sinó que sobretot és
comunicació visual. Per poder comunicar quelcom, primer s'ha de saber que es vol dir,
s'ha de trobar el concepte, és a dir la teva essència que et diferencia dels altres. Es fa
necessari fer un restyling quan la teva marca no està transmetent els teus conceptes o
la teva essència. Quan veus que no connecta amb el públic fa falta fer una reorientació
de la marca en global.

Els passos a seguir serien, identificar-te, saber qui és la teva marca, com vols que se
senti qui la rep i a qui et vols comunicar, a qui vols què es dirigeixi, o sigui target ha de
ser clar, com més concret millor. Depèn del teu target i de l'essència de la teva marca
s'haurà de fer servir un recurs o un altre, per tant, abans de començar és important
tenir clar qui són l'emissor i el receptor has de saber com vols que sigui la marca un
cop hagi madurat.
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Pel que fa al disseny corporatiu:

3. En quin moment creu que una marca s’hauria de sotmetre a aquest procés?

El procés de restyling es fa quan hi ha una desconnexió entre el públic objectiu i el teu
missatge, quan aquest no arriba. Per exemple tu vols ser una marca divertida, però la
percepció del teu target no és aquesta, es fa necessari replantejar-se què és el que ha
fallat, fer una investigació per saber en quin punt el tema de comunicació va coix, en
quin punt s'interromp i fer el que calgui.

4. Quin paper juga la psicologia del color i com creus que afecta al restyling i al
logotip de la marca en qüestió? En el cas del perfil de @deliciousbrava, pertanyent a
l’àmbit culinari i a la gastronomia de proximitat, quines tonalitats recomanaries
utilitzar? 

Com que estem parlant d'un públic occidental on la psicologia està molt unificada el
seu paper és ajudar-te a potenciar el teu missatge i potenciar-lo.

És mira d'agafar un color per ajudar a una connexió més ràpida i com més instantània
millor, agafar un color que sigui distintiu, propi i únic.

5. Anomeni algunes de les tonalitats que, segons el teu punt de vista, visualment
resulten ser més atractives. Com podem decidir quin és el que millor s’hi adiu a la
nostra marca?

Si és un tema culinari en l'entorn de la Costa Brava, em ve al cap quelcom agradable i
càlid, suau, que no sigui agressiu, jo tiraria cap a colors càlids com taronges, o cap al
costat mediterrani, buscar la sensació de pau que et dona els blaus, s'hauria
d'experimentar amb els dos tons perquè es relacionen amb una època càlida, l'entorn
mediterrani també és benestar, és molt emotiu, però també està molt lligat al mar, per
tant, buscar uns blaus que siguin càlids per poder combinar-ho.

Deixant de banda la marca, jo soc molt de blaus i vermells, m'agraden perquè són
complementaris. En conseqüència, miro de buscar la personalitat de la marca.
Aquesta busca tenir un lloc en l'entorn per poder posicionar-se i tenint en compte les
marques de la competència llavors, es busca una diferenciació per tenir una
identificació pròpia.

6. Creu que és important l’elecció de la tipografia en l’elaboració d’un logotip? Podria
anomenar quins estils de tipografia són els més utilitzats actualment? En el cas de
@deliciousbrava quin estil recomanaries? 

L'elecció de la tipografia és bàsic. Moltes marques només són logotip i prou. A partir del
text, el disseny és quelcom que et defineix molt el disseny gràfic, una tipografia amb
personalitat diu molt de la marca. Algunes d'aquestes en tenien molta i ara amb el
rotllo flap s'estan passant i ara són neutres, sense personalitat pròpia.
Gottam seria una de les tipografies més utilitzades, Futura no tant, Montserrat s'utilitza
moltíssim, Roboto.
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Pel que fa a la promoció del procés de restyling (a xarxes socials):

En el cas de Delicious Brava si poses una molt moderna queda bé, però no tenen gaire
personalitat, quedaria bé alguna que tingui contrast amb els traçats, que no sigui
radical, traçades arrodonides, de formes suaus, que et faci sentir en pau, que t'obrin les
ganes d'anar-hi i tenir aquesta experiència.

7. Quina creus que es la millor estratègia a seguir a les xarxes socials per donar a
conèixer el restyling de la nostra marca? Quin tipus de contingut és recomanable
publicar?

Aquí ja parlem de temes de màrqueting. Depenent dels recursos i de la pressa, s'hauria
de fer una bona campanya a través de xarxes destinades a promocionar els posts per
tenir una difusió més àmplia, a Google o a xarxes i crear un flux per començar a tenir
un posicionament. Encara que no estigui acabat es pot fer un formulari i vendre un
concepte, i quan reps les respostes, aquestes indiquen si això és important per la gent
o no, comences a agafar una mica d'informació que t'indica cap a on dirigir la marca
en funció de l'interès despertat.

8. Com creus que es poden transmetre els valors, la filosofia i la coherència d’una
marca a través d’elements visuals i fer-ho arribar al nostre target?

Amb coherència, tots els suports han de ser coherents. La feina del dissenyador és tenir
una visió global. Que qui et vagi seguint vagi agafant impacte per diferents canals i
rebi un missatge amb la mateixa tonalitat de veu, tonalitat gràfica. Coherència per no
despistar a la gent . Si prens la decisió de vendre un concepte, seguir aquella línia, el
treball sempre es pot anar pivotant però amb el temps, perquè si es crea confusió es
perd la connexió. El valor de marca ha de ser coherent.

9. A l’hora de realitzar un restyling quins creus que serien els problemes o errors que
ens podem trobar durant el procés i què hauríem d’evitar en la mesura de lo
possible?

El perill del restyling és perdre de vista el principi, els conceptes que es volien
representar, de vegades acaba manant l'aspecte visual i aquest poc acabar passant
per sobre del concepte i l'essència de la marca, això és perillós i s'ha de tenir sempre al
cap. Aquell nord no s'ha de perdre mai, es pot pivotar i fer giravolts però sense perdre el
sentit del principi. Si es canvia ha d'haver-hi un perquè. El primer de tot és que
compleixi amb l'objectiu amb què es va crear perquè si no, perd tot el sentit.

JORDINA TIÓ | SÒCIA FUNDADORA CREATIVA 
A VITI GIRONA

Pel que fa al procés de restyling:

Anomeni alguns dels avantatges que aporta el procés de restyling a una marca
en concret.

1.
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Pel que fa al disseny corporatiu:

El més bàsic és fer una marca atemporal, si passés què es quedés desfasada. Per
exemple el nostre logo continua sent el mateix des de 2011, es podria comparar amb el
de Chanel que sempre ha mantingut el mateix. Això és un avantatge. Si no estan tan
encertades, llavors és quan es necessita un restyling. S'ha de fer quan es veu que la
marca no està representant a l'empresa.
 

2. Com a professional, quins són els passos que s’haurien de seguir abans de realitzar
el procés de restyling, perquè un cop sigui llençat, el nostre target no es trobi confós? 

S'ha de tenir molt clar a qui va dirigida la nostra marca, quin posicionament vols tenir
perquè aquest restyling sigui el definitiu. Es tracta de fer ara el que no es va fer bé al
principi. Hem de fer que el què ha de ser el client o seguidor se senti identificat.

3. En quin moment creu que una marca s’hauria de sotmetre a aquest procés? 

Per una empresa, la marca és com un fill, i què al teu nen no li diguin que alguna cosa
no està bé o que no té gràcia. Llavors això és el que passa amb una empresa en la
qual pensem que tot està bé, però des de fora no et veuen així. Per tant, hem de saber
com es percep la nostra marca des del carrer. Per altra banda, hi ha empreses que ho
estan fent molt bé, però no ho estan transmetent.

4. Quin paper juga la psicologia del color i com creus que afecta al restyling i al
logotip de la marca en qüestió? En el cas del perfil de @deliciousbrava, pertanyent a
l’àmbit culinari i a la gastronomia de proximitat, quines tonalitats recomanaries
utilitzar?

Els tons neutres sempre funcionen. Sempre hi ha colors de moda, però el blanc, negre o
gris, sempre estan vigents. Els tons pastels igual es porten molt ara, però ves a saber
com estarà d'aquí a deu anys. També passa que hi ha moltes marques que són totes
iguals.

5. Anomeni algunes de les tonalitats que, segons el teu punt de vista, visualment
resulten ser més atractives. Com podem decidir quin és el que millor s’hi diu a la
nostra marca? 

Ens trobem amb una gran i heterogènia paleta de colors que sempre podem arribar a
utilitzar. Personalment, fa no res vaig estar treballant en un projecte molt interessant
per a una marca de nòrdics i roba per la llar, on m'encarregava de realitzar-los la
imatge corporativa. Vaig fer servir una combinació de colors que anaven des del verd
molsa, tons aigua i colors que es relacionaven amb la natura i el seu entorn.
Per tal de saber quin és el color que millor s'hi adiu a la nostra marca, hauríem de fer
inicialment una anàlisi per comprendre quina és la nostra essència i com volem que
ens relacioni el nostre públic.
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Pel que fa a la promoció del procés de restyling (a xarxes socials):

6. Creu que és important l’elecció de la tipografia en l’elaboració d’un logotip? Podria
anomenar quins estils de tipografia són els més utilitzats actualment? En el cas de
@deliciousbrava quin estil recomanaries?

La tipografia és importantíssima. Depèn molt del sector perquè en un despatx
d'advocats no pots posar una Comic Sans, no quedaria seriós. S'han de presentar
diferents opcions a l'hora de crear una marca i veure si ens agrada més elegant o més
informal. També ens podem trobar amb una lletra fantàstica, però que amb aquesta
marca pot no quedar bé. És important la combinació de tipografies perquè sempre hi
ha una principal i la resta ha de combinar. La tipografia és superimportant perquè et
posiciona.
Pel que fa a estil l'Helvètica de pal sec o condensada, funcionen sempre. Són un bàsic
que sempre ho veuràs fer perquè són elegants.
En el cas de Delicious Brava és molt obert i hi ha moltes combinacions que poden
quedar bé. Si es posen tipografies de dos tipus, és crucial que no es contradiguin sinó
que combinin entre elles.

7. Quina creus que es la millor estratègia a seguir a les xarxes socials per donar a
conèixer el restyling de la nostra marca? Quin tipus de contingut és recomanable
publicar?

Una manera podria ser presentar el logo i explicar-ho perquè la gent entengui d'on ve.
És molt interessant afirmar que aquest color ve de l'aigua, per exemple. Això fa que la
gent connecti més.
Pel que fa al contingut és bo presentar una foto que representi el perquè del que fa, per
exemple si s'agafa els tons d'una cala, presentar una foto d'aquesta cala i explicar què
és i d'on ve la nostra essència.

8. Com creus que es poden transmetre els valors, la filosofia i la coherència d’una
marca a través d’elements visuals i fer-ho arribar al nostre target?

Es transmeten sent molt coherents en el nostre treball, seguir una línia i una estètica
per no confondre el nostre target. Mantenint els valors inicials es farà forta la nostra
marca.  

9. A l’hora de realitzar un restyling quins creus que serien els problemes o errors que
ens podem trobar durant el procés i què hauríem d’evitar en la mesura de lo
possible?

El principal problema és que s’hagi fet un restyling massa agressiu i que la gent no
reconegui la marca. Encara que també s’ha de dir que hi ha marques que han fet un
restyling pràcticament total i han tingut èxit.
El més important seria explicar pas a pas i anar integrant els canvis per no perdre la
gent pel camí. 
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ORIOL PIFERRER | DISSENYADOR GRÀFIC 
A LA FONDA DESIGN

Pel que fa al procés de restyling:

Anomeni alguns dels avantatges que aporta el procés de restyling a una marca
en concret. 

Poder potenciar algun valor destacat o nou.
Optimitzar la marca a nivell de visibilitat i a nivell funcional (noves aplicacions)
Si la marca original presentés molts problemes, s’aconsellaria millor un disseny nou
i no un redisseny.

Pel que fa al disseny corporatiu:

1.

2. Com a professional, quins són els passos que s’haurien de seguir abans de realitzar
el procés de restyling, perquè un cop sigui llençat, el nostre target no es trobi confós? 

Primer de tot definir bé el target i mirar quins són els millors canals per arribar-hi. Saber
què volem aportar, quin és el missatge, quin és el valor afegit/diferencial, trobar el
mateix to, quin és l'objectiu final. I sobretot, mirar a nivell gràfic què hi ha d'existent i fer
una mica de recerca per evitar similituds però també per no errar en l'estil del sector.

3. En quin moment creu que una marca s’hauria de sotmetre a aquest procés? 

Sol coincidir amb canvis en la mateixa empresa, canvis en els mitjans per arribar al
públic, canvis a nivell d’inversió/pressupost, canvis de personal, nous partners, etc. Tot
va canviant amb el temps i per caldria tenir sempre les eines gràfiques adients per
poder treballar i moure’s bé a nivell de marca.

4. Quin paper juga la psicologia del color i com creus que afecta al restyling i al
logotip de la marca en qüestió? En el cas del perfil de @deliciousbrava, pertanyent a
l’àmbit culinari i a la gastronomia de proximitat, quines tonalitats recomanaries
utilitzar? 

La cuina és multicolor. A partir d’aquí sabem que ens centrem amb la Costa Brava, un
ambient mediterrani i que tenim uns colors previs que ja han identificat la marca amb
anterioritat. Caldria doncs veure si cal realment o no un canvi de colors. I en cas
afirmatiu veure quins poden anar millor a nivell de visibilitat, a nivell de diferenciació i a
nivell d’encaixar dins el sector (equilibri entre quelcom diferent però identificable amb
el sector).
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Pel que fa a la promoció del procés de restyling (a xarxes socials):

5. Anomeni algunes de les tonalitats que, segons el teu punt de vista, visualment
resulten ser més atractives. Com podem decidir quin és el que millor s’hi adiu a la
nostra marca? 

La referència de color dependrà de la filosofia de l’empresa, l’estratègia de
comunicació, del producte, del sector i del públic a qui es vol arribar.

6. Creu que és important l’elecció de la tipografia en l’elaboració d’un logotip? Podria
anomenar quins estils de tipografia són els més utilitzats actualment? En el cas de
@deliciousbrava quin estil recomanaries? 

El logotip pot ser o no tipogràfic i pot coincidir o no amb la tipografia utilitzada en altres
suports.
La tipografia serà molt important a nivell gràfic, tant la utilitzada al logotip com la
utilitzada en altres suports visuals. Aquesta pot ajudar a donar caràcter a la marca, a
diferenciar-la i alhora optimitzar la visibilitat de textos o el mateix logotip. A nivell de
marca també es pot treballar amb diferents famílies tipogràfiques si s'escau.

Per determinar quina tipografia usar caldria conèixer bé el projecte, fer la recerca
corresponent i fer algunes proves per poder concretar-ho.

7. Quina creus que es la millor estratègia a seguir a les xarxes socials per donar a
conèixer el restyling de la nostra marca? Quin tipus de contingut és recomanable
publicar?

L’estratègia anirà lligada als valors, al material i al to que es pugui/vulgui donar. No és
el mateix els recursos que té un emprenedor o el d’una empresa més gran. 
Segons al públic a qui ens dirigim caldrà centrar-nos més o menys a xarxes. El que
sabem és que per vendre segons quin producte (en el cas de botiga online) cal invertir
també amb publicitat o fins i tot un perfil especialitzat en vendes a xarxes per
assegurar algun retorn i aquest és un “joc” o no tothom vol entrar. 

8. Com creus que es poden transmetre els valors, la filosofia i la coherència d’una
marca a través d’elements visuals i fer-ho arribar al nostre target?

El llenguatge utilitzat definirà força el to de la marca. Les fotografies també marcaran
un estil. Cada client ha de trobar el seu to, la seva manera de fer i que sigui com més
"autèntica" millor.

Sovint el factor personal va molt lligat a les relacions amb els col·laboradors, els
interessos o al públic a qui es parla. Pot ser un punt important, més si es tracta
d'emprenedors individuals.
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Aferrament a la imatge anterior
Poca recerca per veure el sector
No definir bé l’objectiu o necessitats
No invertir en una bona gràfica
No invertir en una bona fotografia
No invertir en un bon copy / traducció / correcció
No saber com o on donar-ho a conèixer
Descuidar la imatge un cop creada i utilitzar aquesta de forma “incorrecte” o
variable 

La qualitat del que s'ofereix també és un valor en si. Millor poc i interessant. Millor poc i
ben fet. Millor si són bones fotos, si són bones recomanacions/anàlisis, etc. Les xarxes
tenen el perill de ser un espai de consum ràpid i superficial de continguts i això genera
els seus "perills".

9. A l’hora de realitzar un restyling quins creus que serien els problemes o errors que
ens podem trobar durant el procés i què hauríem d’evitar en la mesura de lo
possible?

Alguns problemes que es poden trobar en el cas del redisseny d’imatge de marca són: 

ALBA DE ARMENGOL | CREATIVA I DIRECTORA D’ART

Pel que fa al procés de restyling:

Anomeni alguns dels avantatges que aporta el procés de restyling a una marca
en concret. 

Pel que fa al disseny corporatiu:

1.

El que aporta el restyling és, modernització, actualització i sobretot, estem en un
moment on és necessari estar actualitzat tecnològicament.

2. Com a professional, quins són els passos que s’haurien de seguir abans de realitzar
el procés de restyling, perquè un cop sigui llençat, el nostre target no es trobi confós?

Sempre s’ha de començar per un estudi o anàlisi de mercat (és a dir, què fa la nostra
competència) i client ideal al qual volem arribar.

3. En quin moment creu que una marca s’hauria de sotmetre a aquest procés? 

En el moment que es trobi desactualitzada, vulgui canviar el target, vulgui ser més
tecnològica, canviar la web o la seva manera de vendre.

4. Quin paper juga la psicologia del color i com creus que afecta al restyling i al
logotip de la marca en qüestió? En el cas del perfil de @deliciousbrava, pertanyent a
l’àmbit culinari i a la gastronomia de proximitat, quines tonalitats recomanaries
utilitzar? 
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Pel que fa a la promoció del procés de restyling (a xarxes socials):

El color és important, ja que parla sense necessitat de tipografies, imatges o idiomes. El
primer que em ve al cap amb Delicious Brava és una imatge fresca, amb colors
llampants, primaverals i sobretot estiuencs, com serien tonalitats blavoses o
groguenques.

5. Anomeni algunes de les tonalitats que, segons el teu punt de vista, visualment
resulten ser més atractives. Com podem decidir quin és el que millor s’hi adiu a la
nostra marca? 

Personalment, soc molt partidària d'utilitzar tonalitats llampants i primaverals en els
meus projectes.

6. Creu que és important l’elecció de la tipografia en l’elaboració d’un logotip? Podria
anomenar quins estils de tipografia són els més utilitzats actualment? En el cas de
@deliciousbrava quin estil recomanaries? 

Combinaria una tipografia potent, amb un punt bold (negreta), per crear una identitat
compacta i moderna.

7. Quina creus que es la millor estratègia a seguir a les xarxes socials per donar a
conèixer el restyling de la nostra marca? Quin tipus de contingut és recomanable
publicar?

El més important és ser proper amb el teu target, explicar el dia a dia, anècdotes i
informació que aporti valor.

8. Com creus que es poden transmetre els valors, la filosofia i la coherència d’una
marca a través d’elements visuals i fer-ho arribar al nostre target?

A través de la imatge, fotografia i vídeo, sempre tenint en compte els colors i
tipografies de la nostra marca. També és important que apareguin persones i que la
gent es pugui identificar amb elles.

9. A l’hora de realitzar un restyling quins creus que serien els problemes o errors que
ens podem trobar durant el procés i què hauríem d’evitar en la mesura de lo
possible?

És molt important deixar clar des del principi quin és el teu pressupost, fer un briefing
amb el client a la primera reunió, al detall, per saber exactament què és el que vol i el
que li agrada… Sempre tenint en compte el target, la competència, la situació, I també
el nostre estil propi a l’hora de dissenyar. A la vegada, ens hem de sentir còmodes amb
les nostres creacions. 
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MARIA BOQUERA | DISSENYADORA GRÀFICA I 
DIRECTORA D’ART

Pel que fa al procés de restyling:

Anomeni alguns dels avantatges que aporta el procés de restyling a una marca
en concret. 

Pel que fa al disseny corporatiu:

1.

El restyling principalment ens ajuda a modernitzar i adaptar la marca que tenim,
portar-la a l’actualitat. Fer un “rentat de cara”, encara que s’ha d’anar amb compte
amb certs aspectes. La nostra marca ha de tenir una identitat i ser diferent de la resta,
avui en dia l’estil minimalista s’està portant massa a l’extrem, i en múltiples casos això
fa que perdin l’essència i la personalitat de la marca. S’ha de ser crític i valorar si
realment cal un redisseny. 

2. Com a professional, quins són els passos que s’haurien de seguir abans de realitzar
el procés de restyling, perquè un cop sigui llençat, el nostre target no es trobi confós? 

És molt important tenir clares la personalitat de l’empresa, la seva història, els seus
valors i tota la seva evolució. M’agradaria puntualitzar que no només s’ha de conèixer
el teu sector per fer el restyling, sinó que també s’han de tenir coneixements del
disseny. 

3. En quin moment creu que una marca s’hauria de sotmetre a aquest procés? 

Quan ens veiem desactualitzats i la nostra imatge ja no es relaciona amb els nostres
valors. Crec que el fet de realitzar un restyling en els primers mesos i primers anys de
vida d’un projecte també podria ser interessant, ja que en certa part això ens ajudarà
també a dirigir i conèixer el nostre destí. Al final les marques sempre acaben
evolucionant amb el temps i l’experiència. En aquests casos, a curt termini veig adient
realitzar un restyling.

4. Quin paper juga la psicologia del color i com creus que afecta al restyling i al
logotip de la marca en qüestió? En el cas del perfil de @deliciousbrava, pertanyent a
l’àmbit culinari i a la gastronomia de proximitat, quines tonalitats recomanaries
utilitzar? 

El color en qualsevol marca és molt important, un fet clau. El fet d’utilitzar un o uns
colors en la nostra marca ens ajudarà que el nostre públic la conegui amb un simple
cop de vista. Seria rellevant tenir en compte aquest aspecte, i en el cas de realitzar un
restyling realment replantejar-nos si cal canviar-lo. 

En el cas de Delicious Brava crec que faria servir tonalitats càlides i pastels. Crec que
s’hi adiu molt amb la personalitat de la marca. 
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Pel que fa a la promoció del procés de restyling (a xarxes socials):

5. Anomeni algunes de les tonalitats que, segons el teu punt de vista, visualment
resulten ser més atractives. Com podem decidir quin és el que millor s’hi adiu a la
nostra marca? 

A nivell general i personal, m’agrada molt jugar amb colors complementaris. Lila,
taronja, groc, blau... Crec que funcionen molt bé i creen molt de contrast, a la vegada
tenen molta personalitat també. 

Crec que per escollir quin és el nostre color s’han de conèixer els valors de la nostra
marca, allò que es vol transmetre, el nostre sector... Ja que en aquest cas, no és el
mateix el sector gastronòmic que l’industrial. 

6. Creu que és important l’elecció de la tipografia en l’elaboració d’un logotip? Podria
anomenar quins estils de tipografia són els més utilitzats actualment? En el cas de
@deliciousbrava quin estil recomanaries? 

Molt, és molt important. La tipografia igual que el color són dos elements que entren de
manera visual. Actualment, estem en un punt on ens trobem amb dos extrems: el
minimalisme (com Avenir, Helvètica, totes finetes i de pal) o un estil més desenfrenat,
relacionat amb els anys 70-80 amb moltes formes. Just tot el contrari que el
minimalisme. 

En el cas de Delicious Brava, per tal d’aconseguir una diferenciació seguiria un estil
diferent, modern, una tipografia que no sigui gaire vista. 

7. Quina creus que es la millor estratègia a seguir a les xarxes socials per donar a
conèixer el restyling de la nostra marca? Quin tipus de contingut és recomanable
publicar?

Inicialment, faria uns Instagram Stories, a part de canviar la icona el perfil.
Personalment, els stories crec que és un contingut diferent, dinàmic i molt visualitzat
pels seguidors. 

8. Com creus que es poden transmetre els valors, la filosofia i la coherència d’una
marca a través d’elements visuals i fer-ho arribar al nostre target?

Tot això és possible gràcies a la creació d’un eslògan. Que comprèn tots els nostres
valors en poc més d’un parell de paraules. Encara que no és quelcom visual, sinó que
acaba essent un element de caràcter textual. Si no, crec també que el color o la
tipografia poden ajudar a transmetre els nostres valors i la filosofia. Així com també ho
fa l’estil tipogràfic.
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No tenir en compte a l’empresa
No tenir en compte al públic objectiu
No conèixer el nostre entorn
No examinar la competència abans del restyling

9. A l’hora de realitzar un restyling quins creus que serien els problemes o errors que
ens podem trobar durant el procés i què hauríem d’evitar en la mesura de lo
possible?

Un dels erros que ens podríem trobar són:

CARLES RIBOT | DIRECTOR CREATIU A SAFAREIG 
CREATIU

Pel que fa al procés de restyling:

Anomeni alguns dels avantatges que aporta el procés de restyling a una marca
en concret.

Pel que fa al disseny corporatiu:

1.

Primer de tot hem de saber quin és el punt de partida d’aquella marca, seguidament
s’ha d’explicar que aquest restyling no és només un concepte estètic. Llavors hem de
procurar que s'adapti bé als diferents canals on s’ha d’aplicar aquesta marca. Mirar de
perfeccionar allà on no acaba de funcionar. 

2. Com a professional, quins són els passos que s’haurien de seguir abans de
realitzar el procés de restyling, perquè un cop sigui llençat, el nostre target no es trobi
confós? 

Primer de tot saber els antecedents d’aquesta marca, quin és el missatge que
comunica i sobre aquest, fer un replantejament. Observar les marques que són
competència, a partir d’aquí definim el target al que s’adreça. A partir d’aquí
comencem a construir aquesta proposta gràfica. Si estem parlant només d’identitat
corporativa d’aspecte visual, aquest seria el punt, però si volem aprofundir en quin
propòsit que té aquella companyia, aquella marca o aquella persona, llavors
treballarem més els valors i els atributs de la marca. Li donarem una personalitat per
tal de transmetre una idea clara del perquè de l’existència de la marca. 

3. En quin moment creu que una marca s’hauria de sotmetre a aquest procés? 

Les empreses tenen moments, quan es veu que no acaba de tenir la funció que
esperem i ens posem a pensar en com millorar, quan es té ben clar i se sàpiga què
s’ha de transmetre, és quan toca fer-ho.

4. Quin paper juga la psicologia del color i com creus que afecta al restyling i al
logotip de la marca en qüestió? En el cas del perfil de @deliciousbrava, pertanyent a
l’àmbit culinari i a la gastronomia de proximitat, quines tonalitats recomanaries
utilitzar? 62
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Afecta molt. El color és el primer impacte que tenim, hi ha que es diuen més que altres
segons l'acció, sigui per cultura o per hàbits, llavors es buscarà la combinació de
colors, ja que aquests tenen la seva personalitat i el seu moment. Per exemple, els
blaus que es feien servir 10 anys enrera, no són els mateixos que es fan servir avui, hi ha
un punt de tendència, de moda, hi ha un moment per aquell color.
En el cas de Delicious Brava, Les tonalitats que recomanaria utilitzar depèn de quin
sigui l'objectiu. Si es vol relacionar amb la Costa Brava i la seva gastronomia, els colors
cremosos i suaus poden ajudar a donar la idea de costa, de bona elaboració de cuina.
Encara que la cuina és tan creativa que pot tenir un punt disruptiu. Sobretot s'ha de
tenir clar perquè es fa, i a 'anar buscant, es troba una idea primària que dona pas a fer
de manera que la gent vulgui descobrir llocs nous, amb molta frescor. Connectar amb
la gent, fer-ho fàcil a partir del tipus de suggeriment i mirar de sobresortir de la resta
tenint una personalitat tenint en compte els canals què es fan servir. És important tenir
un brífing molt clar. Al final no és només un logotip sol sinó el conjunt, la identitat visual
que transmeti un sentit i els atributs de personalitat i d'intenció i de quines emocions
despertes, el logotip se'ls ha de guanyar amb el temps.

5. Anomeni algunes de les tonalitats que, segons el teu punt de vista, visualment
resulten ser més atractives. Com podem decidir quin és el pantone que millor s’hi
adiu a la nostra marca?

És molt personal, però sí que veiem que des de la roba de temporada, la tendència
gràfica és marcada grans campanyes de marques molt importants, estudis molt
potents van marcant aquesta tendència. Ara mateix hi ha unes tendències molt netes
que potser d'aquí a un temps començarem a inflar-les una mica. Abans les marques
eren molt star system i ara són de transmetre molta opinió. Al final si es té una base
sòlida amb la qual es comunica ja es marca una diferència.
Per decidir quin seria el millor color de la nostra marca, és rellevant saber quin és
l'objectiu d'aquest nou disseny, si volem quelcom trencador o només una rentada de
cara per millorar el comportament de la marca, el color es podria mantenir. També és
rellevant la presència perquè si és una marca amb molta presència visual llavors el
color sí que s'ha de desenvolupar. El vessant personal de la marca hi juga molt, que
aquesta parli amb el to.    

6. Creu que és important l’elecció de la tipografia en l’elaboració d’un logotip? Podria
anomenar quins estils de tipografia són els més utilitzats actualment? En el cas de
@deliciousbrava quin estil recomanaries? 

La tipografia és molt important, però depèn molt del logotip, ja que hi ha que són
símbol tipografia i també que només són tipografia. Aquesta fa que canviï molt la
imatge del logotip.
Actualment, els tipus de tipografies més utilitzades depenen molt de l'àmbit, però en
general la de pal, però no es pot normalitzar perquè depèn molt del client. No es pot
tractar la tipografia sola, és tot el conjunt.
En el cas de Delicious Brava recomanaria buscar una frase que defineixi què és
Delicious Brava i amb això ben clar has de començar a veure la personalitat que pot
tenir. És pot aplicar, per exemple, un estil viu, s'ha de veure com ho enfoquem per
treballar-ho, la resposta concreta no la tenim, s'ha de treballar. No és només que quedi
maco sinó que comuniqui allò i que transmeti qui som.
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Pel que fa a la promoció del procés de restyling (a xarxes socials):

7. Quina creus que és la millor estratègia a seguir a les xarxes socials per donar a
conèixer el restyling de la nostra marca? Quin tipus de contingut és recomanable
publicar?

Primer de tot fer uns informes de manera privada sobre el treball que s’ha de fer, llavors
explicar i mostrar parts de com s’ha fet el procés, és a dir, donar valor a allò que s’ha
fet, amb concreció i sense divagar. 

8. Com creus que es poden transmetre els valors, la filosofia i la coherència d’una
marca a través d’elements visuals i fer-ho arribar al nostre target?

És molt important el llenguatge i el to, connectar amb el target.
Si és un tema de proximitat, per exemple, no es pot utilitzar un llenguatge fred i distant
perquè llavors es produeix una desconnexió. La identitat visual ho abasta tot (estils en
general, la manera de fer els story, la fotografia, la iconografia...) La coherència del
conjunt.

9. A l’hora de realitzar un restyling quins creus que serien els problemes o errors que
ens podem trobar durant el procés i què hauríem d’evitar en la mesura de lo
possible?

Un mal enfoc. S'han de tenir els coneixements de com tractar un procés com aquest. És
bàsic tenir experiència i estudis en aquest àmbit per saber resoldre els possibles errors.
La formació és indispensable. La meva resposta seria buscar gent qualificada que ho
pugui dur a terme i encara que no és condició, sí que seria una garantia.

CRISTINA HERNÁNDEZ I NICO VILLARÁN | 
DISSENYADORS GRÀFICS A ESTUDIO NO ME OLVIDES

Pel que fa al procés de restyling:

Anomeni alguns dels avantatges que aporta el procés de restyling a una marca
en concret. 

1.

NICO: Penso que el restyling és important perquè és una forma d'adaptar la marca
segons com es va avançant i adaptant a les xarxes socials, als gustos i costums. Així
com el valor de les marques també poden anar variant i modificant-se. Aquest seria el
pas natural de l'evolució d'una marca. Per una altra banda, també estàs dient al teu
públic que alguna cosa està passant, que no s'ha quedat estancada.
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Pel que fa al disseny corporatiu:

CRISTINA: Jo, abans de tot, preguntaria per què fem aquest restyling. Si estàs pensant
que ho necessites o què és un avantatge, és perquè t'estàs trobant amb problemes en
la marca tal com està. Miraria de buscar els motius, com per exemple, si no està
creixent el teu públic, analitzaria on són els punt febles per tal de ser una marca millor
dirigida al teu target.

2. Com a professional, quins són els passos que s’haurien de seguir abans de realitzar
el procés de restyling, perquè un cop sigui llençat, el nostre target no es trobi confós? 

NICO: Estructurar els valor inicials de la marca, sobretot saber quina és la direcció en
què es vol anar, i fer el restyling en aquesta nova direcció.

CRISTINA: Penso el mateix i a més sabent que el branding avui en dia és molt canviant,
no és estàtic. Canvia el nostre entorn, la tecnologia, la forma de comunicar-nos. S’ha
de mirar amb visió de futur, en el que volem ser més endavant, no només ara per no
haver de fer un nou redisseny, cosa què està passant en algunes marques que en poc
temps han quedat desfasades. 

3. En quin moment creu que una marca s’hauria de sotmetre a aquest procés? 

NICO: Hi ha molts condicionants que poden determinar el moment. L'evolució del
mateix temps i la necessitat, ja que hi ha marques que han passat de ser molt
analògiques a ser molt digitals i necessiten fer aquests canvis per adaptar-se. Altres
perquè el seu públic ha anat canviant i necessiten connectar amb aquest.

CRISTINA: També podria passar que la marca augmenti els seus serveis i se sentin
condicionades a adaptar la seva imatge actual per tal d'englobar la totalitat dels
serveis que puguin haver-hi.

4. Quin paper juga la psicologia del color i com creus que afecta al restyling i al
logotip de la marca en qüestió? En el cas del perfil de @deliciousbrava, pertanyent a
l’àmbit culinari i a la gastronomia de proximitat, quines tonalitats recomanaries
utilitzar? 

NICO: La psicologia del color existeix, i depenent de la cultura aquesta és variable. El
color és quelcom molt subjectiu, però hi ha connotacions que denoten coses clares.
Està comprovat que les marques utilitzen els colors. Per exemple el blau pot connotar
confiança, el taronja, energia...

CRISTINA: A part del color també hi ha l'estètica com per exemple, la xocolata Valor i la
xocolata Milka, tot i ser xocolates tenen estètiques molt diferents, aquest és un exemple
que el color és important depèn del públic al qual et dirigeixes. S'ha de tenir en compte
que es llegeixi bé aquesta tècnica de tipografia i disseny
En el cas de Delicious Brava, el seu nom ja recorda la Costa Brava i el seu menjar, i
aquest pot ser de tots colors tot i que sembla que el taronja obre la gana. Jo triaria
colors marítims però s'hauria d'investigar els valors de la marca i quin és el seu target.

65

https://www.instagram.com/deliciousbrava/


Pel que fa a la promoció del procés de restyling (a xarxes socials):

5. Anomeni algunes de les tonalitats que, segons el teu punt de vista, visualment
resulten ser més atractives. Com podem decidir quin és el pantone que millor s’hi
adiu a la nostra marca?

NICO: Nosaltres no treballem per mode, ho fem pensant en cada client i les seves
necessitats. Fem les marques segons els valors a partir d'un estudi i aquest ens dona el
resultat i ens diu si utilitzem una paleta o una altra.no només ha de ser un disseny, sinó
que ha de complir amb els valors que ens dona l'estudi realitzat.

CRISTINA: Estèticament es pot valorar una paleta cromàtica, però no és un
condicionant per començar un branding. 

6. Creu que és important l’elecció de la tipografia en l’elaboració d’un logotip? Podria
anomenar quins estils de tipografia són els més utilitzats actualment? En el cas de
@deliciousbrava quin estil recomanaries?

NICO: La tipografia és fonamental, transmet molt a part que pugui ser més o menys
llegible, depenent de la tipografia es pot transmetre seguretat, calidesa,
romanticisme... depèn també si és una marca clàssica o més moderna, la tipografia és
una eina brutal de comunicació i connotació.

CRISTINA: La tipografia ha deixat de ser funcional i és també estètica, fins i tot està
agafant el paper de portada ja que és l'eina per mostrar missatges que a més de
poder-los llegir, es poden veure. Cada cop està prenent més força. Si es tria la
tipografia només per estètica o moda, no és quelcom positiu, passaria el mateix que
amb els colors.

NICO: El disseny ha d'anar acompanyat per la funcionalitat i l'estètica que han d'anar
juntes. Una marca no només pot ser bonica, ha de transmetre, ha d'anar en funció dels
seus valors i el seu públic, ha de connectar. En el cas de Delicious Brava la tipografia
més adient depèn de moltes coses, però aniria bé una tipografia fresca, dinàmica i
informal.

CRISTINA: Que fos molt pròxima, ja que es recomanen diferents tipus de menjar, per
tant, ha de ser una tipografia que sigui molt universal.

7. Quina creus que es la millor estratègia a seguir a les xarxes socials per donar a
conèixer el restyling de la nostra marca? Quin tipus de contingut és recomanable
publicar?

CRISTINA: Si tens un públic molt actiu que li agrada interactuar amb els IG Story,
aquest seria un canal per comunicar el canvi d’imatge. També es podria fer un anunci
o una publicació explicant-ho.

NICO: Es podria fer una mena de post presentant i explicant quins canvis s’han fet i cap
a on et dirigeixes, crear expectació i tenir continuïtat. 
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8. Com creus que es poden transmetre els valors, la filosofia i la coherència d’una
marca a través d’elements visuals i fer-ho arribar al nostre target?

NICO: Per exemple, si és una marca molt dinàmica, utilitzaria fotografies amb molts
elements gràfics.

CRISTINA: S'ha de tenir en compte que tots els elements de la marca comuniquen. La
imatge, la fotografia, els colors, la gràfica, tot comunica.
 
NICO: És la suma de tot, fins i tot quan escrius, la manera en què et presentes, com vas
vestida en un IG Story, tot això és la teva marca. Per això també la tipografia ha d'anar
lligada amb aquests valors i amb aquesta coherència.

CRISTINA: Qualsevol element de la teva marca ha de comunicar els teus valors.

9. A l’hora de realitzar un restyling quins creus que serien els problemes o errors que
ens podem trobar durant el procés i què hauríem d’evitar en la mesura de lo
possible?

NICO: Analitzar la competència per diferenciar-me i tenir present la direcció cap a on
vols anar, què vols aconseguir, qui vols ser, on vols arribar amb Delicious Brava i has
d'anar cap aquí. 

CRISTINA: Penso el mateix, has de tenir molt clar cap a on vols anar, en què et sents
còmode en un àmbit on ho puguis donar tot i estudiar què vol el teu públic, sobretot
perquè el projecte tingui molt futur.

NÚRIA RADRESA | DISSENYADORA GRÀFICA
 DE PRODUCTE

Pel que fa al procés de restyling:

Anomeni alguns dels avantatges que aporta el procés de restyling a una marca
en concret. 

1.

Un dels avantatges principals de fer un restyling a la marca és la sensació d'innovació
que mostra als clients. També amb aquest canvi pots enfocar més la direcció de la
marca depenen d'on hagi evolucionat dins el mercat.

2. Com a professional, quins són els passos que s’haurien de seguir abans de
realitzar el procés de restyling, perquè un cop sigui llençat, el nostre target no es trobi
confós? 

Tenir un previ estudi molt definit és fonamental, d’on vens i cap on vols anar. També
observar i investigar la competència de la marca trobant les fortaleses i debilitats que
en comparació la teva marca mostra. 
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Pel que fa al disseny corporatiu:

Pel que fa a la promoció del procés de restyling (a xarxes socials):

3. En quin moment creu que una marca s’hauria de sotmetre a aquest procés? 

Realment crec que és causat per l’evolució de la marca, no hauria de ser quelcom molt
habitual, ja que el client agafa un vincle amb la teva gràfica i identitat i molts canvis
podrien confondre’l. Però un cop hagis tingut una mica de ressò entre el teu públic i
augmentat la popularitat, a partir d’aquest moment seria òptim renovar la imatge
sense perdre l’essència d’ella per no perdre al client. 

4. Quin paper juga la psicologia del color i com creus que afecta al restyling i al
logotip de la marca en qüestió? En el cas del perfil de @deliciousbrava, pertanyent a
l’àmbit culinari i a la gastronomia de proximitat, quines tonalitats recomanaries
utilitzar? 

El color pot ser un factor d’identitat molt important, però, tanmateix, quan crees un bon
logotip hauria de ser identificat pel teu client de totes les formes possibles tenint la
base igual, com passa amb les grans marques com seria Nike o Adidas. En l’àmbit
gastronòmic recomanaria tenir uns colors base més suaus i un color d’identitat fort per
destacar entre els altres, però sense excedir-se perquè els mateixos plats ja tenen una
forta tonalitat de colors. 

5. Anomeni algunes de les tonalitats que, segons el teu punt de vista, visualment
resulten ser més atractives. Com podem decidir quin és el que millor s’hi adiu a la
nostra marca? 

Això dependrà, segons el meu punt de vista els valors que vulguis transmetre al teu
client, si vols una sensació de localitat, calidesa i proximitat utilitzaria verds, blaus i
marrons. En canvi, si la idea és fonamentar la rapidesa i la varietat faria servir colors
més forts com el vermell i taronja.

6. Creu que és important l’elecció de la tipografia en l’elaboració d’un logotip? Podria
anomenar quins estils de tipografia són els més utilitzats actualment? En el cas de
@deliciousbrava quin estil recomanaries? 

La tipografia és quelcom molt important en qualsevol marca, ja que cada una et
mostra una sensació o una altra. Es veu clarament, per exemple en l’àmbit infantil les
lletres tenen formes arrodonides, clares i grans. En el cas de Delicious Brava,
recomanaria una tipografia com Gotham Medium, Helvetica Neue Bold o Helvetica LT
Std Black. 

7. Quina creus que es la millor estratègia a seguir a les xarxes socials per donar a
conèixer el restyling de la nostra marca? Quin tipus de contingut és recomanable
publicar?

Crear una expectativa pot crear curiositat entre l’usuari per veure quins canvis hi haurà,
involucrar-lo i fer-lo partícip del procés de decisió també dona proximitat amb l’usuari. 68
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8. Com creus que es poden transmetre els valors, la filosofia i la coherència d’una
marca a través d’elements visuals i fer-ho arribar al nostre target?

Buscar la forma més simple i indirecte és més elegant, en comptes d’afegir elements
massa obvis, recomanaria crear més una sensació i emoció amb el logotip, colors i
imatges. Tenir molt clar quin és el nostre target, els valors, la filosofia de la marca és
fonamental en tot el procés, ja que és molt fàcil perdre el fil del qual vols desenvolupar
durant el desenvolupament creatiu. 

9. A l’hora de realitzar un restyling quins creus que serien els problemes o errors que
ens podem trobar durant el procés i què hauríem d’evitar en la mesura de lo
possible?

Com he esmentat anteriorment, crec que el més difícil de mantenir és la relació dels
valors de la marca amb el procés de creació. La investigació prèvia i l’experimentació
ha de ser abundant i et farà veure quines direccions vols seguir i sobretot, a quines no
vols arribar. En aquest cas, el meu consell per no bloquejar-se en el procés, en el que
pot haver-hi molta gent implicada que de manera directa o indirecta t’influenciarà, és
seguir en tot moment el teu instint i creure en el que vols crear, d’aquesta manera el
resultat final te’l sentiràs teu i no perdrà la seva essència. 
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ANNEX 
ANÀLISI DE LES ENQUESTES

06
Les enquestes, pertanyents a l'anàlisi quantiatiu, van
ser respostes per un total de 100 usuaris, que resulten
ser seguidors del perfil. 
A continuació, s'exposen les preguntes de 
l'enquesta analitzades una per una.  



 Sexe*

Femení

Masculí

No binari

Menys de 18 anys

18-25

26-35

36 - 45

46 - 55

Més de 55 anys 

Hola a tots!
Soc la Marta, estudiant del 4t curs en Publicitat i RP, també creadora del perfil
d'Instagram anomenat Delicious Brava (@deliciousbrava).
Aquest qüestionari va dirigit a tots vosaltres, seguidors del contingut que publico. 
Les següents preguntes han estat elaborades amb la finalitat de conèixer quina
tipologia de contingut us resulta ser més interessant, amb el principal objectiu de
professionalitzar i millorar el perfil així com les recomanacions gastronòmiques
relacionades amb la Costa Brava. 

La participació d’aquest qüestionari és totalment voluntària i anònima. 
Tan sols us portarà 5 minuts!

Moltes gràcies a tots/es pel vostre temps. 

(Obligatòries*)

1.

2. Edat*

3. En una escala del 1 al 5, com valoraries el contingut publicat a Delicious Brava?*

Mostra de l'Enquesta

Redisseny & Creació de contingut | Delicious Brava

Terrible Excel·lent

1 2 3 4 5
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A partir del boca-orella

Navegant per Instagram

A partir d'un contingut patrocinat / anunci a Instagram

Recomanació d'algú

A partir d'un sorteig o col·laboració

 Mitjançant la publicació per part d'un restaurant etiquetant a Delicious Brava

Sí

No

Altres

Resposta curta on l'enquestat pot escriure

Bona redacció / un bon copy (text que acompanya les fotografies)

La qualitat i l'edició de les fotografies

La quantitat de fotografies publicades

Els IG Stories publicats al moment a mode de resum explicant els plats i la
localització

Els IG Stories destacats ordenats per poblacions

Les guies gastronòmiques

 Altres...

4. Indica a continuació com vas descobrir Delicious Brava?*

5. Segueixes algun altre creador/a de contingut de l'àmbit de la gastronomia a
Instagram (IG) a part de Delicious Brava?*

6. En cas afirmatiu, podries especificar quins altres perfils gastronòmics segueixes?*

7. Què és el que més valores de tot el contingut que es publica actualment al perfil?*
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Més recomanacions de restaurants

Receptes (a mode de Post o IG Stories)

IG Stories més interactius

Publicació / elaboració de més guies

Incorporar recomanacions de restaurants i llocs d'interès d'altres ciutats d'Europa a
mode de guia

Elaborar més Reels

Recomanacions de platges / cales / secret spots de la Costa Brava

Recomanació de spots gastronòmics d'altres ciutats o poblacions d'interior

Incorporar recomanacions de mercats d'estiu / fires / esdeveniments de la zona

Compartir material fotogràfic / fotografies artístiques de la Costa Brava i l'Empordà 

Sí

No 

Sí

No

4.Quin altre tipus de contingut t'agradaria veure al perfil de Delicious Brava?*

9. Gaudeixes i participes en els sorteigs publicats?*

10.1 Tenint en compte la imatge corporativa actual mostrada a continuació (10.2),
veuries adient que Delicious Brava realitzés un redisseny? *

És a dir, que la marca personal realitzés un canvi sobre tots els seus elements
tangibles amb l'objectiu d'actualitzar-la, mostrant dinamisme i consonància. (Tot això
es pot aconseguir: dissenyant un logotip més innovador, canviant de tipografia, creant
un eslògan, etc.) Tenint en compte el logotip mostrat a la part inferior d'aquesta
pregunta (pregunta 10.2) :

10.2 Logotip actual de Delicious Brava
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Sí

No

Altres 

Amb una redacció càlida i pròxima

Amb una redacció de caràcter informal

Amb una redacció de caràcter tècnic i formal

 Amb una redacció ràpida i clara

Amb una redacció detallada i minuciosa, explicant l'experiència al detall

11. Valoraries positivament el fet de publicar recomanacions al perfil d'altres locals
gastronòmics tret de la Costa Brava i de la província de Girona?*

12. Com a seguidor, a l'hora de llegir contingut publicat al perfil, amb quin estil de
redacció et sents més còmode i identificat?*

Selecciona com a màxim 2 opcions

13. Anota aquí si tens algunes idees / suggeriments per millorar el contingut de
Delicious Brava 

Resposta oberta de text  

Resultats

Gràfic 1. Sexe dels enquestats 

Femení
71%

Masculí
29%
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Gràfic 2. Edat dels enquestats 

18 - 25
61%

26 - 35
14%

46 - 55
13%

Més de 55 anys
6%

36 - 45
4%

Gràfic 3. Valoració del contingut publicat a Delicious Brava 

 1 2 3 4 5

60 

40 

20 

0 

Terrible Excel·lent
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Gràfic 4. Descobriment del perfil de Delicious Brava per part del seguidors 

Recomanació d'algú
41%

A partir del boca-orella
36%

Navegant per Instagram
16%

Per familiar
2%

Contingut patrocinat o anunci
2%

Sorteig o col·laboració
1%

Publicació de restaurant
1%

Gràfic 5. Els seguidors segueixen algun altre creador de contingut en l'àmbit
de la gastronomia a part de Delicious Brava? 

No
62%

Sí
38%
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Gràfic 6.  Creadors de contingut en l'àmbit de la gastronomia més seguits pels 
seguidors de Delicious Brava 

FoodLovers
42.9%

Girona Secreta
7.1%

I Love Costa Brava
7.1%

Eating BCN
7.1%

Top Girona 
7.1%

Gastroevents
7.1%

Laura Ponts
7.1%

BcnFood
3.6%

TopFoodBcn
3.6%

Gràfic 7.   Aspectes més valorats del contingut actual del perfil de Delicious Brava 

Qualitat i edició de les fotografies
25.7%

Bona redacció | Bon Copy
18.5%

Guies Gastronòmiques
17.8%

IG Stories
16.7%

IG Stories destacats 
14.5%

Quantitat de les fotografies publicades
6.5%

Contingut en català
0.4%
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Gràfic 8.   Tipus de contingut que agradaria als seguidors veure al perfil 

Mercats d'estiu, fires, esdeveniments
21.5%

Més recomanacions de restaurants
15.2%

Receptes
11.8%

Recomanar cales / platges
10.4%

Guia de viatge
9.8%

Restaurants de poblacions d'interior
9.1%

Més Reels
7.7%

Més guies
4.7%

IG Stories interactius
4.4%

Gràfic 9.  Els seguidors gaudeixen i participen als sorteigs publicats?  

Sí
54%

No
46%
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Gràfic 10.  Tenint en compte la imatge corporativa que tenia el perfil anteriorment al
restyling, veurien adient els seguidors fer una rentada de cara i actualitzar 

dita imatge corporativa? 

Sí
70%

No
30%

Gràfic 11.  Valorarien positivament els seguidors el fet de publicar
altres recomanacions gastronòmiques fora de la Costa Brava i la província 

de Girona? 
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Sí
82%

No
16%

Sí, però molt puntualment
1%
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Gràfic 12.  Amb quin estil de redacció es senten més còmodes els
seguidors de Delicious Brava? 

0 25 50 75

Redacció càlida i pròxima 

Redacció informal 

Redacció tècnica i formal 

Redacció clara i ràpida 

Redacció detallada i minuciosa 

 13. Suggerències o idees escrites pels seguidors per tal de millorar el 
contingut de Delicious Brava 

Més sortejos i col•laboracions!
El contingut d’ara està genial! :) Una possible idea podria ser completar amb guies
de recomenacions (les que hi ha ja fetes posar més opcions) així com ordenar els
restaurants com: “restaurants per menjar bon arròs”, ”brunch”, ”italians”, etc.
Que no deixi de banda l’estil actual, perquè és l’essència del perfil.
Fer algún “live” “directo” de Instagram per mostrar als seguidors la persona que
està radera de tot el treball.
Més publicacions de forma continuada.
Més humor!
Crear hype amb el proper restaurant a visitar
El que més m’agrada són les recomenacions de restaurants i plats, no canvaria
res.
Generar un sistema gràfic que enriqueixi la marca. Per poder crear contungut
reconeixible quan aquest és compartit per perfils secundaris. I també per elevar el
projecte infer-lo més professional.
Combinar més stories davant la càmera explicant els plats/restaurants.
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