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ANNEX 1 - COMPETÈNCIA

BIMANI

Com menciona Laura Corsini (2022) la botiga BIMANI, abans anomenat Biombo 13, va sorgir 
de manera improvisada i sense finançament l'estiu del 2012. A BIMANI, respecten la com-
plexitat de la senzillesa. Dissenyen bàsics de qualitat que perdurin en el temps i cuiden cada 
detall del seu procés creatiu. Aposten per producció espanyola i treballen mà a mà amb els 
seus tallers de confiança per millorar, dia a dia, la qualitat de les seves peces. Creen una 
moda senzilla, versàtil, a temporal i pràctica, oferint una àmplia varietat cromàtica i de talles 
per arribar a totes les dones. 
A causa del seu procediment, senzillesa i cura de detalls crec que pot ser una de les majors 
competències que em puc trobar, ja que la manera d’emprendre, les idees i la manera de 
desenvolupar les peces es força similar. 

LA DOUBLE J  

Segons Martin (2022) La Double J és una marca milanesa que edita el millor d'Itàlia. Fundada 
per J.J. Martin el 2015, la companyia s'ha expandit des d'una revista per comprar que ven 
només roba i joies d'època, fins a una marca d'estil de vida completa que ofereix una nova 
moda feta amb estampats d'arxiu, un disseny per a la llar genial i un vintage rar. Totes les 
creacions de La DoubleJ, des del contingut, els projectes editorials i les botigues emergents, 
fins al disseny de producte i la sala d'exposició amb estampats salvatges a Milà, es destil·len 
a través d'una lent d'alegria pura, impressió sorprenent i amor per totes les coses al màxim i 
dedicat a totes les grans noies precioses que ho fan amb estil.

Crec que podria ser una competència, no per la manera que ha nascut ni el que ofereix, però 
sí que un punt similar és que no es busca només vendre roba, sinó que va més enllà, es tracta 
de contingut de valor, un dels punts forts que també volem mostrar com a marca. 

LE GODET

Neix a Barcelona l’any 2018, després de més de vint anys d'experiència en el sector de la 
moda i tèxtil, per reinventar-se i crear un nou concepte de slow fashion made in spain. Le 
godet és una marca de moda sostenible, amb dissenys propis i fabricació 100% a Espanya 
(Barcelona). Creuen en els productes de proximitat i el consum responsable. En un futur 
canvi de perspectiva de compra de la moda de la nostra societat actual. L’objectiu principal 
del projecte és poder arribar a inspirar totes aquelles persones que es volen sentir segures i 
còmodes. Construint així, tota una comunitat apassionada per la moda conscient i de valor al 
treball diari de les petites empreses.  (Moreno, 2022)

Le Godet podria ser considerada una de les màximes competències pel fet que la seva missió 
i els seus valors es podrien considerar pràcticament iguals. Tot i això, cal destacar que el tret 
diferenciador o distintiu no es basa en els mateixos objectius. 



ANNEX 2 - DAFO

Taula 1: DAFO
Font: Creació pròpia



ANNEX 3 - PROCEDIMENT CONFECCIÓ PEÇA
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Il·lustració 1: Procediment confecció de la peça
Font: Creació pròpia
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