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El projecte
Mugentō és un establiment d'elaboració, preparació i venda de bentos, inspirat en 
les diferents tendes japoneses. Els bentos són de temàtiques infinites, 
personalitzades i per totes les edats. El projecte consisteix a desenvolupar i posar 
en marxa l'establiment en el mercat, passant pels passos des de la seva identitat 
visual corporativa, fins als prototips interactius de la seva app.

Què és un bentō?

Diccionaris defineixen la paraula bentō com un menjar, 
generalment de cuina japonesa, servit en una caixa de 
compartiments múltiples i elaboradament decorat. La 
majoria d'ells són elaborats per ser emportats al lloc 
d'aprenentatge o de treball de la persona, o per festivitats. 
El més comú és que siguin fets a casa, però també poden 
adquirir-se en botigues d'ultramarins, d'alimentació i en 
estacions de tren.



  

El projecte
Mugentō és una nova empresa, per la qual cosa va ser necessari la creació 
d'elements de disseny gràfic propis per a poder posicionar-la en el mercat i en 
Internet. Per a aconseguir-ho es van realitzar dues tasques:

La seva identitat visual 
corporativa per a ser identificada i 

diferenciada de la competència.

Una app per a Android que permeti 
als usuaris dissenyar el seu propi 

bentō i comprar-lo online.



  

La idea
La idea del projecte va sorgir per diverses motivacions:

 El meu interès per la cultura i gastronomia japonesa.

 La meva afició pel manga i l'anime japonès i la seva relació amb un dels 
estils del bentō, el Kyaraben o character bentō.

 La falta de negocis de venda de bentos fora del Japó.



  

Elements del projecte

 Brífings que recullen la informació sobre l'empresa i el projecte.

 Identitat visual:

Logo  que representa visualment la marca, la identifica i la diferència de la 
competència.

Manual d'identitat corporativa que reuneix les normes d'ús i prohibicions 
dels elements gràfics que formen la marca.

 Prototips de baixa fidelitat (Lo-Fi) i alta fidelitat (Hi-Fi), als quals se'ls afegeix 
interactivitat amb l'eina InVision.

 Avaluació d'usabilitat  on es comprova, amb usuaris i mitjançant test i 
qüestionari post-test, si els prototips Lo-Fi i Hi-Fi compleixen les seves necessitats i 
expectatives.



  

Metodologia
Durant el projecte es va aplicar la metodologia del disseny centrat en l'usuari 
(DCU), situant així l'usuari en el centre del procés de disseny de la interfície.

     - Brífings  - Perfils d'usuari     - Disseny   - Test usabilitat     - Disseny 
    prototips      prototips Lo-Fi     prototips
 - Estructura i         Lo-Fi      i Hi-Fi        Hi-Fi
    fluxos de 
    navegació       - Redisseny       - Redisseny

        resultat  resultat
avaluació  avaluació

Anàlisi Disseny
Prototips
Lo-Fi

Avaluació
prototip

Prototips
Hi-Fi



  

Nom i Logo de la marca

El nom de la marca, Mugentō, ha estat creada a partir de la paraula japonesa 
Mugen, que significa Infinit, i Bentō.

El logo conté les característiques i valors juvenils, originals però professionals de 
l'establiment. L'imagotip representa un bentō amb alguns dels aliments que s'hi 
poden trobar, complementats amb cares típiques del Kyaraben. D'aquesta manera 
la gent podria relacionar fàcilment la marca amb la venda de bentos.



  

Manual d'identitat corporativa

En el manual d'identitat corporativa es recullen els aspectes propis de la marca: el 
seu nom, els colors corporatius, les tipografies, els seus usos, variacions i 
prohibicions dels elements multimèdia i gràfics.



  

Perfils d'usuari
Per a donar a conèixer el públic objectiu de Mugentō i dissenyar l'app conforme a 
les seves necessitats, es van crear quatre fitxes  de perfils d'usuaris reals amb 
situacions i aspectes de la seva vida que es poden relacionar amb l'establiment de 
venda de bentos.



  

Prototips app
L'app serveix perquè els usuaris puguin crear els seus propis dissenys de bentos, comprar-
los online i compartir-los en les xarxes socials. Les seves pantalles són:

Launch screen: Portada que apareix en executar l'app i mentre aquesta es carrega.

Introducció: Explica les funcions de l'aplicació.

Inici de sessió: L'usuari inicia sessió. Aquesta part pot ser omesa.

Registre: L'usuari es registra si no té compte. Aquesta part pot ser omesa.

Mètodes: Pantalla on s'escull el mètode de disseny o compra de bentō. Són tres: 

Imatge o fotografia:  S'escull una fotografia o imatge de la galeria del telèfon mòbil i 

l'aplicació crea automàticament un producte semblant a elles.

Dibuixar: Es dibuixa a mà alçada mitjançant eines de dibuix i d'edició d'imatges.

Bentos establiment: L'usuari compra un bentō ja elaborat per l'establiment.



  

Prototips app
Ajuda: S'expliquen els diferents mètodes de disseny de bentos.

Finalització:  Finalitzat el producte es pot afegir a la cistella per a comprar-lo. 

També pot ser compartit per Internet.

Compartir: El producte final es comparteix a les xarxes socials.

Contacte: Dades de contacte de l'establiment i  l'empresa.



  

Prototips app i interactivitat
Els prototips Hi-Fi es van dissenyar una vegada realitzats els prototips Lo-Fi i les 
proves d'usabilitat. Van ser dissenyats per a telèfons intel·ligents amb sistema 
operatiu Android de resolució 1080 x 1920. 

Els prototips utilitzen, a part d'un estil propi, el disseny Pla o Flat Design, per fer 
l'aplicació d'aspecte senzill, i l'anomenat Material Design de Google, facilitant així la 
intuïció i ús de la navegació dels prototips en general als usuaris.

Després de dissenyar els prototips Lo-Fi i Hi-Fi de l'app, se'ls va afegir interactivitat, 
d'aquesta forma hi hauria més facilitat en les proves d'usabilitat. Poden provar-se 
els prototips en els següents enllaços:

● Prototips Lo-Fi app: https://invis.io/8CRJAXLJHD6#/358026882_TFG_LoFi1   

● Prototips Hi-Fi app: https://invis.io/UGRNE81JVK7#/359302246_TFG_HiFi1 

https://invis.io/8CRJAXLJHD6#/358026882_TFG_LoFi1
https://invis.io/UGRNE81JVK7#/359302246_TFG_HiFi1


  

Conclusions
Després d'haver realitzat i desenvolupat tot el projecte, s'ha arribat a la conclusió 
que Mugentō és viable i pot iniciar-se en el mercat.

En el futur l'app aniria tenint actualitzacions on 

s'afegirien nous continguts.
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Arigatô gozaimasu!  Moltes gràcies!
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