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ANNEX 1
MANUAL DE 

IDENTITAT
VISUAL



Manual
d’Identitat
Visual
Mimar swimwear
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Esbossos
Es proposa diferents models de logotip 
amb la paleta de colors definitiva per 
arribar al logotip definitiu

mar
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mar
swimwear

mimar
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Abigton Hijrnotes

Tipografia
Les tipografies escollides són Abigton i Hijrnotes, aquestes són tipografies de tipologia ma-
nuscrita. Aquestes tipografies representen dins de la marca com ones de mar i les corbes 
dels cossos de les dones.



swimwear
mimar

1,8 cm

1,8 cm

1,8 cm

1,8 cm

Logotip
El logotip es compon per Mimar Swi-
mwear i un fons degradat a partir dels 
tres colors principals de la marca. 

El significat que es vol transmetre a partir 
del naming és amb un joc de paraules, per 
una part tenim "mi mar", el meu mar i 
"mimar", tractar amb delicadesa. 

Aquesta composició, mi mar, està unida a 
partir d'una línia corba que representa les 
onades del mar i les diferents corbes que 
pot tenir una dona.
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#B2B1B8

34%
27%
23%
0%
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18%
16%
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13%
10%
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228
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231

B&W escala de grisos
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No llegible Sí llegible

swimwear swimwear swimwear

Llegibilitat
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swimwear

mimarswimwear

mimarswimwear

mimar

7x7cm

6x6cm

5x5cm

4x4cm

3x3cm

2x2cm

swimwear

mimar

1x1cm

Escalabilitat
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Logotips secundaris
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C:
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Y:
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#C69ABF

20%
51%
7%
0%
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R:
G:
B:

C:
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46%
5%
19%
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C:
M:
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#EFD6CC

2%
22%
19%
0%

237
212
202

Paleta
La paleta consta de 5 colors. Els colors principals són un rosat lila, un blau i un beix. Els 
colors secundaris són un to blau més fosc i un marró. 

El color rosat lila representa la dona, la seva llibertat i lluita pels seus drets. 
Els colors blaus representen el mar. 
Els colors més càlids representen tons de pell.

R:
G:
B:

C:
M:
Y:
K:

#1997B1

95%
8%
29%
0%

25
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177
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C:
M:
Y:
K:

#9D8A7D

42%
46%
50%
0%

157
138
125



Packaging



Packaging



ANNEX 2
DOSSIER DE 

IDENTITAT 
CORPORATIVA



Font: Youswim [you.swim] (19 de novembre de 2021). Just our newest colours, and classic Black, getting the light of day they deserve [Imatge]. Recuperat de: https://www.instagram.com/p/CWdjk1aJJOl/ 



Qui som?
Què oferim?
Colecció

Font: Youswim [you.swim] (30 de març de 2022). We can't take you here, but we can send you a suit which gets you halfway there [Imatge]. Recuperat de: https://www.instagram.com/p/Cbupdenuj7T/



Visió

La marca de roba de bany de referència

per la inclusivitat de totes les talles i la

qualitat de les peces.

Misió

Oferir a totes les dones roba de bany

ajustable a tota classe de cossos.

Qui som?

Valors

1
 

2
 

3
 

4

Mimar Swimwear és una marca de roba de

bany apta per tots els cossos. 

Les nostres peces de bany estan fabricades a

través d’un teixit elàstic reciclat que permet

acomodar-se a la perfecció a tota classe de

cossos i poder lluir la bellesa de cada cos

sense sentir-se insegura. 

Respecte i visibilitat a la diversitat.

No a la discriminació racial i de
gènere.

No als estereotips marcats en la
societat.

Eco-friendly, protecció ambiental
en la nostra cadena de producció i
distribució.



La nostra línia de productes es basa

en diferents models de biquinis i

banyadors, i accessoris per la platja.

Què oferim? Per una millor adaptació i arribar a

tota mena de cossos, oferim dues

talles: 

Teixit elàstic reciclat format

per 80% Polièster i 20% Niló

cobert d'Elastà.

Cada un dels nostres productes

és fabricat dins del mateix país. 

En la cadena de producció i

distribució portem a terme

mesures amb el menor impacte

mediambiental.

GlowyContorn de pit

Contorn de maluc

66 a 98 cm

66 a 98 cm

98 a 142 cm

98 a 142 cm

Freedom
Freedom Glowy



Colecció Roba de bany
Part superior

DèliaJanaOna

Font: Youswim (s.f.). Aplomb Cheeky Two-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/aplomb-
cheeky-two-piece?variant=42679738106100

Font: Youswim (s.f.). Poise Standard Waist Two-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/poise-
standard-waist-two-piece?variant=15643107786801

Font: Youswim (s.f.). Eva Standard Waist Two-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/eva-
standard-waist-two-piece



Colecció Roba de bany
Part inferior

IvetAïnaGina
brazilianhigh waiststandard

Font: Youswim (s.f.). Eva Standard Waist Two-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/eva-
standard-waist-two-piece?variant=31924464058417

Font: Youswim (s.f.). Aplomb High Waist Two-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/aplomb-
high-waist-two-piece?variant=39337670410289

Font: Youswim (s.f.). Eva Cheeky Two-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/eva-cheeky-two-
piece?variant=42519152853236



Colecció Roba de bany
Banyadors

ArletGal·laNina

Font: Youswim (s.f.). Aplomb One-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/aplomb-one-piece?
variant=42717002629364

Font: Youswim (s.f.). Poise One-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/poise-one-piece?
variant=15643087175729

Font: Youswim (s.f.). Eva One-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/eva-one-piece?
variant=42717020225780



Colecció Accessoris
per a platja

Bossa de platjaNecesserTovallola
Blau | Rosa | Marró Blau | Rosa | Marró



el placer de la libertad

Font: Youswim [youswim] (21 de novembre de 2019) [Fotografia de Facebook]. Recuperat de: https://m.facebook.com/564553950590405/photos/a.574245849621215/956460644733065/?type=3&source=44





ANNEX 3
 PLA DE

MÀRQUETING



pla de
màrqueting
llençament de la marca



DEBILITATS AMENACES

1. Empresa nova, no té clients fidelitzats i no

és coneguda en el mercat.

2. Venda únicament online, no permet que els

clients es puguin provar la roba abans de

comprar-ho.

3. Comparat amb altres marques de roba de

bany low cost, el preu de la mateixa marca és

elevat.

4. Empresa nova, cost inicial elevat.

1. Existència de dues empreses amb el mateix

producte.

2. Situació actual d'incertesa econòmica.

3. Diferents marques no posicionades en

aquest producte estan apostant per fer

campanyes amb productes semblants.

4. La fabricació en Espanya provoca un cost

més elevat en comparació a altres països.

5. El cost del producte al ser ecològic manté

un preu major a altres més negatius pel medi

ambient.

FORTALESES OPORTUNITATS

1. Missatge de marca potent i reivindicatiu.

2. Permet arribar a un gran nombre de clients

pel mètode de venda online.

3. Àmplia línia de productes.

4. Ampli tallatge, permet arribar a un major

nombre de dones.

5. Productes eco-friendly.

1. Gran valor en empreses amb un sistema de

producció ecològic.

2. La Generalitat de Catalunya durà a terme

un pla d'acció contra la pressió estètica que

pateixen les dones des de múltiples àmbits,

en concret sobre la poca amplitud de tallatge

a les botigues de roba.

3. Augment d'influencers amb cossos reals.

1. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL



2. COMPETÈNCIA
Competència directe:

CALAMOON SWIMWEAR
Creada el 2016 amb origen espanyol i venda a tota Europa, és una empresa dedicada a la venda de

roba de bany i roba d'esport de talla única adaptable a cossos de talla XS a XL. Els seus productes

estan creats a partir de teixits reciclats i fabricats en territori espanyol.

YOUSWIM
Creada el 2018 amb origen anglès i venda mundial, és una empresa dedicada a la venda de roba de

bany i roba d'esport de talla única adaptable a cossos de talla XS a XL. Tenen present la importància

de la sostenibilitat, però actualment els seus productes no estan fabricats amb materials ecològics,

per combatre aquesta debilitat porten a terme la següent acció, per cada gram que utilitzen en la

seva fabricació, fan reculla de plàstics en espais naturals.

Font: Calamoon Swimwear (s.f.). Pàgina d'inici. Recuperat de: https://www.calamoon.es/

Font: Youswim (s.f.). Pàgina d'inici. Recuperat de: https://www.youswim.com/



ETAM
Creada el 1997 amb origen francès i venda mundial, és una empresa dedicada a la venda de roba

interior, roba de banys, roba d'esports i accessoris. Aquest 2022 ha portar a terme una nova

campanya de roba de bany de talla única adaptable a talles des de XS a XL.

Competència indirecte:

STRADIVARIUS
Marca de roba per a dona de la multinacional Inditex, ha llençat una campanya aquest 2022 de talla

única de pantalons. Aquests pantalons prometen adaptar-se a tots els cossos entre una talla 32 a

una 44.

OYSHO
Marca de roba íntima per a dona de la multinacional Inditex va llençar el 2021 una campanya de

llenceria de talla única. La línia inclou sostenidors, calcetes, malles, samarretes i tops d'una sola talla

en colors bàsics: beix, gris, blanc, gris, marró...

Font: Etam (s.f.). Talla única. Recuperat de: https://www.etam.es/bano-tallaunica/

Font: Stradivarius (s.f.). Jean high waist 0 size. Recuperat de: https://www.stradivarius.com/es/nueva-colecci%C3%B3n/ropa/compra-por-producto/jeans/ver-todo/jeans-high-waist-%C3%B8-size-c1020047059p306237139.html?colorId=702



 
Mimar

Swimwear
Calamoon
Swimwear

Youswim Etam

Tallatge

Superior i

inferior

66 - 142 cm

XXS - 3XL

Superior

80 – 110

Inferior

34 - 46

Superior

Copa A - G

Inferior

34 - 46

Superior

80 - 100

Inferior

36 - 44

Nº de
productes

3 part superior

3 part inferior

3 banyadors

(9 colors)

9 part superior

4 part inferior

2 banyadors

(9 colors)

11 bikinis

3 banyadors

(16 colors)

1 bikini 

1 banyador 

(3 colors)

Preu 25,99 - 39,99€ 40 - 90€ 151,95€ 19,99- 45€

Altres
productes

Accessoris de

platja
Roba de yoga Roba de yoga

Accessoris de

platja

Tipus de
venda

Online Online Online Online i física

Pàgina web - Sí Sí Sí

Instagram - 21,3K 163K 1,3M

TikTok -
9 followers

19 likes

6773 followers

3157 likes

79,1K followers

466,2K likes

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació:
Calamoon Swimwear (s.f.). Pàgina d'inici. Recuperat de: https://www.calamoon.es/
Etam (s.f.). Pàgina d'inici. Recuperat de: https://www.etam.es/
Youswim (s.f.). Pàgina d'inici. Recuperat de: https://www.youswim.com/
Etam [etam_officiel]. [Usuari de TikTok]. Recuperat de: https://www.tiktok.com/@etam_officiel?lang=es
Calamoon [user486022656845]. [usuari de TikTok]. Recuperat de: https://www.tiktok.com/@calamoon
Youswim [youswim]. [Usuari de TikTok]. Recuperat de: https://www.tiktok.com/@youswim
Etam [etam]. [Usuari de Instagram]. recuperat de: https://www.instagram.com/etam/
Youswim [you.swim] [usuari de Instagram]. Recuperat de: https://www.instagram.com/you.swim/
Calamoon swimwear [calamoon]. [Usuari de Instagram]. Recuperat de:  https://www.instagram.com/calamoon/



3. PÚBLIC OBJECTIU
El públic objectiu de Mimar Swimwear són dones entre 16 a 25 anys en residència a Espanya.

Mimar Swimwear vol arribar a totes les dones, però remarcant aquelles dones que es caracteritzen

per cossos no normatius i que tenen dificultats i inseguretats a l'hora de comprar roba de bany.

BUYER PERSONA

INFORMACIÓ PERSONAL

Edat: 19 anys

Gènere: Dona

Ubicació: Barcelona

Estudis: estudiant actual de

treball social.

Ingressos: 10.000 € any

Aficions: passar temps amb

els seus amics, treballs

manuals, viatjar a la costa,

anar al gimnàs.

Interessos: pel·lícules i sèries

d'arguments socials, ectura

reivindicativa, jardineria, anar

a museus i exposicions,

compra en comerços locals.

OBJECTIUS
PROFESSIONALS

Quins són els seus
objectius professionals?
Trobar una feina que li

permeti ajudar a les

persones més necessitades.

Quin és el seu èxit?
Portar a terme accions que

disminueixin el masclisme

per estar més a prop de la

igualtat.

Quina és la seva meta?
Poder fer un canvi en la

legislació per millorar els

drets dels col·lectius en risc

d'exclusió social.

DESAFIAMENTS PERSONALS

Quins problemes està intentant
resoldre?
Aconseguir sentir-se bé amb si

mateixa, estimar-se.

Què li impedeix assolir el seu
objectiu?
La societat té imposada una idea

de bellesa on ella no està en ella. A

demès té dificultats a l'hora de

comprar roba, ja que no troba de

la seva talla o peces que s'ajustin

correctament al seu cos.

Quin punt de dolor específic
té?
Estar incòmode en qualsevol

situació que inclogui reunir-se

amb altra gent o exposar-se.

COM POTS AJUDAR?

Com respon el vostre producte a les seves necessitats?
Els productes de Mimar Swimwear asseguren l'adaptació perfecta de la peça en qualsevol cos. A demès ofereix

diferents models de roba de bany perquè escolli amb el que es sentirà còmode i segura.

El teu missatge coincideix amb la seu?
Sí, tant Mimar Swimwear com ella intentem fer un canvi de pensament en la societat per millorar col·lectius

que no se senten representats en ella.



4. OBJECTIUS
1 any vista:

1

2

3

Arribar a unes vendes que superin un 10% les despeses.

Aconseguir un mínim de 1.000 seguidors en les xarxes socials.

Reconeixement en 5 mitjans de comunicació digitals.

5. ACCIONS

DèliaJanaOna

ESTRATÈGIA DE PRODUCTE
La roba de bany estan compostes a partir de teixit elàstic reciclat format per 80% Polièster i 20%

Niló cobert d'Elastà. Cada un dels productes és fabricat dins del mateix país. En la cadena de

producció i distribució es porten a terme mesures amb el menor impacte mediambiental.

Els productes que es poden trobar a Mimar Swimwear són:

- 3 models de part superior de biquini.

Font: Youswim (s.f.). Aplomb Cheeky Two-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/aplomb-cheeky-two-piece?
variant=42679738106100

Font: Youswim (s.f.). Poise Standard Waist Two-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/poise-standard-waist-
two-piece?variant=15643107786801

Font: Youswim (s.f.). Eva Standard Waist Two-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/eva-standard-waist-two-
piece



- 3 models de part inferior de biquini.

- 3 models de banyadors.

IvetAïnaGina
brazilianhigh waiststandard

ArletGal·laNina

Font: Youswim (s.f.). Eva Standard Waist Two-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/eva-standard-waist-two-
piece?variant=31924464058417

Font: Youswim (s.f.). Aplomb High Waist Two-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/aplomb-high-waist-two-
piece?variant=39337670410289

Font: Youswim (s.f.). Eva Cheeky Two-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/eva-cheeky-two-piece?
variant=42519152853236

Font: Youswim (s.f.). Aplomb One-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/aplomb-one-piece?
variant=42717002629364

Font: Youswim (s.f.). Poise One-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/poise-one-piece?variant=15643087175729 Font: Youswim (s.f.). Eva One-Piece. Recuperat de: https://www.youswim.com/collections/all/products/eva-one-piece?variant=42717020225780



Tant els bikinis com els banyadors estan disponible en aquests colors:

- Accessoris:

Els noms de cada peça de bany fan referència a noms de dones d’origen català. El seu motiu és per

fer referència a les dones i el nom en català per l’origen de la marca.

Per una millor adaptació i arribar a tota mena de cossos, s’ofereix dues talles:

El packaging està compost a partir de materials reciclats. És una capsa de cartó on dins es troba la

peça de bany escollida dins d'una bossa de tela, aquesta bossa podrà ser reutilitzada pel client per

guardar per exemple, les peces de bany un cop utilitzades i mullades. Finalment, es troba unes

làmines adhesives relacionades amb la marca i una targeta agraint la compra i animant a la

participació de #mimarse a les xarxes socials.

 Freedom Glowy

Contorn de pit 66 a 98 cm 98 a 142 cm

Contorn de maluc 66 a 98 cm 98 a 142 cm

Bossa de platjaNecesserTovallola
Blau | Rosa | Marró Blau | Rosa | Marró



Biquinis part superior 25,99€

Biquinis part inferior 25,99€

Banyadors 39,99€

Tovalloles 15,99€

Bossa de platja 19,99€

Necessers 9,99€

ESTRATÈGIA DE PREU
Per definir el preu dels productes es porta a terme dues estratègies de preu, estratègia de

penetració i estratègia de preus psicològics.

L'estratègia de penetració tracta en llençar els productes amb un preu baix per tal d'acaparar

l'atenció i les vendes de manera efectiva davant dels seus competidors més cars. És una estratègia

temporal, un cop les vendes augmentin i hi hagin clients fidelitzats els preus pujaran fins a ser

competitius amb els de la competència.



10 % de descompte per la subscripció a la newsletter.

A l'inici de l'estiu es farà una promoció amb la compra de dos biquinis, vindrà de regal un

accessori seleccionat pel client.

En dies especials, pack regal que inclou els tres accessoris i un descompte del 20% en roba de

bany a 39,99€.

En les setmanes de rebaixes tots els productes a un 15% de descompte.

Pel que fa a les promocions, es portaran a terme diferents accions:

ESTRATÈGIA DE VENDES I DISTRIBUCIÓ
La venda dels productes es farà a partir de la e-commerce de la marca. Per a la seva distribució serà

a partir de punts de recollida per un impacte mediambiental menor. Els preus i temps són:

Península (Correos) 24-48h 4,00€

Malears, Ceuta i Melilla (Correos) 24-48h 5,00€

Canàries (Correos) 24-48h 6,00€

Europa (Correos) 24-48h 8,00€

Nosaltres. Explicació de què és Mimar Swimwear, la seva identitat (missió, visió i valors), com

estan fabricats els productes i el seu funcionament.

Roba de bany. Separat per subapartats (tots, part inferior, part superior i banyadors), es

presentaran tots els productes per la seva compra.

Accessoris. Presentació de tots els accessoris per la seva compra.

Al dia. Aquest apart fa referència al blog de la marca, allà es farà una entrada mensual parlant

de diversos temes relacionats amb la marca.

FAQ's. Apartat on es redacten tots els possibles dubtes resolts que poden sorgir als clients. Com

per exemple: funcionament de les talles, fabricació del producte, política de devolució...

Contacte. Informació de contacte i un formulari per si els usuaris necessiten resoldre qualsevol

dubte.

ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ

PÀGINA WEB
Creació d'una pàgina web per la venda dels productes i informació sobre la marca. Disponible en

castellà i anglès. 

Apartats:



Font: Youswim [@youswim111]. Publicacions [Perfil de Pinterest]. Pinterest. Recuperat de: https://www.pinterest.es/youswim111/_created/

Font: Youswim [@youswim111]. Publicacions [Perfil de Pinterest]. Pinterest. Recuperat de: https://www.pinterest.es/youswim111/_created/



Font: Youswim (s.f.). Pàgina d'inici. Recuperat de: https://www.youswim.com/

Font: Youswim [@youswim111]. Publicacions [Perfil de Pinterest]. Pinterest. Recuperat de: https://www.pinterest.es/youswim111/_created/



Contingut de marca. Per tal d'establir una relació més estreta amb el públic objectiu i crear

comunitat, es vol comunicar el qui som?, la missió, la visió, els valors... Trets característics de la

marca que potenciarà el reconeixement i la diferenciació de marca respecte a la seva

competència.

Producte. Explicar quins són els productes que oferim, el seu funcionament, vídeos explicatius

de com combinar les peces de bany.

Formats carrusels

Formats Reel

Publicacions (fotografies i vídeos)

Stories

#mimarse. És una acció que es porta a terme juntament amb els clients. Per tal de crear

comunicat es llança la iniciativa de penjar fotografies amb les peces de bany a la xarxa social

amb el hashtag #mimarse per tal de viralitzar tota mena de cossos. En aquest destacat es

repenjaran les publicacions dels usuaris.

Mimar. Contingut de marca relacionat amb els valors, la missió i la visió.

INSTAGRAM
És la xarxa social principal per trobar tota la informació de rellevància sobre la marca.

El contingut es proposa dividir-lo en:

Referent al format:

Stories destacats:



Team. Informació de qui consta en la marca, l'equip de treball.

Eco-friendly. Tot el que va relacionat amb els materials utilitzats tant en el producte com en el

packaging de manera ecològica.

Q&A. Recopilatori de preguntes dels usuaris sobre la marca.

Opinions. Recopilatoris d'opinions que deixen els clients sobre la marca en les xarxes socials.

Repenjar stories dels clients per tal d'augmentar la visibilitat de la marca. Aquest seguit de

stories aniran a l'apartat de destacats de col·laboracions i #mimarse, ajudaran a construir

relacions més fortes i fidelitzar als clients.

El missatge d'aquestes publicacions han de fomentar una resposta; la qual cosa es suggereix

incloure preguntes per establir una comunicació bidireccional.

-nclusió de hashtags en totes les accions.

Realització d'enquestes en format story per fomentar una interacció i humanitzar la marca.

3 posts setmanals (dilluns, dijous, divendres i diumenge).

2 reels mensuals (divendres).

2 temàtiques de stories al dia.

Per obtenir engagement, es proposen les següents accions per provocar interacció de part de

l'usuari:

Respecte a la freqüència de publicació:

#mimarseMimar Team Q&A Eco-friendly

m # t ?

Mimar Swimwear
El placer de la libertad ✨
Bikinis y bañadores ajustables a tu cuerpo 
Olvidate de las tallas 
Eco-friendly 
mimarswimwear.com

cuidar

diver
sidad

verano

empo
dera

miento

cuidar

diver
sidad

verano

empo
dera

miento

Mimar Swimwear
El placer de la libertad ✨
Bikinis y bañadores ajustables a tu cuerpo 
Olvidate de las tallas 
Eco-friendly 
mimarswimwear.com

Font: Youswim (s.f.). Sophie wears the Aplomb Standard Waist Two-Piece in Plume and Nadine [Publicació Pinterest]. Recuperat de: https://pin.it/5V2Cb3q
Font: Youswim (s.f.). Chelsea wears the Poise High Waist Two-Piece in Espresso. Image by Ebony Talijancich. [Publicació Pinterest]. Recuperat de: https://pin.it/6UmlPob
Font: Youswim (s.f.). Models wear Poise High Waist Two-Piece and Poise Standard Waist Two-Piece in Forest. [Publicació Pinterest]. Recuperat de: https://pin.it/1IQ6I1E
Font: Youswim [you.swim] (27 de abril de 2021). [Imatge]. Recuperat de: https://www.instagram.com/p/Cc2vv8IOdTH/
Font: Youswim [you.swim] (05 de maig de 2021). [Imatge]. Recuperat de: https://www.instagram.com/p/CdLdAq0uv8B/



TIKTOK
En aquesta xarxa social es mostrarà la part més "natural" de la marca amb tons humorístics. El

contingut serà el mateix que en Instagram però a partir de la utilització de trends virals de la xarxa

social per arribar a un major nombre d'usuaris.La freqüència de publicació serà 3 vídeos a la

setmana. En el cas dels 2 reels d'Instagram mensuals, un dels vídeos setmanals de TikTok serà

substituït pel reel.

Promocions.

Entrades en el blog.

Campanyes.

NEWSLETTER
Per tal de mantenir els clients informats, es proposa crear una newsletter dirigida als usuaris

subscrits a partir de l'enllaç en la web i els clients que hagin comprat i permès rebre informació

comercial al seu correu electrònic.

El contingut:

Freqüència:

2 newsletter mensuals.

CAMPANYES DE PAGAMENT XARXES SOCIALS
Per arribar a un major públic de forma més eficaç es portarà a terme campanyes de SEM a les

xarxes socials Instagram i Tiktok. Aquestes accions estaran basades en el contingut propi de la

marca.

La durada de cada campanya serà d'una setmana.

En el cas d'Instagram el seu format serà en stories i posts.

CAMPANYA INFLUENCERS
Una altra acció que permet arribar a un major públic és a través de l'utilització de perfils públics

que tinguin un missatge semblant a la de la marca. Amb la selecció de tres perfils actius a Instagram

i Tik Tok es portarà a terme diverses accions comunicades en aquests perfils. Els influencers escollits

son: Celia Castle, Ocean Vicky i Marta Camin. el contingut demanat a cada perfil serà:

- 1 video a Tik Tok

- 1 post a Instagram

- 1 Instagram stories

- 1 reel



 Edat
Seguidors

Instagram

Seguidors

Tik Tok
Públic Temàtiques

Contingut

relacionat

amb la marca

Celia

Castle

21

anys
29.3 K 53 K

adolescents/

joves
Daily blogs  

Ocean

Vicky

22

anys
74.9 K 1.6 M

adolescents/

joves
Humor  

Marta

Camin

26

anys
17.6 K 410.1 K

adolescents/

joves
Moda  

White Summer

La Santa Market

Palo Alto Market

PARTICIACIÓ EN FIRES D'ESTIU
Per tal de poder mostrar els productes de manera física, es decideix participar en un dels següents

mercats de moda de Catalunya. Les fires o mercats més populars són:

clicar per visualitzar

clicar per visualitzar

clicar per visualitzar

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació:
Celia castle [@celiacastle]. Dades [Perfil d'Instagram]. Instagram. Recuperat de: https://instagram.com/celiacastle?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Celia castle [@celiacastlee]. Dades [Perfil de Tik Tok]. Tik Tok. Recuperat de: https://vm.tiktok.com/ZMN1C64oD/
Celia castle [@celiacastlee] (25 d'abril de 2022). [Video]. Tik Tok. Recuperat de: https://www.tiktok.com/@celiacastlee/video/7090495882067528966?_t=8SkKhDzjgSD&_r=1
Ocean Vicky [@ocean.cpm]. Dades [Perfil d'Instagram]. Instagram. Recuperat de: https://instagram.com/vicky.cpm?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Ocean Vicky [@ocean.vicky]. Dades [Perfil de Tik Tok]. Tik Tok. Recuperat de: https://vm.tiktok.com/ZMN1CNFHg/
Ocean Vicky [@ocean.vicky] (28 de març de 2022). [Video]. Tik Tok. Recuperat de: https://vm.tiktok.com/ZMN1CyRaN/?k=1
Marta Camin [@immartacamin]. Dades [Perfil d'Instagram]. Instagram. Recuperat de: https://instagram.com/immartacamin?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Marta Camin [@immartacamin]. Dades [Perfil de Tik Tok]. Tik Tok. Recuperat de: https://vm.tiktok.com/ZMN1CjKD7/
Marta Camin [@immartacamin] (9 d'octubre de 2021). [Video]. Tik Tok. Recuperat de: https://vm.tiktok.com/ZMN1CJBbs/?k=1

https://vm.tiktok.com/ZMN1SV229/?k=1
https://vm.tiktok.com/ZMN1SqSef/?k=1
https://vm.tiktok.com/ZMN1SywYP/?k=1


Mides Preu per dia Dies Preu total

3x3m 143€ 30 dies 4290€

3x3m 157€ 20 dies 3140€

3x3m 157€ 10 dies 1570€

White Summer. Ubicat a Serres de Pals, és un festival celebrat durant l'agost de cada any. En ell es

pot trobar botiges i food trucks, a demès de tallers, concerts i activitats. Es combina l'art, la moda, la

música i la gastronomia. Pel que fa a la moda, les botigues representades són marques locals, nous

dissenyadors, moda sostenible i artesana.

Font: Ticketmaster Blog (30 de maig de 2021). Este verano… ¡Nos vamos al White Summer 2021!. Recuperat de: https://blog.ticketmaster.es/post/este-verano-nos-vamos-al-white-summer-2021-30418/

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació: White Summer (s.f.). White Summer Celebrating the art of living. Recuperat de: https://docplayer.es/210097306-White-summer-celebrating-the-art-of-
living-edicion-2021.html 



La Santa Market. Ubicat a Sant Feliu de Guíxols, és un festival celebrat durant els mesos de juliol i

agost de cada any. És un mercat dedicat a la moda, la gastronomia i la música. El seu compromís és

donar suport a la cultura, creativitat i artesania de proximitat en aquests tres àmbits.

Mides Preu per dia Dies Preu total

12x12m 81,81€ 44 dies 3600€

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació: La Santa Market (s.f.). TARIFAS EXPOSITORES 2021. Recuperat de: https://www.lasantamarket.com/wp-content/uploads/2020/11/Tarifas_expositores_2021.pdf

Font: La Santa Market (s.f.). Galería 2021. Recuperat de: https://www.lasantamarket.com/galerias/2021/

Font: La Santa Market (s.f.). TARIFAS EXPOSITORES 2021. Recuperat de: https://www.lasantamarket.com/wp-content/uploads/2020/11/Tarifas_expositores_2021.pdf



Palo Alto Market. Ubicat a la ciutat de Barcelona, és un mercat celebrat el primer cap de setmana

de cada mes durant tot l'any. És un mercat dedicat a la moda, la gastronomia i la música. Prioritza

els projectes de qualitat i innovadors en l'àmbit artístic, cultural, social o mediambiental.

Mides Preu per dia Dies Preu total

3x3m 560€ 2 dies 560€

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació: Palo Market Fest (s.f.). Palo Market Fest. Recuperat de: https://valencia.palomarketfest.com/uploads/home/PMF_2022.pdf?v=220512015039

Font: Palo Market Fest (s.f.). Palo Market Fest. Recuperat de: https://valencia.palomarketfest.com/uploads/home/PMF_2022.pdf?v=220512015039

Un cop analitzat els tres mercats, en relació al preu i el missatge que transmet el mercat. L’elecció

escollida és La Santa Market. El preu per dia és el menor, la temprada que es porta a terme el mercat

és a l’estiu i l’espai oferit a la marca és el més gran. 

El disseny establert pel stand de la marca é el següent:





Acció Data inici Data finalització

10 % de descompte per la

subscripció a la newsletter
30/05/2022 sense finalització

Amb la compra de 2 peces

completes, un accessori de

seleccionat pel client de

forma gratuïta.

30/06/2022 30/06/2022

Rebaixes estiu, 15% de

descompte en tots els

productes

01/07/2022 10/07/2022

Black Friday 2022, 15% de

descompte en tots els

productes

25/11/2022 27/11/2022

Cyber Monday 2022, 15% de

descompte en tots els

productes

28/11/2022 28/11/2022

Festes de nadal, pack regal

(3 accessoris + 20% de

descompte en roba de bany)

01/12/2022 06/01/2023

Rebaixes gener, 15% de

descompte en tots els

productes

07/01/2023 21/01/2023

Dia de la mare, pack regal (3

accessoris + 20% de

descompte en roba de bany)

01/05/2023 07/05/2023

5. CALENDARI
Programació del llençament de les promocions en vista a un any.



ANNEX 4
 QÜESTIONARI



  



 
  



 
  



 
 
 
 



 
 



 
 



ANNEX 5
GRÀFICS



GRÀFICS ELABORATS A PARTIR DE LA PLATAFORMA GOOGLE FORMS 

 
 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 

 
 
 



GRÀFICS D’ELABORACIÓ PRÒPIA 
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Quin canal utilitzes per la compra de roba de bany? 
(16 a 25 anys)

Botigs física Botiga online Els dos per igual

3%
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No tenen cap imperfecció
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Tenen cossos normatius
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Quines semblances hi trobes amb les models escollides?



 
 

 
 

14%
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Et sents identificada amb les models escollides? 
(16 a 25 anys)

Si No

81%

19%

En el cas que hagis seleccionat "No", et fa sentir 
insegura o tenir algun pensament negatiu cap al 

teu cos? (16 a 25 anys)

Si No
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Sí No
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Dubto si la qualitat del producte és bona i pugui
transparentar

Els dissenys que fabriquen trobo que no afavoreixen
al meu cos

Em costa trobar una peça de bany que s'ajusti
correctament al meu cos

En el cas dels bikinis, una de les dues parts trobo la
talla però de l'altra part no

Hi han poques botigues que venguin la meva talla

En el cas que hagis seleccionat "Sí", quins son els motius? 
(16 a 25 anys)
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20%
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25%
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Dubto si la qualitat del producte és bona i pugui
transparentar

Els dissenys que fabriquen trobo que no afavoreixen
al meu cos

Em costa trobar una peça de bany que s'ajusti
correctament al meu cos

En el cas dels bikinis, una de les dues parts trobo la
talla però de l'altra part no

Hi han poques botigues que venguin la meva talla

En el cas que hagis seleccionat "Sí", quins son els motius? 
(més de 25 anys)

20%
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Triángulo invertido
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Per finalitzar, selecciona la forma que es pugui ajustar 
més al teu cos. (16 a 25 anys)


