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1.1 resum 1.2 abstract

Aquest	projecte	es	basa	en	la	creació	i	procés	
d’una marca de roba, concretament de bru-
ses. Basant-me en tot moment en el fet que 
els processos fossin els més sostenibles pos-
sibles. Amb un target concret i amb una imat-
ge	de	marca	molt	definida.	

S’han seguit tots els passos de la creació 
d’una marca, des de la conceptualització de 
la	 indústria	 per	 poder	 indicar	 uns	 objectius,	
passant per l’etapa d’inspiracions, del logo o 
la	creació	de	la	peça	fins	a	les	accions	de	màr-
queting per vendre el producte. 

Tenint en compte que quan una marca acon-
segueix	 la	 confiança	 del	 consumidor,	 en	 la	
utilitat pràctica del producte que ven, és quan 
està preparada per aconseguir involucrar els 
consumidors	per	aconseguir	els	objectius	que	
es tenen marcats. 

És a dir, que en aquest cas s’ha volgut fer el 
plantejament	d’un	contingut	eficient	per	poder	
ser	capaç	d’equilibrar	 la	veritable	finalitat	del	
producte	amb	els	beneficis	addicionals.	

S’haurà de posar en pràctica de manera real, 
és a dir llançar a la venda els productes per 
poder veure els resultats reals. Però s’ha po-
gut comprovar l’evolució i creació per poder 
assolir les peces i les accions de màrqueting.

 

This	project	is	based	on	the	creation	and	pro-
cess	of	a	brand	of	clothing,	specifically	blou-
ses. Based at all times on the fact that the 
processes were as sustainable as possible. 
With	a	specific	target	and	a	very	defined	brand	
image.

All the steps of creating a brand have been 
followed, from the conceptualization of the in-
dustry	to	be	able	to	indicate	some	objectives,	
going through the stage of inspirations, of the 
logo or the creation of the piece to the actions 
of marketing to sell the product.

Given that when a brand achieves consumer 
confidence,	 in	 the	practical	usefulness	of	 the	
product it sells, it is when it is ready to get con-
sumers involved to achieve the goals that are 
set.

In other words, in this case, the aim was to 
create	an	efficient	content	in	order	to	be	able	
to balance the true purpose of the product with 
the	additional	benefits.

It will have to be implemented in a real way, 
that is, the products will be launched for sale 
in order to see the real results. But it has been 
possible to test the evolution and creation in 
order to achieve the pieces and the marketing 
actions.

1. RESUM/ABSTRACT

Paraules clau:  Indústria de la moda, accions de màr-
queting,	slow	fashion,	halter,	consumidors,	estratègia

KEYWORDS:  fashion industry, marketing actions, slow 
fashion, halter, consumers, strategy
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2. INTRODUCCIó

Davant de la decisió del tema principal del meu 
TFG vaig tenir present diverses propostes les 
quals tot i seguir un àmbit en comú eren molt 
contraposades entre elles. Una de les premis-
ses més importants a l’hora de l’elecció del 
tema del treball va ser que davant de tot el 
tema em motivés, que aprengués, que m’iden-
tifiqués	 i	 que	 em	 servis	 en	 un	 futur,	 tant	 en	
contingut, com el desenvolupament d’aquest.  

Un cop realitzat el brainstorming vaig arribar 
a la conclusió que el que més em podia mo-
tivar era la creació de la meva pròpia marca 
de roba, concretament de bruses. És un pro-
jecte	que	tenia	en	ment	des	de	feia	molts	me-
sos,	però	no	m’havia	plantejat	la	creació	de	la	
marca	com	a	projecte	universitari.	Ara	ho	veig	
com l’oportunitat perfecta per desenvolupar el 
projecte	i	a	part	d’adquirir	nous	aprenentatges,	
posar també en pràctica la formació que s’im-
parteix	a	les	diferents	assignatures	assolint	un	
gran espectre del món de l’art, el disseny i la 
comunicació.

Espero	que	el	meu	 interès	per	 la	moda	que-
di	 reflectit,	 però	 sobretot	 que	 doni	 peu	 a	 re-
flexions	 sobre	 el	 futur	 de	 la	 indústria	 de	 la	
moda. Ja que estem davant d’un sector d’al-
teracions	 constants	 i	 de	 noves	 tendències.	
D’aquesta manera m’agradaria destacar el 
canvi de mentalitat que s’està intentant fer cap 
a	 les	 pràctiques	 ètiques	 tenint	 en	 compte	 el	
medi ambient i l’àmbit laboral.  

La indústria de la moda és considerada una de 
les més evolucionades a causa de la irrupció 
de les noves maneres de comunicar i les no-
ves tecnologies. Es tracta d’una indústria tan 
estesa que forma part del nostre dia a dia i 
la nostra realitat. Utilitzem les peces de roba 
que vestim per poder comunicar qui som, com 
som	i	arribant	a	comunicar	fins	i	 tot	com	ens	
sentim.	I	això	passa	perquè,	com	exposa	Vin-
cent	Peters,	fotògraf	de	moda;	ja	no	es	tracta	
de comprar roba sinó de comprar identitat. Allò 
que ens posem o no s’ha convertit en una de-
claració política (Tungate, 2008) 

Així	doncs,	el	principal	motor	del	meu	 treball	
serà la pregunta d’investigació, és possible el 
desenvolupament de la creació d’una mar-
ca de bruses sostenible?

3. MARC TEÒRIC

Aquest apartat s’estructura en 2 blocs, en pri-
mer lloc, es conceptualitzarà la  Indústria de la 
moda	actualment,	i,	en	segon	lloc,	la	diferèn-
cia entre el fast fashion i el slow fashion.

3.1 Antecedents. La industria de la moda actualment 

“La moda –em deia– és una manera de pen-
sar, actuar, viure. Té molt a veure amb la cul-
tura	i	l’època	en	què	vivim”.	(O’Shea,	2011).	

D’aquesta manera, inconscientment quan par-
lem de l’àmbit de la moda, considerem que 
és quelcom efímer i canviant. Es tracta d’un 
món en constant evolució, i cada vegada amb 
més rapidesa. A la vegada es tracta d’una de 
les indústries més evolucionades, implemen-
tant noves maneres de comunicar. Ja no ens 
trobem davant de la venda d’un producte, es 
tracta de satisfer necessitats, generar un de-
sig,	o	fins	i	tot	vendre	models	de	vida	i	estatus,	
fent	així	partícip	el	consumidor.	És	així	com	la	
roba	es	converteix	en	una	via	de	comunicació	
i	deixa	en	segon	pla	el	fet	de	ser	una	neces-
sitat. 

Actualment, estem constantment  immersos 
en	el	món	digital	amb	molts	 tipus	de	mitjans	
i pantalles. Per poder adaptar-se als gustos 
dels usuaris la indústria de la moda han hagut 
d’adaptar-se a la situació i crear continguts per 
aquest entorn. A hores d’ara és el receptor el 
que pot  controlar la comunicació i determina 
de quina manera i quan rep el missatge. 

Segons Miller (1990), les tecnologies interac-
tives tenen grans avantatges com ara temps 
reduït, cost reduït de l’aprenentatge, autocon-
trol de l’aprenentatge, augment de la retenció, 
fàcil accessibilitat, augment de la motivació... 

És	per	això,	que	les	regles	del	joc	han	canviat	
considerablement en el màrqueting en línia re-
lacionat	amb	el	món	de	la	moda.	Tenir	presèn-
cia	 a	 la	 xarxa	 és	 essencial,	 com	 disposar	
d’una	 estratègia	 adequada	 per	 gestionar-ho	
bé, tenir vendes online i una actitud molt activa 
amb	els	clients.	En	aquest	nou	context	social	
i	empresarial,	es	fa	evident	que	els	mitjans	de	
comunicació	de	masses	perden	l’eficàcia	i	les	
xarxes	socials,	primer	els	blogs	i	després	les	
xarxes	socials,	prenen	el	relleu	(Aced,	2013)
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Les empreses del sector de la moda s’enfronten 
a molts reptes constantment com ara la necessi-
tat	d’innovar;	anticipar-se	a	les	tendències	de	les	
xarxes	socials,	considerar	els	nous	segments	de	
mercat, l’aparició de nous blogs de moda, noves 
plataformes o noves formes de comunicar. 

Les	noves	tendències	en	la	gestió	de	la	marca	
ens	porten	fins	i	tot	un	pas	més	enllà:	cal	cercar	
l’amor a la marca o brand love,	que	no	deixa	de	
ser un consumidor satisfet i amb un sentiment 
passional (d’amor) cap a la marca. Aquesta ten-
dència	 de	gestió	 de	marca	és	un	dels	 passos	
que cal tenir en compte en la relació amb els 
influencers	 i	 el	 màrqueting	 digital.	 És	 neces-
sari aconseguir que aquestes persones siguin 
amants	de	 la	marca,	ho	demostrin	 i	 ho	 reflec-
teixin	als	seus	canals	de	Xarxes	Socials.	Acon-
seguir	 que	 els	 influencers	 siguin	 lovebrands	
és	 l’objectiu	de	qualsevol	empresa,	 ja	que	així	
aconsegueixen	aportar	valor	als	seus	productes	
a través del màrqueting digital. (Català, 2019)

D’aquesta manera s’ha de tenir en compte que 
com mencionen Schiffman i Kanuk (2010) els 
consumidors són diferents i únics, però si hi ha 
una circumstància comuna és que tothom és 
consumidor.	A	més,	posen	èmfasi	en	 la	 impor-
tància del paper del consumidor,	ja	que	les	se-
ves decisions tenen repercussió a la cadena de 
producció	com	per	exemple	en	l’ús	de	matèries	
primeres. Entrant en un sistema de consumis-
me desmesurat.

Segons Martínez i Garcillán (2016), la moda for-
ma un element important de la vida dels consu-
midors, la qual dediquen a estar constantment 
informats	sobre	les	últimes	tendències.	Un	dels	
temes	que	més	influència	ha	tingut	és	la	creació	
de blogs de moda. A la investigació, una immen-
sa	 majoria	 d’usuaris	 confessa	 que	 consulten	
aquests blogs de manera gairebé diària sorgint 
noves necessitats de compra i incentivant un 
consum constant.

Així	doncs,	com	menciona	Zeas	(2017)	el	con-
sum	 contemporani	 beneficia	 els	 números	 de	
l’economia global, però, alhora, malmet indirec-
tament el planeta i és necessari analitzar aquest 
impacte i, encara més, trobar solucions cap a 
una moda sostenible. El procés de sostenibilitat 
obliga a canviar el sector de la moda. Canviar 
cap	una	mica	menys	contaminant,	més	eficient	
i	més	respectuós	del	que	existeix	avui	dia;	can-
viar	l’escala	i	la	velocitat	d’estructures	en	què	se	
sustenta i connectar-les entre si.

3.2 Antecedents. Fast Fashion i Slow Fashion

La indústria de la moda ha estat vinculada al 
fast fashion, el consum compulsiu, la conta-
minació	mediambiental	 i	fins	 i	 tot	 l’explotació	
laboral. Aquestes característiques es deuen a 
ser la part visible de la gran indústria que la 
compon. No obstant, la indústria de la moda 
està en constant evolució i el slow fashion 
comença a prendre protagonisme i a posicio-
nar-se com a possible millora en el sector.

El concepte de moda ràpida o fast fashion ha 
deixat	 empremta	 principalment	 en	 referèn-
cia al seu model de negoci únic. Pel fet que 
s’adopta	per	part	del	minorista	a	una	estratè-
gia de moda ràpida per poder respondre ràpi-
dament a les demandes dels consumidors lliu-
rant mercaderies de moda a les botigues amb 
un termini d’entrega d’un mes o al voltant d’un 
mes	i	a	les	tendències	emergents	de	la	moda.	
(Levy, M. i Weitz, B.A., 2008; Sull, D i Turconi, 
S, 2008) Algunes característiques clau de les 
botigues de fast fashion són la comunicació 
online,	els	lliuraments	freqüents	i	les	rebaixes	
constants. 

Els articles de moda lenta o slow fashion, en 
canvi, són aquells que no es componen sota 
els ideals d’un model de negoci de moda ràpi-
da	i,	en	general,	no	responen	a	les	tendències	
de la moda que canvien ràpidament.  

Fletcher (2007) va descriure la moda lenta 
com no basada en el temps, sinó en la qua-
litat. Molts conceptes de moda lenta s’han 
manllevat del moviment slow food, que es va 
fundar a Itàlia el 1986. El moviment slow food 
esperava inculcar valors slow i millorar la qua-
litat de vida dels ciutadans.

Els articles de moda lenta s’estan popularit-
zant a mesura que els dissenyadors comen-
cen a renunciar a la indústria de la moda d’alta 
freqüència	i	adopten	dissenys	flexibles	i	sense	
temporada (Cordero, 2008)

Això	 es	 relaciona	 amb	 els	 mètodes	 de	 pro-
ducció més lents i l’augment de la qualitat del 
slow fashion. La moda lenta és un canvi de la 
quantitat	a	la	qualitat,	per	això	les	peces	sen-
se temporada, que es poden portar gairebé 
tot	l’any,	identifiquen	la	moda	lenta.	Hi	ha	po-
ques botigues que englobin completament els 
ideals	de	la	moda	lenta.	Així	i	tot,	encara	hi	ha	
persones que consideren que el slow fashion 
és una moda passatgera.
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En tercer lloc, trobem el procés creatiu el 
qual està format per les fases que s’han se-
guit a l’hora de la confecció de la peça i els 
esbossos.

I	finalment,	la	planificació comercial la qual 
consta, en primer lloc, de la distribució del pro-
ducte, tenint en compte el pre-order i els pro-
veïdors,	seguidament	el	pressupost	i	finalment	
suports i comunicació. 

Un	 cop	 analitzat	 i	 estudiat	 el	 context	 de	 les	
tendències	 i	 les	eines	de	comunicació	actual	
dins del sector de la moda actualment, cal de-
terminar i desenvolupar els passos per poder 
crear la nostra pròpia marca.

D’aquesta manera, el primer pas serà des-
envolupar una anàlisi de la competència. 
Un pas imprescindible per poder situar-nos i 
conèixer	quines	són	les	empreses	que	cobre-
ixen	 les	mateixes	 necessitats	 que	 nosaltres,	
podent-nos	 diferenciar	 així	 d’elles	 i	 aportar	
una proposta de valor i un posicionament di-
ferent, creant un nou nínxol de mercat. Per 
poder dur a terme aquesta anàlisi es realitzarà 
un mapa de posicionament on es tindrà en 
compte marques a escala nacional que es pu-
guin considerar possibles competidors tenint 
en	 compte,	 pràctiques	 ètiques,	 preus,	 estil,	
valors, etc. 
Els	 dos	 eixos	 que	 ens	 permetran	 la	 classifi-
cació serà, en primer lloc, el preu, i, en segon 
lloc, la qualitat. 

*	Versió	més	extensa	a	annex	1

Aquests conceptes busquen trobar resposta 
a la preocupació mundial respecte a la con-
servació del medi ambient; preocupació re-
sultant	dels	estudis	científics	desenvolupats	al	
llarg	del	 temps,	de	 les	evidències	de	 la	con-
taminació de l’aire i l’aigua, la degradació del 
sòl,	l’extinció	de	les	espècies	i	les	diferents	ac-
cions de conscienciació de les ONG mundials. 
(Bur, 2013, págs. 133-142)

Per	tal	d’aconseguir	tots	els	objectius	que	es	
plantegen	en	qualsevol	projecte	és	 important	
definir	una	metodologia	adequada.

Són	moltes	les	estratègies	que	existeixen	i	en	
aquest	cas	concret	i	tractant-se	d’un	projecte	
d’aplicació	s’utilitzarà	 per	a	una	banda	el	mè-
tode de la recollida i revisió de documentació  
per fer una descripció inicial de la situació, 
combinada amb el desenvolupament d’un pla 
de màrqueting. 

En primer lloc, es realitza una revisió  biblio-
gràfica	 i	 documental:	 Les	 referències	 biblio-
gràfiques	ens	ajuden	a	guiar	 l’elaboració	 del	
pla; i la documental a descriure l’estat inicial 
tot detectant debilitats, amenaces i fortaleses 
i oportunitats. En aquesta primera part teòrica 
es mostren dos elements centrals per al des-
envolupament del Pla com són la indústria de 
la moda actualment i el fast fashion i el slow 
fashion.

Aquests	 dos	 elements	 juntament	 amb	 la	 si-
tuació  de partida de l’empresa ens permetran 
continuar	 amb	 el	 projecte	 i	 plantejar	 la	 part	
més pràctica. En aquesta part més pràctica es 
busca fonamentalment elaborar el procés de 
creació de la marca, bastant-nos en 4 fases.

Inicialment, la fase d’investigació que ens 
serveix	per	poder	saber	en	quin	moment	i	si-
tuació es troba el sector on volem desenvolu-
par la nostra marca a part també analitzarem 
la	 competència	 a	 través	 d’un	mapa	de	 posi-
cionament.	A	 la	vegada	 també	ens	definirem	
i durem a terme l’anàlisi de nosaltres com a 
marca	a	través	del	mètode	DAFO.

Pel que fa a la fase dos ens basarem en la 
definició del projecte, quins són els nostres 
referents per poder emprendre, els conceptes 
i	valors.	La	definició	de	missió,	visió	i	valors	de	
la nostra empresa, moodboards d’inspiració, 
el nom de la marca, el logotip, i les caracterís-
tiques del nostre target.

4. Metodologia
5. DESENVOLUPAMENT

5.1 Fase 1. investigació
          5.1.1 ANÀLISI DE LA SITUACIÓ DE PARTIDA 
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          5.1.2 DAFO

En aquesta anàlisi DAFO es presenta la infor-
mació obtinguda i s’aporten alguns conceptes 
propis per adaptar l’empresa a la nova norma-
litat	actual	i	que	poden	ajudar	a	millorar-la.	

D’aquesta manera, podem considerar princi-
pals	factors	que	afectaran	o	beneficiaran	a	la	
nostra	empresa	com:	

DEBILITATS:

Les principals debilitats que es presenten es 
basen sobretot als pocs recursos i a la novetat 
de la marca. 

•Es tracta d’una marca emergent. 
•Degut	a	que	és	una	marca	que	tot	just	s’aca-
ba de formar té poca notorietat.
•Al ser un e-commerce no té un establiment 
físic a cap ciutat. 

AMENACES:

•Crisi econòmica  a Causa de la Covid-19 i la 
Guerra a Ucraïna. 
•Marques líders en el sector molt ben posicio-
nades (top of mind) 
•Canvi de les necessitats del client
•Noves lleis o regulacions 
•Innovació de productes per part de la com-
petència	

FORTALESES:

•Productes nacionals
•Qualitat del producte
•Marca coherent amb els seus valors 
•Nou llançament al sector 
•Producte on-demand

OPORTUNITATS:

•Tendència	dels	consumidors	a	la	compra	de	
productes nacionals
•Inserir publicitat per generar ingressos
•Existència	d’un	gran	nombre	de	canals	de	co-
municació
•Noves	tecnologies	que	puguin	millorar	l’expe-
riència	de	l’usuari	

5.2 Fase 2. DEFINICIÓ DEL PROJECTE
          5.2.1 referents

LAGAAM

La	firma	Lagaam	és	un	dels	millors	exemples	
de	marca	basada	en	valors.	On	la	transparèn-
cia és un dels seus grans pilars. A la seva web 
apareix	una	secció	on	expliquen	on	fabriquen,	
i les seves iniciatives ecològiques. 

I	al	voltant	de	tot	això,	trobem	una	aposta	ferma	
pel contingut, entre ells sobretot els podcasts i 
entrevistes	per	Twitch	a	emprenedores.	Això	és	
degut al fet que la seva missió és inspirar a les 
dones	a	menjar-se	el	món,	així	doncs	les	entre-
vistades són dones emprenedores de diferents 
sectors. D’aquesta manera, dona un contingut 
de	valor	i	visibilitat	tant	a	nivell	estratègic	de	la	
mateixa	 marca	 a	 poder	 augmentar	 les	 seves	
vendes com a donar veu a dones i els seus pro-
jectes.	
“No venem la marca Espanya, sinó la marca 
Barcelona	 perquè	 és	 una	 ciutat	 cosmopolita	 i	
de	referència”,	diu	 Inés	Arroyo.	Laagam	neix	 i	
es confecciona a Barcelona, encara que té una 
projecció	internacional,	per	això	la	seva	pàgina	
web	és	en	anglès	i	la	majoria	dels	seus	clients	
són estrangers. (Baldrich, 2017)

La	marca	segueix	una	estratègia	clau	i	es	trac-
ta de la prevenda. D’aquesta manera no tenen 
problemes	 de	 estoc.	 Converteixen	 les	 seves	
peces en quelcom que pots aconseguir de ma-
nera efímera, els seus productes es llancen en 
un	temps	limitat,	per	tant,	torna	exclusiu	el	pro-
ducte. 

IT’S LAVA

Es	tracta	d’una	firma	que	crea	bosses	i	acces-
soris de qualitat, amb un estil modern i clàssic 
alhora, sent respectuós amb el medi ambient i 
tenint cura de tots els detalls. 

Les	 creacions	 d’It’s	 Lava	 estan	 fetes	 perquè	
et sentis bé cada vegada que surts de casa, 
tant se val el que et posis. Una marca de moda 
responsable que vol facilitar-te la vida, fer-te 
sentir	segura	de	tu	mateixa	i	aconseguir	crear	
l’accessori perfecte per a qualsevol ocasió… 
jugant	amb	el	disseny	 i	 fent-ho	tan	personalit-
zable que no en veuràs cap altre. (Baceiredo, 
About, 2022)

It’s	Lava	és	una	mica	això,	donar-ho	tot,	“això	
vull”	doncs	a	per	això	vaig!	Al	final	és	la	metà-
fora	de	 la	 lava	volcànica,	en	què	de	sobte	un	
volcà erupciona quan vol i on vol i és la lava la 
que arrasa per on passa… (Baceiredo, Esta de 
moda, 2022)

L’empresa ha invertit sobretot en màrqueting di-
gital	(Influencers,	Facebook	i	Instagram	ads…)	i	
gràcies	a	això	ha	anat	creixent	de	mica	en	mica.	
Es tracta d’una marca que té cura del medi am-
bient,	 ja	que	 les	seves	bosses	 i	productes	no	
són d’origen animal i elaborats al nostre país. 
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          5.2.2 missió, visió i valors

MISSIÓ 

Proporcionar	als	clients	una	experiència	única	
a través de les nostres peces, empoderant i 
inspirant	a	les	dones	a	menjar-se	el	món,	sen-
tir-se úniques i belles a la vegada que cuiden 
el planeta. 

VISIÓ

Arribar a ser una marca de roba reconeguda 
en el sector de la moda caracteritzada per la 
història	de	cada	peça	a	través	de	la	seva	ètica,	
confecció i professionalitat.

VALORS

Amb	The	Halter	volem	mostrar	que	la	compra	
d’un dels nostres productes és molt més que 
la compra d’una brusa. Implica posicionar-se, 
prendre la decisió sobre com actuar davant 
dels valors d’una empresa, a la vegada que 
t’impliques i dones suports a noves maneres 
de fer negocis i noves maneres de veure i cui-
dar el món. 

És aquí on ens diferenciem, som un granet de 
sorra dins de la indústria de la moda que inten-
ta	ajudar	i	construir	un	camí	cap	a	un	consum	
responsable. La sostenibilitat i el compromís 
tant amb el medi ambient com amb els nostres 
clients, s’ha convertit en el punt diferencial del 
nostre	projecte.	En	altres	paraules	es	tracta	de	
sentir-te part d’una família, ser on has d’estar. 

Això	no	vol	dir	que	ens	identifiquem	com	a	em-
presa	100%	sostenible.	L’autèntica	sostenibi-
litat és anar fent passos en el camí cap a les 
petites millores contínues del nostre dia a dia. 
Ara	mateix	ens	basem	en	el	model	 sota	de-
manda,	ja	que	és	el	pas	més	gran	que	podem	
fer,	ja	que	la	sobreproducció	és	un	dels	majors	
impactes pel planeta.

I per últim, però no menys important, l’opor-
tunitat de crear valor, estil i innovació a cada 
peça	 confeccionada.	Dissenys	en	 tendència,	
diferenciació	 i	exclusivitat.	Tot	 inclòs	 la	quali-
tat,	la	transparència	i	les	condicions	de	treball	
justes.

          5.2.3 MOODBOARDS

Moodboard	1:	Inspirat	en	la	primavera,	la	de-
licadesa	 dels	 teixits	 i	 el	 minimalisme	 de	 les	
peces.	Ha	de	destacar	els	estampats	i	colors	
per poder aportar vida. Intentant transmetre el 
sentiment que volem com a marca.

Il·lustració	2:	Primer	moodboard	d’inspiració	
Font:	Creació	pròpia

Moodboard	2:	Inspirat	en	major	mesura	als	es-
tampats i al color, vist sobretot en el fons del 
moodboard on es poden destacar les diferents 
impressions.  

Il·lustració	3:	Segon	moodboard	d’inspiració
Font:	Creació	pròpia

Moodboard	3:	Creació	més	càlida,	estampada	i	
divertida, comunicant una nova manera de viu-
re, veure i gaudir la vida, des de the halter. 

Il·lustració	4:	Tercer	moodboard	d’inspiració
Font:	Creació	pròpia
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          5.2.4 NAMING

1.intrépide	(francès)	
2.Intrepid (maltés)
3.Roq’s
4.Braver
5.Breath
6.Doux	
7.Blast
8.The halter
9.Clama
10.Then

11.Ensuite
12.Many colors
13.Many colors trapitos
14.Many colors rags
15.Many colors clothes
16.Intrepid barcelona
17.Neck
18.Sister’s Barcelona
19.Color boom
20.Collier de couleur

          5.2.5 LOGO

La	marca	gràfica	està	composta	per	un	logo-
tip,	ja	que	només	s’usa	tipografia	a	la	marca,	
composicions	 de	 paraules.	 Identificacions	 ti-
pogràfiques.	Es	tracta	de	la	suma	de	dues	ti-
pografies	molt	minimalistes	i	molt	d’acord	amb	
els valors de la marca.

La composició de les dues peces crea un con-
junt	o	estructura	equilibrada,	gràcies	al	focus	
d’importància a la paraula col·locada a la part 
superior i amb menor importància, per tant, 
menys intensitat a la part inferior.

Els colors presents al logotip es basa en el ne-
gre com a principal color, si bé és cert es podrà 
adaptar segons la posició o lloc que ocupi. És 
per	això,	que	el	blanc	també	es	considerarà	un	
dels colors principals.

Il·lustració	5:	Logotip	original	de	la	
marca the halter

Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	6:	Logotip	en	negatiu	de	la	
marca the halter

Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	7:	Logotip	de	la	marca	the	
halter aplicat al color
Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	8:	Logotip	de	la	marca	the	
halter aplicat al color secundari

Font:	Creació	pròpia

          5.2.6 CARACTERÍSTIQUES DEL TARGET

5.3 PROCÉS CREATIU
          5.3.1 FASES 

La confecció és una de les fases o etapes 
més importants en el procés de producció 
d’una peça de roba i en si, la creació d’una 
marca.	 En	 aquesta	 etapa	 es	 defineix	 el	 dis-
seny  de la peça, el patronatge, els traços, els 
talls, etc. Cal posar ordre a les nostres idees, 
organitzar-les	de	manera	que	el	producte	final	
sigui una col·lecció impecable.

La	primera	etapa	és	el	disseny,	s’estableix	el	
nombre de passos que s’han de seguir per 
poder elaborar una peça o una col·lecció; per 
això,	es	defineixen	característiques	i	variables	
com	 pot	 inspiració,	 tipus	 de	 tèxtil,	 tallatge,	
quantitat de talls o procés de personalització. 
En el nostre cas s’ha optat pel disseny pel dis-
seny d’una brusa amb esquena oberta, i amb 
coll halter.  Cal mencionar també, que és en 
aquesta fase es du a terme l’elecció de mate-
rials que seran utilitzats, com és el cas de les 
teles,	botons,	fils	de	brodats,	i	tot	allò	que	serà	
utilitzada en la confecció de roba. A l’hora de 
l’elecció	de	teixits,	materials,	aquest	és	també	
el moment de triar els colors, estampats o el 
catàleg de colors i les seves variacions.
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Il·lustració	9:	Esquema	carcateristiques	del	target
Font:	Creació	pròpia



La segona etapa es basa en el patronatge, 
aquí	es	dibuixen	les	parts	d’una	peça	en	paper	
de manila. En aquesta etapa els processos es 
poden fer de dues maneres, en primer lloc, 
manual i també es poden fer els processos de 
forma industrial. En el cas de The halter s’ha 
optat	pel	procés	manual,	ja		que	tot	just	és	l’ini-
ci	i	s’ha	volgut	executar	de	la	manera	més	per-
sonal, a petita escala. Tot i que s’ha de tenir 
en compte que el procés s’industrialitzarà en 
un	futur	pròxim	per	poder	accelerar	la	creació	
de les peces.

Pel que fa a la producció, ens endinsem a 
l’etapa de l’elaboració en si. La podem estruc-
turar en 4 etapes que acostumen a ser; en pri-
mer lloc, l’estesa que es tracta de col·locar les 
teles per poder tallar-les, en segon lloc, el traç 
que es tracta de col·locar els patrons sobre 
l’estesa i poder realitzar el tall, el tercer pas 
es	basa	en	el	 tall	 i	 la	costura	de	 la	peça	 i	fi-
nalment, els acabats que es basa en la revisió 
de la peça, revisió de qualitat, revisió de les 
costures i revisió dels elements sobreposats.

Finalment,	i	per	donar	un	“tancament”	a	aquest	
procés de confecció de roba, tenim aquesta 
possibilitat,	que	consisteix,	fonamentalment,	a	
generar un vincle amb el client que ens ser-
veix,	a	llarg	termini,	per	aconseguir	la	seva	fi-
delització.

          5.3.2 esbossos

10

Il·lustració	10:	Disseny	estructura	brusa	
Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	11:	Patrons	brusa	
Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	12:	Primer	disseny	brusa
Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	13:	Segon	disseny	brusa	
llaç versió 1

Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	14:	Segon	disseny	brusa	
llaç versió 2

Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	15:	Tercer	disseny	brusa	
llaç versió 1

Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	16:	Tercer	disseny	brusa	
llaç versió 2

Font:	Creació	pròpia



5.4 FASE 4. PLANIFICACIÓ COMERCIAL
          5.4.1 DISTRIBUCIÓ
                 5.4.1.1 PREORDER
 

El	terme	estratègia	pre-order	pot	ser	dividit	en	
dues categories o tipologies, en primer lloc, te-
nint	en	compte	els	motius	de	la	comanda	prè-
via	en	si	i	en	segon	lloc	perquè	una	empresa	
utilitza	l’estratègia	de	pre-order.

L’estratègia	 de	 comanda	 prèvia	 ofereix	 una	
varietat d’avantatges no només als consumi-
dors, sinó també als venedors que l’utilitzen. 
En	primer	 lloc,	construeix	un	vincle	més	pro-
per	amb	els	clients,	ja	que	els	permet	formar	
part del procés de la seva futura peça. A més 
consciència	i	educa	al	consumidor	a	consumir	
roba de més qualitat i que perduri en el temps, 
es fomenta la compra responsable i la confec-
ció sostenible. Se sol fabricar una mostra que 
serveix	per	poder	 tenir	en	compte	el	product	
feed i valorar si agrada als consumidors.

En segon lloc, les empreses poden predir la 
demanda abans del llançament d’un produc-
te	 (Chen,	 2001;	 Li,	 C.,	 &	 Zhang,	 F.,	 2013;	
Moe, W. W., & Fader, P. S., 2002). Quan un 
producte nou que és diferent dels productes 
ja	existents	surt	al	mercat,	és	difícil	predir	 la	
demanda	 dels	 consumidors.	 Mitjançant	 una	
estratègia	de	pre-orders,	les	empreses	poden	
estimar parcialment aquesta demanda del 
consumidor altament incerta. Una vegada que 
les	empreses	que	utilitzen	una	estratègia	de	
pre-orders	obtenen	informació	prèvia	sobre	la	
demanda d’un producte nou, poden prendre 
les mesures adequades, com ara comprar les 
peces	necessàries	per	al	producte,	ajustar	el	
seu programa de producció i gestionar els in-
ventaris	de	manera	eficient	 (Li,	C.,	&	Zhang,	
F., 2013)

Internet acostuma a ser el primer lloc on es 
fan disponibles els productes. Si la marca té 
els seus fans, ells segur apreciaran tenir la 
primícia, o la primera opció de compra dels 
seus	 productes.	 Això	 ja	 està	 provat,	 moltes	
empreses	d’electrònica	de	consum,	ofereixen	
els seus productes en prevenda i els clients 
paguen amb setmanes i mesos d’anticipació a 
la sortida al mercat del producte. Només per la 
satisfacció	de	dir	jo	ho	vaig	tenir	primer.		(Ren-
tería, 2016)

Si bé és cert, com mencionen Tversky, A., & 
Shafir,	E.	 (1992)	en	general,	com	més	 incer-
tesa sent un consumidor pel que fa a un pro-
ducte, més probabilitat és que el consumidor 
posposi o eviti la seva decisió de compra. La 
incertesa que els consumidors perceben amb 
la comanda anticipada és més gran que amb 
les	compres	habituals	a	causa	de	la	bretxa	de	
temps entre la comanda i el llançament del 
producte.

Per tant, per poder solucionar aquesta incer-
tesa pel consumidor, hem de destinar grans 
esforços a màrqueting i poder tenir el consu-
midor alerta i actiu.	És	per	això	que	The	Hal-
ter	 farà	un	gran	ús	d’estratègies	de	màrque-
ting, per poder, en primer lloc, captar l’atenció 
dels	possibles	clients	potencials	i	poder	ajudar	
i fomentar les compres racionals i, en segon 
lloc,	a	través	de	les	estratègies	de	màrqueting	
minvar aquesta incertesa mencionada ante-
riorment	i	potenciar-la	per	poder	jugar	amb	el	
factor	d’exclusivitat.	A	més	de	lluitar	contra	la	
sobreproducció, considerat un dels problemes 
més grans de l’indústria.

Abans d’escollir un proveïdor, primer hem de 
tenir	en	compte	diversos	factors	que	influeixen	
en la qualitat. No ens podem quedar amb el 
primer proveïdor que trobem.

És important analitzar totes les opcions que 
tinguem	 disponibles,	 i	 considerem	 què	 és	 el	
que	ens	ofereixen,	i	si	realment	això	és	el	que	
necessitem.

En	 primer	 lloc,	 la	 botiga	 de	 teixits,	 Ribes i 
Casals, ubicada a Barcelona. Compta amb 
una	gran	varietat	de	teles	per	a	moda,	teixits	
dedicats per a la decoració de la llar i teles 
elàstiques per a espectacles i carnavals. La 
botiga està especialitzada en la venda de te-
les	al	major	 i	al	detall	des	de	1933,	garantint	
una atenció personalitza i professional del 
nostre personal, convertint la seva visita, en 
una	experiència	única.	Confecció	d’articles	de	
la llar a mida, com cortines, estors, estovalles. 
També tenim secció de Merceria on oferim 
tota mena de complements per la costura. (Ri-
bes&Casals, 2022)

                 5.4.1.2 PROVEÏDORS
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En	 segon	 lloc,	 la	 botiga	 de	 teixits,	Totatela, 
ubicada a Granollers, es tracta d’una empresa 
dedicada a la venda de teles tant en botigues 
físiques com virtualment. Venen una gran va-
rietat	de	teles,	teixit	orgànic,		lli,	lona,	museli-
na, etc. La venda és a metros i compten amb 
ofertes les quals no tenen tants metros com 
és possible o amb estampats més arriscats. 
Les	teles	es	classifiquen	de	tres	maneres	di-
ferents, les teles bàsiques, les teles de cotó i 
punt i les teles especials. 

Seguidament, trobem a Desfilart, ubicada a 
Girona.	Anteriorment	Teixits	Eloy,	comerciants	
en	el	sector	tèxtil	gironí	des	de	1952.	Oferim	
una	gran	varietat	de	teixits	al	centre	de	Girona.

Gràcies al nostre bagatge i a l’escalf de ge-
neracions de clients, som el proveïdor de re-
ferència	de	teixits	a	la	ciutat	i	província	de	Gi-
rona, essent avui dia un dels pocs comerços 
de	les	seves	característiques	que	segueix	en	
actiu. Disposem d’un ampli ventall d’articles 
de qualitat fabricats a Catalunya i a la Comuni-
tat Europea, aptes per a la confecció, llar, pat-
chwork, decoració i moltes aplicacions més. 
(Desfilart,	2022)

Tot	i	això,	s’ha	fet	recerca	de	proveïdors	per	un	
futur	pròxim:

En primer lloc, Confecciones Itexma es loca-
litza a Mataró, es tracta d’una empresa fami-
liar la qual les seves activitats es basen en la 
creació o fabricació de roba per tercers. Tot i 
això,	també	realitzen	dissenys	propis	i	desen-
volupen col·leccions.

Segons	 Proveedores	 (2022)	 executen	 tot	 el	
procés de fabricació, des del disseny de la 
peça	fins	al	lliurament	de	la	peça	acabada.	Es	
tracta d’un proveïdor de serveis integral, però 
també confeccionen peces de roba amb el dis-
seny	i	els	teixits	que	els	proporciona	el	client	
adaptant-se a qualsevol necessitat. Disposen 
de la millor tecnologia per a la confecció de 
peces de vestir.

A We Are Production s’especialitzen des de 
fa anys com a empresa que presta serveis de 
fabricació de roba. Es tracta de dissenyadors, 
creadors	i	fabricants	de	tèxtil	a	escala	nacional	
i internacional.

We are Production (2022) destaca entre els 
seus	serveis	 la	 fabricació	de	peces	com:	 jer-
seis; peces de punt, punt llis, pla; llana, banya-
dors i tota mena de peces de vestir. Treballem 
amb rentats vintage reactius, tintura de peces, 
estampació, etc. La fabricació de roba de la 
nostra empresa va a càrrec del millor equip de 
professionals del sector. 

En tercer lloc, hi ha a Moda 22 Markers, es 
tracta d’una empresa familiar amb més de 
quaranta anys de recorregut  dins del sector 
tèxtil.	Es	localitza	a	Barcelona	i	brinda	serveis	
tant de fabricació de roba com de calçat.  

Estem capacitats per crear prototips i fabricar 
una	 àmplia	 gamma	de	 productes,	 entre	 ells:	
pantalons, roba infantil, roba informal, roba de 
festa,	 roba	de	platja,	complements	de	moda,	
etc. Els nostres treballadors estan altament 
qualificats	 i	 tenen	molta	expressió	en	el	món	
de la moda. (Moda 22 Makers, 2022)
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          5.4.2 PRESSUPOST

A continuació s’ha realitzat una taula pressu-
postària, procedint al pagament que s’efectuarà 
segons les accions que s’han escollit per fer les 
campanyes, i la durada de cadascuna.

Accions Duració Pressupost

Desenvolupament de la
pàgina web i
manteniment.

Tot l’any (abans i després de la 
campanya) 2500 € incloent l’optimització

Newsletter Tot l’any (abans i després de la 
campanya).

200	€	x	newsletter	amb	empresa	
externa.	Hi	haurà	algunes	que	

es realitzaran a nivell d’empresa, 
d’aquesta manera serà gratuïta.

Promoció
de	pagament	a	xarxes. Inici de cada campanya + esporà-

dics (tot l’any) 1000€

Col·laboració  
D’influencers Inici de cada campanya + esporà-

dics (tot l’any) 20.000€ o en format producte

Nota de premsa i
distribució a través

agència	de
mitjans.

2 mesos + esporàdics 1200 €

Compra del domini i hosting 12 mesos 30 € al mes

Packaging Segons la demanda dels productes 7000€ (pot variar)

Inserció publicitat a televisió
Inici de campanyes  ( 1 setmana 
cada	campanya	→	14	emissions	

per campanya)

1750€	(migdia	→	14.00	h)	a	TV3	+	
3.800€	(tarda	→		20.15h)	a	TV3

Total:	5550€	x	emissió

Inserció publicitat a revista Esporàdic 21.100 € en cas que fos a la revista 
Vogue o de manera orgànica.

Inserció baner publicitari a spotify Esporàdic 777€	→	baner	display

Agència	servei		SEO	i	SEM Esporàdic 700€ al mes

TOTAL ACTUAL: 210.137 €
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Taula	1:	Pressupost
Font:	Creació	pròpia



          5.4.3 accions mÀrqueting
                 5.4.3.1 instagram

Pel	que	fa	a	la	xarxa	social	Instagram	de	The	
Halter	s’ha	volgut	apostar	per	 transmetre	els	
valors de marca. A més d’afegir frescor, color, i 
mostrar el producte amb la millor perspectiva.
Pel	que	 fa	a	 l’estratègia	s’han	seguit	els	ob-
jectius	i	s’ha	tingut	en	compte	quin	és	el	target	
jove	que	volem	assolir.	Les	publicacions	són	
variades	a	més	d’inspiracionals,	ja	que	creiem	
que no només venem una peça de roba, sinó 
un estil de vida. 

                 5.4.3.2 COL·LABORACIÓ AMB INFLUENCERS

Pel	que	fa	a	 les	estratègies	amb	influencers,	
com en qualsevol campanya de màrqueting, 
hem de tenir els objectius i tenir clar que és 
el que volem assolir i valorar quins són els re-
sultats. 

Per	tant,	el	que	hem	de	fer	és	establir	l’objec-
tiu	de	manera	específica	que	permetrà	enfo-
car millor les accions de la campanya. En el 
nostre	cas,	 l’estratègia	ens	servirà	per	poder	
generar trànsit cap a la nostra web i també po-
der augmentar les vendes dels productes.

El	següent	pas	es	basarà	a	identificar	comptes	
influents	 que	 tinguin	 una	audiència	 en	 comú	
amb la de l’empresa i amb el nostre públic ob-
jectiu.

Pel	que	fa	a	la	xarxa	social	Instagram	de	The	
Halter	s’ha	volgut	apostar	per	 transmetre	els	
valors de marca. A més d’afegir frescor, color, i 
mostrar el producte amb la millor perspectiva.
Pel	que	 fa	a	 l’estratègia	s’han	seguit	els	ob-
jectius	i	s’ha	tingut	en	compte	quin	és	el	target	
jove	que	volem	assolir.	Les	publicacions	són	
variades	a	més	d’inspiracionals,	ja	que	creiem	
que no només venem una peça de roba, sinó 
un estil de vida. 

Hem	 de	 tenir	 en	 compte	 que	 no	 només	 es	
tractarà de tenir en compte els seguidors sinó 
que caldrà analitzar les característiques del 
públic de	 la	 influencer	 i	 verificar	 l’afinitat	 de	
l’audiència	 del	 perfil	 de	 la	 persona	 influent	
amb	 el	 de	 la	marca.	The	 halter	 no	 es	 fixarà	
amb el gran nombre de seguidors sinó quin és 
el engagement de la persona i si és més bene-
ficiós	un	perfil	de	microinfluencer,	que	el	seu	
públic acabi sent client potencial de la marca, 
que	no	pas	una	macroinfluencer	que	no	acabi	
donant resultats. 

Tenint	en	compte	 l’abast	que	aconsegueixen	
les seves publicacions, la rellevància i con-
fiança	 que	 tenen	 els	 seus	 seguidors	 cap	 a	
elles,	i	el	seu	públic	objectiu,	The	halter	plante-
ja	enfocar	les	accions	de	màrqueting	d’influen-
cers	de	la	mà	de:	

@ariadnatb:	 es	 tracta	d’un	
perfil	 creatiu,	 personal	 i	
únic, l’Ariadna busca com-
partir i ensenyar el món 
(sobretot de la moda) a 
través de la innovació i di-
ferenciació.

@marianadiezmol iner :	
amant de la moda i el dis-
seny,	 mostra	 el	 seu	 perfil	
inspirador, mostrant looks 
creatius, i peces úniques. 
Molt propera amb els seus 
seguidors.
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Il·lustració	17:	Captura	del	perfil	del	
instagram	de	The	Halter
Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	18:	Captura	perfil	1
Font:	Instagram

Il·lustració	19:	Captura	perfil	2
Font:	Instagram



@mariaruizacuna:	 perfil	
inspirador, mostra els seus 
looks	diaris	d’oficina	amb	el	
seu toc personal, elegant 
i sempre tenint en compte 
els complements.  

@tanasp:	 Converteix	 els	
seus looks senzills en au-
tèntics	 outfits	 gràcies	 als	
seus complements de co-
lors	i	de	marques	de	luxe.

@paulanata:	l’elegància	i	la	
senzillesa	juguen	un	paper	
important	 en	 el	 seu	 perfil,	
trobant l’equilibri amb la in-
formalitat	i	el	luxe.

@julietapadros:	 l’extrava-
gància, els colors, els es-
tampats i els brillants són 
la	 seva	 essència.	 Mostra	
el món als seus seguidors 
a través de la diferenciació.

@aresaixala:	 Perfil	 mar-
cat per la seva passió als 
complements, les sabates 
extravagants	 les	 joies,	 els	
barrets i els colors. És crea-
tiva i diferent.

@patriciasanes:	 per-
fil	 fresc,	 inspirador	 i	 a	 la	
moda.	 Llueix	 sempre	mar-
ques diferents, i atrevides. 
Es mostra propera amb els 
seus seguidors.

                 5.4.3.3 PUBLICITAT A REVISTA DE MODA

Sortir en revistes de moda o sortir en premsa 
és possible sigui quina sigui la mida de negoci, 
de manera orgànica o pagada. 

En	aquest	cas	es	 tracta	d’una	estratègia	per	
poder	accedir	al	nostre	públic	objectiu	amb	un	
tipus de contingut diferent com poden ser les 
xarxes	socials.	Per	tant,	és	important	destacar	
que a més de publicitat, totes les marques ne-
cessitem també comunicació offline. 
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Il·lustració	20:	Captura	perfil	3
Font:	Instagram

Il·lustració	21:	Captura	perfil	4
Font:	Instagram

Il·lustració	22:	Captura	perfil	5
Font:	Instagram

Il·lustració	23:	Captura	perfil	6
Font:	Instagram

Il·lustració	24:	Captura	perfil	7
Font:	Instagram

Il·lustració	25:	Captura	perfil	8
Font:	Instagram

Il·lustració	26:	Publicitat	a	revista	de	moda
Font:	Creació	pròpia



                 5.4.3.4 NEWSLETTER

Això	és	degut	al	fet		que	no	es	tracten	d’accions	
esporàdiques i efímeres. El seu cicle de vida 
és més llarg	que	el	de	les	xarxes	socials.	És	
a dir, es guarda durant més temps. D’aquesta 
manera es reté en la memòria amb més faci-
litat a més que es pot tornar a consultar quan 
sigui necessari d’una manera més fàcil. 

A The halter busquem crear una cartera de 
clients que cada vegada es vagi ampliant, el 
fet	de	subscriure’s	a	una	newsletter	fa	que	ja	
s’hagi	mostrat	un	interès	previ	a	la	nostra	mar-
ca	i	això	conjuntament	amb	una	bona	campan-
ya de màrqueting de continguts creiem que és 
la clau per poder adquirir una versatilitat com 
a marca.

En aquest cas s’ha optat per un disseny sen-
zill, simple, clar i directe. Comunicant i trans-
meten	 així	 els	 nostres	 valors.	 La	 freqüència	
d’enviaments serà un dia per setmana. 

Tot i l’esplendor d’altres canals, com poden ser 
les	 xarxes	 socials,	 la	 newsletter	 a	 dia	 d’avui	
continua sent un element important en moltes 
estratègies	de	comunicació.

                 5.4.3.5 PACKAGING

Tenint	en	compte	 les	estratègies	de	màrque-
ting que acompanyen al producte, el packa-
ging	en	forma	part,	és	per	això	que	The	halter	
hem volgut apostar per un disseny que sigui 
senzill,	 però	 que	 segueixi	 l’essència de la 
marca. 

Hem	 volgut	 diferenciar-nos	 d’altres	 marques	
i	cuidar	fins	al	més	mínim	detall,	és	per	això	
que s’ha volgut afegir la frase “this must be 
the place”	dins	la	caixa	per	quan	obris	el	pro-
ducte puguis llegir-ho i sentir que la teva acció 
de	compra	ha	estat	gratificant.	Cal	comunicar	
que comprar a la nostra marca és sentir-te a 
prop de tot el que comporta la creació dels 
productes, que la creació ha estat feta “a casa 
nostra”.	Aquí	sorgeix	la	concordança	entre	el	
packaging i la identitat corporativa de l’empre-
sa.	És	a	dir,	que	l’usuari	ens	identificarà	ràpi-
dament, el nom de la marca amb el packaging 
corresponent,	així	com	amb	els	nostres	valors.	
Els	 nostres	 objectius	 es	 basen	a	 atreure	 els	
clients, promocionar-nos com a empresa, i di-
ferenciar-nos	de	la	nostra	competència.
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Il·lustració	27:	Captura	de	la	Newsletter	de	The	Halter
Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	28:	Disseny	packaging	exterior	de	The	Halter	
Font:	Creació	pròpia



                 5.4.3.7 ANUNCI PUBLICITAT PAGADA A INSTAGRAM  
 STORIES
 Els anuncis a stories d’Instagram ens per-
meten poder segmentar i saber de manera 
orientativa quin és l’abast que s’aconseguirà, 
d’aquesta manera pots reconduir a quines per-
sones	els	hi	arribarà,	marcant	així	un	target	o	
una	localització	geogràfica	concreta.	Si	bé	és	
cert també es pot realitzar de forma automàti-
ca i no segmentes el mercat. 
Els	vídeos	a	stories	tenen	una	durada	màxima	
de	15	segons.	En	cas	que	fos	una	fotografia	es	
tractaria de 5 segons. De manera que creiem 
més	adient	optar	pel	vídeo,	ja	que	a	l’hora	de	
que els consumidors retenguin la marca  i l’en-
gagement, és més fàcil. 

                 5.4.3.6 ETIQUETES AMB QR
 

Pel que fa a les etiquetes de les quals aniran a 
les diferents peces. S’han realitzat 3 dissenys 
diferents, tots amb paper reciclat, comunicant 
també alhora els valors de la marca. Cada una 
de les etiquetes constarà d’un codi QR el qual 
un	cop	escanejat	et	redirigirà	a		la	pàgina	web	
on trobaràs el producte, a més en cas de com-
pra,	si	afegeixes	 l’usuari,	 també	s’obtindrà	el	
tiquet de compra. 

Cal	 tenir	 clar	 l’objectiu	 de	 l’anunci	 per	 poder	
planificar	 el	 disseny	 de	 manera	 eficaç.	 Així	
doncs, no hem buscat realitzar un vídeo pu-
blicitari molt enrevessat, hem optat per la sen-
zillesa	però	la	repetició,	una	estratègia	de	re-
cord  pel producte i la marca. 

Enllaç	a	l’anunci	corresponent:
https://youtube.com/shorts/FRIxbkvmRwo?feature=share 

Es considera que els bàners publicitaris són 
una	bona	estratègia	de	màrqueting	online.	És	
una eina la qual se’n pot fer una segmenta-
ció	optimitzada,	adquirint	així	un	alt	potencial	
de	 visites	 del	 públic	 objectiu,	 depenent	 d’on	
decidim que va el nostre bàner. En el cas de 
The	Halter,	s’ha	pres	la	decisió	de	col·locar	el	
nostre bàner a Spotify, pel target de la nostra 
marca. Ja que creiem que és idoni pel fet que 
el	nostre	target	fa	ús	de	la	plataforma.	Això	fa	
que	arribin	 just	a	 l’audiència adequada i als 
llocs de més impacte. 

Un	altre	punt	a	favor	de	l’estratègia	és	que	es	
pot mesurar amb facilitat i tenir controlades 
les	 mètriques,	 fet	 que	 com	 a	 empresa	 que	
tot	 just	s’inicia	en	el	sector	creiem	que	és	un	
factor	 important	a	destacar.	 I	 finalment	el	 fet	
del disseny del bàner el creiem indispensable. 
L’eslògan de “let’s be the change”	fa	que	cridi	
l’atenció i el possible client s’interessi per  que 
és el que ha de fer ell per poder canviar.

                 5.4.3.8 BÀNER PUBLICITARI
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Il·lustració	29:	Disseny	packaging	interior	de	The	Halter	
Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	30:	Disseny	etiquetes	de	The	Halter
Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	31:	Disseny	bàner	The	Halter	
Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	32:	Disseny	bàner	The	Halter	aplicat	a	Spotify
Font:	Creació	pròpia



                 5.4.3.9 BLOG
 

Avui en dia, pel fàcil abast de la creació 
de negocis i la gran quantitat d’empreses 
que han sorgit en el sector és fonamental 
crear contingut de qualitat i relacionat amb 
l’activitat del sector. 

D’aquesta manera els e-commerce de 
moda  que creen blogs sobre moda apor-
ten avantatges competitius que fan dife-
renciar-se dels altres. 

A l’hora d’iniciar-nos a la creació d’un blog 
de moda, no només hem de tenir en comp-
te que volem escriure el blog de manera 
individual sinó que hem de tenir en compte 
els	 objectius,	 estratègia,	 disseny	 i	 comu-
nicació. Si es realitza d’aquesta manera, 
s’aportaran resultats pel negoci.

Els	clients	agraeixen	que	a	l’hora	d’entrar	
a la web tinguin accés a informació interes-
sant sobre el món de la moda de manera 
fàcil i gratuïta. 

Amb	 aquesta	 estratègia	 com	 a	 marca	
guanyarem comunitat de clients poten-
cials que	comparteixen	el	mateix	estil	de	
roba	i	gustos	afins	a	la	nostra	marca.
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Il·lustració	33:	Disseny	entrada	al	blog	The	Halter
Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	34:	Disseny	blog	The	Halter
Font:	Creació	pròpia



                 5.4.3.10 PÀGINA WEB
 

Pel que fa al disseny de la pàgina web 
s’ha optat per un disseny minimalista, 
acolorit i creatiu. Una manera de comu-
nicar-nos com a marca amb els consu-
midors. D’aquesta manera, dins de la 
pàgina web trobem diversos apartats; 
la pàgina principal, la nova col·lecció, 
el blog i el contacte.

enllaç	a	la	pàgina	web:	
https://clararg0.wixsite.com/my-site-1
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Il·lustració	35:	Disseny	pàgina	principal	web	The	Halter
Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	36:	Disseny	pàgina	contacte	web	The	Halter
Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	37:	Disseny	pàgina	collection	web	The	Halter
Font:	Creació	pròpia



                 5.4.3.11 APP
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Il·lustració	38:	Disseny	pàgina	producte	web	The	Halter
Font:	Creació	pròpia

Il·lustració	39:	Captures	disseny	APP	The	Halter
Font:	Creació	pròpia



   6. Conclusió
 

Amb el sorgiment de les noves tecnologies, la 
nostra manera de comprar i els nostres hàbits 
de compra han canviat totalment. 

S’ha	deixat	enrere	recórrer	totes	les	botigues	
de la per trobar la peça que busquen en una 
talla i color concret. Només necessites tenir un 
mòbil a l’abast per poder accedir a internet i 
posar en el buscador les premisses del vestit 
que busques. 

De	la	mateixa	manera,	no	és	necessari	mirar	
tots els aparadors per fer-te una idea del que 
es porta durant la temporada sinó que amb 
la	mateixa	APP	de	 les	marques	 tens	 la	gran	
varietat de productes com si et trobessis al 
ben mig de la botiga. I evitant cues i aglome-
racions. 

És	per	això	que	s’ha	volgut	crear	una	APP	per	
poder donar aquesta possibilitat als nostres 
consumidors. Una manera més còmoda d’ac-
cedir a la nostra marca. 

El disseny es basa en l’estil i imatge de mar-
ca que s’ha seguit amb la pàgina web. Molt 
minimalista, amb color i alhora accessible i 
intuïtiva. Consta de dos apartats que creiem 
necessaris afegir; en primer lloc, el buscador 
tant amb imatge, veu o codi i, per altra banda, 
també	el	contacte,	ja	que	busquem	la	proximi-
tat amb el consumidor, i estar sempre dispo-
sats	a	ajudar.	

Enllaç per poder veure el funcionament de la 
app:	
https://youtube.com/shorts/6ZatniEOKjI?feature=share

A	 la	 part	 inicial	 d’aquest	 projecte	 m’havia	
qüestionat si realment és possible el desenvo-
lupament de la creació d’una marca de bruses 
sostenible. 

Un cop realitzat tot el procediment i desenvo-
lupament puc donar-hi resposta. 

Puc	 confirmar	 que	 sí	 que	 es	 pot	 desenvolu-
par una marca de bruses sostenible, tenint 
en	compte	l’ètica,	el	medi	ambient	i	la	imatge	
d’aquesta. S’ha de destacar que el camí, per 
una banda, no és tan fàcil com sembla i, en 
segon lloc, cal mencionar que en aquest sec-
tor, mai s’és prou sostenible, de mica en mica 
s’han d’anar implementant nous desenvolupa-
ments i procediments. És un camí llarg, però 
no impossible. Com a marca petita és viable 
tenir en compte els processos sostenibles, 
però suposa uns costos, tant de temps com 
de diners més elevats. 

És important destacar que el procés més im-
portant per la creació de la nostra marca és el 
preorder	i	la	base	fonamental	del	projecte.	

Cal remarcar que tot i que s’han seguit tots els 
processos i s’han proposat diverses accions 
les quals buscaven adaptar-se i crear vincle 
amb els consumidors, per poder obtenir uns 
resultats concloents i determinants, s’haurien 
de llançar les bruses al mercat i dur a terme 
les	estratègies	de	màrqueting	plantejades	per	
poder aportar números i percepcions reals. 

Per tant, es pot concloure que si és possible la 
creació, però s’ha d’anar controlant i adaptant 
a	les	situacions	i	tendències	que	es	desenvo-
lupen en aquest sector.
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