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Què és “Catalunya, de l’hort a l’olla”?  

Projecte

“Catalunya, de l’hort a l’olla” és el nom d’un 

projecte que vol apropar, a través d’una 

aplicació web, els productes de la dieta 

catalana i les seves receptes a gent de tot el 

món. 



Què és “Catalunya, de l’hort a l’olla”?  

Projecte

Innovació

Menjar

Tecnologia

Web

Servei

Usuaris

Comoditat

Màrqueting
Per aconseguir-ho, combina accions 

com el servei, la innovació i la 

tecnologia, per a oferir als usuaris 

una web que sigui còmoda i que 

apropi la cultura catalana en forma 

de menjar en tots els punts que 

s’oferti. 



Públic objectiu i perfils d’usuari 



Públic objectiu i perfils d’usuari 



Públic objectiu i perfils d’usuari 



Paleta de colors i tipogràfica

“Producte i disseny”

Colors verdosos i blancs per recordar al 

camp, la natura, el producte mediterràni…

Scripts triats: 

H1:                Gotham SSm 

H2:                 Gotham SSm 

Subheading:   Gotham SSm 

Body:              Gotham SSm 

Caption:          Gotham SSm 

Footer:            Gotham SSm

Una tipografia fàcil de llegir i clara. La 

Gotham SSm.



Logos, botons i altres elements gràfics 

“Producte i disseny”

Logos Icones

Botons



UX / Usabilitat web 

“Producte i disseny”



Principal missió  

Escollir la comanda desitjada i rebre-la a casa



Passos a seguir 

https://marvelapp.com/1ici9he 

Escollir número de persones Crear una compta o iniciar sessió d’usuari

https://marvelapp.com/1ici9he


Passos a seguir 

https://marvelapp.com/1ici9he 

Afegir adreça per enviar comanda Pagar la comanda

https://marvelapp.com/1ici9he


Passos a seguir 

https://marvelapp.com/1ici9he 

Confirmació de la comanda 

https://marvelapp.com/1ici9he


Espai personal 
https://marvelapp.com/1ici9he 

Editar perfil d’usuari Editar adreça per rebre la comanda

https://marvelapp.com/1ici9he


Espai personal 
https://marvelapp.com/1ici9he 

Antigues comandes Editar detalls de pagament

https://marvelapp.com/1ici9he


Objectius de màrqueting 

Objectius • Crear una campanya/producte/servei d’èxit que es llançi i es desenvolupi a llarg 
termini 


• Construir relacions i aconseguir clients fidels 

• Aconseguir reconeixement de la marca en el sector de la gastronomia catalana

Target Usuaris i Contextos - Tecnologia - Innovació

Sectors Campanyes, Màrqueting, Marca, Servei, Events

Aproximació 

•Inversió alta 
•Impacte real 

 

Events 

Un cada tres mesos: 

-Febrer 
-Maig 
-Agost 
-Novembre

Social Media 

-Blogs 
-Newsletter 
-Web 
-SM channels 
• Twitter

• Facebook

• Instagram

• LinkedIn

• Pinterest

• Google +

Campanyes de màrqueting 
adicionals 

Relacions Públiques 

-TV 
-Diaris



Canals de promoció 

Activitat Canal Tema Freqüència

Any 2017

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dec

Website Website Revisar contingut, 
informació, etc. Continua

Website Google 
Analytics

Anàlisi de trafic, 
punts d’aquisició, 
comportament de 
l’usuari, etc.

Continua

Website SEO
Metada de la 
web, heading, 
keywords, etc.

Continua

Events Events a 
participar

Intentar fer 
d’sponsors i 
promoure la web

Un per cada 
trimestre

Social Media FB, TW, 
IG… Posts i imatges Diari

Social Media Youtube Videos Mensual

Newsletter
Campaign 
Monitor / 
Salesforce

Email marketing Mensual

Campanyes 
de 
màrqueting

TV, Post, 
etc

Campanyes 
addicionals

Un per cada 
trimestre



Oportunitat de negoci 

Despeses  

- Preu total posada en marxa: 37,098.6 euros 

- Gastos addicionals: 1,000.00 euros 

Gestió del projecte 

Conceptualització 

Disseny 

Desenvolupament 

Màrqueting



Oportunitat de negoci 

Evolució de vendes Habitants Nombre de 
comandes

Preus comanda Guanys estimats

1 semestre, Any 1 9 millons a 
Londres

20000 Entre 20 i 30 pounds Mitjana 25 pounds = 500000 
sense despesa

2 semestre, Any 1 9 millons a 
Londres

40000 Entre 20 i 30 pounds Mitjana 25 pounds = 1000000 
sense despesa

1 semestre, Any 2 9 millons a 
Londres

100000 Entre 20 i 30 pounds Mitjana 25 pounds = 2500000 
sense despesa

2 semestre, Any 2 9 millons a 
Londres + 3,5 
millons a Berlin 
= 12.5 millons

200000 Entre 20 i 30 pounds Mitjana 25 pounds = 5000000 
sense despesa

Ingressos  



Línies de futur 

Buscar maneres per tirar endavant el projecte i rebre ajuda 

des d’alguns punts i sectors diferents. En aquest cas, es 

podria: 

• Buscar alguna universitat que volgués incorporar el 

projecte en el seu currículum i així rebre ajuda a través 

de l’universitat.  
• Buscar inversió en diferents agències d’inversió, 

inversors particulars, angel list, etc. 

• Buscar alguna entitat que volgués subvencionar el 

projecte per el seu interès. 
• Buscar gent que volgués patrocinar, subvencionar, 

financiar o col.laborar amb el projecte.

Pel que fa al projecte en ell mateix, es podria introduir 

diferents aspectes rellevants, com per exemple: 

• Desenvolupar una app d’acompanyament, la qual 

disposi de les mateixes funcionalitats però en una app. 

• Afegir més pressupost de màrqueting, i d’aquesta 

manera ampliar els llocs offline i online on es pot 

aconseguir nous clients. 

• Tenir més característiques en la interfícia, per guardar 

dades, comandes i afegir noves funcionalitats. 

• Introduir noves receptes i comandes, evidentment, en la 

mesura del possible, si el producte tingués sortida, es 

podria introduir l’escudella, fricandó, etc; fins i tot, si 

podrien introduir postres, com la crema catalana.


