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PLA DE MÀRQUETING de l’empresa Xavier Garcia 

Emma Villodres Cano (evillodresc@uoc.edu) 

Treball Final de Grau (Màrqueting i Investigació de Mercats) – Pla de màrqueting 

Resum Executiu  

En el següent treball de fi de grau es troba redactat el desenvolupament d’un progrés 
empresarial d’una empresa nacional, concretament de Barcelona, que es dedica al disseny 
d’ulleres, Xavier Garcia (raó social Solo Gafas, S.L.). El seu objectiu principal és obtenir més 
presència arreu del país, no únicament en vendes sinó també en notorietat.  

El pla de màrqueting primerament analitza la situació del mercat, un anàlisi extern, tenint en 
compte els factors del macroentorn i del microentorn, però també l’anàlisi intern de la mateixa 
empresa. Aquests factors són importants per poder determinar els objectius i definir el seu 
acompliment en el període que s’estableix.  

La recerca d’aquesta informació s’ha obtingut informació directa de l’empresa però també 
d’Internet, que ha permès un major coneixement del mercat i com actuen els consumidors 
envers a la compra d’ulleres.  

Una vegada s’ha recopilat tota la informació requerida s’ha determinat quins són els objectius 
que es pretenen assolir a través d’aquest pla de màrqueting: 

- Augment de les vendes en el mercat nacional.  

- Tenir més presència corporativa a Espanya. 

- Disposar de més comercials en el territori.  

D’acord amb els objectius s’estipulen quines són les estratègies de màrqueting que l’empresa 
ha de seguir per acomplir els objectius d’una forma coherent i adequada tenint en compte 
l’anàlisi de la situació del mercat i de l’empresa.  

Les estratègies de màrqueting estan dissenyades perquè cada un dels objectius es compleixin 
de forma seqüencial i aconseguir, finalment, l’objectiu d’un major número de vendes nacional.  

Cada una de les estratègies es dur a terme en un període de temps determinat i per un 
departament de l’empresa diferent, però tot el conjunt de l’empresa ha de funcionar en caràcter 
de col·laboració.  

El document finalitza amb un pla de contingència per si hi ha estratègies que no resulten com 
s’especifica en aquest document i es suggereixen altres possibles alternatives per poder 
acomplir l’objectiu principal.  

El pla és una possible opció viable per l’empresa Xavier Garcia perquè pugui créixer en el 
territori nacional, tant de vendes com de notorietat empresarial, seguint unes estratègies 
coherents amb les que realitza actualment en el mercat internacional, on disposa de la major 
quota de mercat, i també tenint en compte els valors de l’empresa.  

 

  

mailto:evillodresc@uoc.edu


 
 

5 

 

Estudis d’Economia i Empresa 
 

 

 PLA DE MÀRQUETING MEMÒRIA FINAL 

Abstract  

The following final degree project shows the development of business project of a national 
company, located in Barcelona. The purpose of Xavier Garcia, the company, is designing 
glasses. The main objective of this project is to obtain more presence throughout the country, 
not only in sales but also in notoriety. 

The marketing plan first evaluate the market situation, either an external analysis, considering 
the factors of the macro-environment and the microenterprise, but also the internal analysis of 
the same company. These factors are important to be able to determine the objectives and 
define their performance in the period that is established.  

The search for this information has been obtained directly from the company but also from the 
Internet, which has allowed a greater knowledge of the market and how consumers behave 
towards the purchase of glasses. 

Once all the required information has been gathered, it has been determined the objectives that 
are intended to be achieved through this marketing plan: 

- Increase in sales in the national market. 

- Have more corporate presence in Spain. 

- Have more commercial in the territory. 

Due to the objectives, the marketing strategies that the company will have to follow to achieve 
the objectives in a coherent and adequate manner, considering the analysis of the market and 
business situation are stipulated. 

The marketing strategies are designed so that each of the objectives is fulfilled sequentially and 
finally achieve the goal of a greater number of national sales. 

Each one of the strategies is carried out in a specific period and by a different department, but 
the whole company works in a collaborative way. 

The document ends with a contingency plan in case there are strategies that are not as 
specified in this project and suggest other possible alternatives to be able to fulfil the main 
objective. 

The plan is a possible viable option in this way the company Xavier Garcia can grow in the 
national territory, both sales and business notoriety, following strategies consistent with those 
currently performed in the international market, where it has the largest market share, and its 
values as a company.  
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INTRODUCCIÓ 

Xavier Garcia com a empresa va ser creada l'any 2004 i es dedica al disseny de muntures 
d'ulleres. Muntures urbanes, originals i vives, amb combinacions de colors i formes inspirades 
en la ciutat i en el seu moviment constant. Darrere d'aquesta empresa hi ha un equip de 14 
persones que es dedica al disseny de les ulleres, a la gestió de vendes, a l'exportació dels 
productes i a l'administració. 

El volum del mercat de l'empresa principalment procedeix de l'exterior, la facturació exterior 
representa el 90% de la facturació total. Gràcies a l'ajuda d'un pla d'ICEX (Institut Espanyol de 
Comerç Exterior) juntament amb la Cambra de Comerç, l'any 2008, va ser un pont per poder 
fer negoci més enllà de les nostres fronteres. 

Les vendes es duen a terme mitjançant dues formes, en venda directa o en venda indirecta, en 
el cas de la venda directa és la mateixa empresa qui ven directament a l'òptica establiment 
mitjançant comercials. En el cas de la venda indirecta, la venda es realitza a través de 
distribuïdors i són els mateixos distribuïdors que comercialitzen amb les seves carteres de 
clients. 

Els avantatges que té la venda directa és que permet conèixer les preferències del consumidor 
respecte la ullera, perquè el canal de distribució és més curt i no hi ha tants intermediaris, és a 
dir, no es perd tanta informació. 

En el disseny de les ulleres hi ha modernitat i originalitat, on la inspiració de Barcelona es 
plasma en el disseny de colors i formes. El seu eslògan és “muntures amb una marcada 
actitud d'agradar a qui les porta; gent sensible al caràcter urbà d'una Barcelona creativa, 
autèntica i inconformista.” 

Els elements que defineixen l’empresa són els següents: 

- Missió: dissenyar i produir ulleres creatives d'alta qualitat. 

- Visió: marca de disseny sostenible amb caràcter i autenticitat. 

- Valors: responsabilitat, originalitat, autenticitat, creativitat i qualitat. 

L'empresa situada a la Vila Olímpica, a tocar del mar, on la llum és diferent i l'aire més net en 
comparació a altres parts de la ciutat. 

Xavier Garcia és caràcter Barcelona. I Barcelona és caràcter Xavier Garcia. O era al 
revés? 

Les ulleres de Xavier Garcia es dissenyen amb quatre colors, tant per als models de metall 
com les d'acetat, que posteriorment depèn de les vendes, del model i de les tendències, es 
poden ampliar la col·lecció de colors. 

Quan es realitza una nova col·lecció es tenen en compte dues coses, la proporció per a home i 
dona, i la proporció de models de metall i acetat.  
La col·lecció es basa en 60% d'acetat i un 40% de metall. Dins de cada material, hi ha un 60% 
per a dona i la resta per a home. Malgrat és més fàcil trobar un públic femení que busqui 
ulleres amb disseny masculí, moltes ulleres tenen caràcter unisex. 

La forma de treballar entre els models de metall i acetat és diferent, de la mateixa manera que 
el temps i la producció tampoc són iguals. 

El material d'acetat de cel·lulosa es treballa amb grans plaques on la combinació de colors 
s'obté de la barreja de diferents plaques un cop són escalfades. La personalització d'aquest 
material és més difícil perquè les plaques poden ser comercialitzades per diferents empreses, i 
l'estampat de colors pot ser adquirit per qualsevol que ho desitgi. El que el fa únic i diferent és 
el disseny perquè és únic i personal. 
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Si es treballa amb metall, la forma de treballar és més ràpida perquè la personalització del 
color es realitza una vegada es té el disseny de la muntura de metall, el color es fa mitjançant 
banys galvànics. Un cop es té el disseny, es realitza un lacat d'últim moment per obtenir les 
ulleres final tant en disseny com en color.  
Durant el procés de disseny es pot rebre un prototip i decidir si el model és viable respecte 
mesures i grandària. 

Justificació  

El motiu pel qual vaig decidir realitzar aquest treball va ser perquè vaig poder realitzar les 
pràctiques en aquesta empresa. Vaig estar tot en un curs on vaig poder iniciar-me en el món de 
les ulleres, un món desconegut per mi.  

A l’empresa no únicament vaig aprendre sobre ulleres, sinó també el procés des del moment 
en el que el producte es dissenya fins que el producte és físicament al magatzem per poder-lo 
distribuir entre les òptiques i comercials. Així com tot el que realitza una empresa perquè hi 
hagi una promoció i coneixement de noves col·leccions als clients. 

Durant la meva estada vaig poder observar el funcionament de l’empresa i vaig comprovar de 
primera mà que l’empresa disposava d’un gran mercat a nivell internacional, un mercat 
consolidat.  
Però tot i tenir un gran èxit a nivell internacional, a nivell nacional la marca no gaudeix d’aquest 
èxit i només està present pràcticament a Catalunya on si té un elevat número de vendes. 

Xavier Garcia any rere any assisteix a les fires més importants del sector òptic, com són les de 
Milà, Paris o Munich, allà la marca aconsegueix una gran notorietat i es dóna a conèixer entre 
nous òptics.  

Sent una marca nacional, on els valors de l’empresa es basen en el caràcter mediterrani i en la 
ciutat comtal, aquestes són unes característiques oportunes per vendre’s en el territori 
espanyol.  

Malgrat el consumidor nacional no estar disposat a pagar un preu elevat per una ullera, com es 
veurà en el treball, i que hi ha situacions sociopolítiques que poden interferir en el negoci. 
Gràcies a les xarxes socials i una inversió adequada pot permetre que el projecte sigui viable 
perquè s’aconsegueixin els objectius.  

La motivació per a dur aquest treball ha estat un repte per a mi, primer pel desconeixement del 
mercat i després pel desconeixement del comportament del consumidor envers al producte.  

Vaig decidir també optar per un tipus de pla de màrqueting que fos una cosa nova en 
comparació en tot el que havia fet durant al llarg del grau.  

En anteriors assignatures havia realitzat una simulació d’un pla de màrqueting per una empresa 
que volia vendre el seu producte en nous mercats.  
En aquest pla de màrqueting es basa no únicament en augmentar les vendes en un mercat ja 
existent però també consolidar la marca.  
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Objectiu i abast  

L’objectiu que es pretén aconseguir en aquest pla de màrqueting és obtenir un augment de 
vendes a nivell nacional de l’empresa. Com que l’empresa té una elevada quota de mercat a 
nivell internacional, la idea és que realitzant una inversió adequada l’empresa pugui assolir un 
augment de vendes sent present a més òptiques però que també augmenti la seva notorietat 
entre els consumidors.  

Per aconseguir els objectius establerts s’han establert els següents objectius específics: 

- Cercar informació del mercat a nivell demogràfic, econòmic i de comportament del 
consumidor per obtenir més coneixement de com és el consumidor potencial.  

- Analitzar el mercat i les empreses competidores així com un anàlisi DAFO per poder 
concloure quina posició ocupa l’empresa en el mercat i poder donar resultats òptims i adequats.  

- Millorar les xarxes socials contractant el personal adequat i poder oferir més contingut en 
xarxa.   

- Comunicar la seva missió i els seus valors perquè els consumidors coneguin la marca i 
valorin el producte.  

-  Donar-se a conèixer en altres mitjans de comunicació, no únicament en revistes 
especialitzades sinó també en revistes de moda per poder comprendre un públic més ampli.  

- Ser present en més establiments gràcies a un augment de comercials contractats per a 
l’empresa.  

- Dissenyar accions de màrqueting i comunicació que permetin una millora de la notorietat de la 
marca, el record i el reconeixement.  

La idea és que finalment s’augmentin les vendes però que l’empresa sigui positivament 
valorada pel consumidor. 
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1 ANÀLISI DE LA SITUACIÓ 

1.1  Anàlisi extern 

1.1.1 Macroentorn 

- Entorn demogràfic: actualment a Espanya hi ha 46 milions de persones d’acord amb 
l’estadístic de l’INE (Institut Nacional d’Estadística) on cada vegada hi ha més gent que 
requereix l’ús de les ulleres graduades, es calcula que més de la meitat de la població (53,4%) 
dur ulleres per corregir problemes de vista.  

En el cas de la població infantil, 4 de cada 10 utilitzen ulleres de forma habitual, però el sector 
que més inverteix en ulleres es situa entre els 45 i els 55 anys perquè necessiten ulleres 
progressives per corregir els problemes de vista i disposen d’un poder adquisitiu més alt.  

Quan l’edat de la població supera els 55 anys el percentatge de població que necessita ulleres 
és del 93%.  

El principal motiu pel qual la gent necessita l’ús de les ulleres és a causa dels canvis que es 
produeixen en la vida quotidiana, aquests canvis són deguts principalment a l’ús de la llum 
blava dels aparells electrònic la vista no està preparada per tanta exposició a la llum, més del 
34% de la població està davant d’un dispositiu electrònic entre 4 i 6 hores diàriament.  

- Entorn econòmic: els ingressos econòmics d’una família espanyola de mitjana d’acord amb 
el nombre de membres que resideixen en la llar es distribueixen de la següent manera: 

Gràfic 1. Llars d’Espanya i població segons la dimensió de la llar. 

 

Font: Expansión – Ine (2017) 

Malgrat les dades siguin de l’any 2016, any rere any els ingressos de les famílies han anat 
minvant. La crisi econòmica a Espanya ha afectat en els pressupostos familiars i ha estat un 
dels principals motius pels quals la gent enredereix el canvi d’ulleres o, per contra, tria una 
alternativa més econòmica.   

 

 

http://www.expansion.com/economia/2017/04/25/58ff2516e2704e7c018b459b.html
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Gràfic 2. Evolució dels ingressos mitjans per llar i per persona 

 

Font: INE (2016) 

Aquests ingressos repercuteix en la decisió de compra per part del consumidor, hi ha molta 
competència en el mercat de les ulleres degut a que hi ha moltes marques, així com nous 
dissenys i rangs de preu molt variats, alguns poden anar des dels 50€ fins a més de 300€, 
motiu pel qual molta gent no estigui disposada a pagar el mateix preu. 

- Entorn polític i legal: des del punt de vista polític, Catalunya des d’un parell de mesos 
enrere pateix una incertesa política degut a diferents actuacions polítiques que s’han dut a 
terme, aquesta incertesa ha provocat que moltes empreses hagin decidit marxar, es calcula 
que més de 3.000 empreses han traslladat la seu social a altres localitzacions d’Espanya.  

A més, les empreses reconeixen que han reduït la inversió, fet que comporta una reducció de 
contractacions de personal.   

El motiu principal pels quals les empreses han marxat, d’acord amb un estudi d’ESADE, és per 
garantir la seguretat jurídica de l’empresa, mentre que només un 15% assegura que la fuga ha 
estat per motius de pressió comercial dels clients.  

En canvi, des de l’altra punt de vista, el legal, la ullera és un producte sanitari que té l’impost 
més baix que existeix en el mercat, a més, s’ha convertit en un bé de disseny i tendència. El fet 
de que sigui un bé sanitari dificulta la venda d’aquest a través d’internet en termes legals. 

A més, no s’ha d’oblidar la competència que existeix en el món de les ulleres, com es veurà 
més endavant, hi ha dues grans empreses que disposen d’una àmplia quota de mercat. 

Per contra, les ulleres de sol segueixen una normativa diferent, les ulleres de sol han de seguir 
la normativa europea EN 1836-2005+A1, a més, és obligatori que la ullera tingui el segell 
etiquetat de la Comunitat Europea (CE), fet que determina que el producte compleix amb la 
normativa. També és necessari que estigui marcat la categoria de filtre del qual protegeix dels 
raigs ultra violeta.  

1.1.2 Microentorn 

- Mercat: existeixen més de 10.000 establiments d’òptica a Espanya, però hi ha una petita 
quantitat que es puguin denominar com a òptiques independents. Les marques de baix cost i 
les cadenes d’òptiques estan en augment, així com l’oligopoli de determinats grups 
empresarials que posseeixen marques conegudes i comercials.  
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D’acord amb un estudi del Observatorio Cetelem hi hagut un increment dels establiments 
d’òptica des de l’inici de la crisi (2008) i actualment hi ha més de 10.000 establiments en tot 
l’Estat.  

El tipus de negoci d’òptica que hi ha a Espanya són cadenes d’òptiques (franquícies) i 
representen un 20% del valor del mercat.  

Per altra banda els usuaris segueixen adquirint ulleres de vista en les òptiques, però existeix un 
petit percentatge de consumidors que realitza la seva adquisició a través de la xarxa. En canvi, 
en el cas de les ulleres de sol si que hi ha un augment en la compra per Internet (8%), un 
percentatge elevat en comparació a altres productes d’òptica.  

En el cas d’Espanya, dintre dels productes d’òptica, les vendes d’ulleres les lideren les ulleres 
graduades (36%), i amb molt poca diferència per darrere, les ulleres de sol.  

L’empresa només ven en òptiques independents, en el nostre país només n’hi ha un 15%, 
després el 21,5% són òptiques pertinents a una mateixa raó social, és a dir, en una mateixa 
marca que actua sota les mateixes directrius de compres, comunicació i comercialització. El 
5,5% restant són establiments de franquícia que tenen la funció de cobrir una àrea determinada 
sota un nom comercial.  

La marca Barcelona ven, segons un estudi d’ESADE “Barcelona a los ojos del mundo”, 
s’explica perquè Barcelona és un referent pels ciutadans en cultura, innovació, però sobretot, 
en termes turístics. Es percep la ciutat comtal com la més estimulant del Mediterrani on la gent 
es sent còmode per créixer de forma personal i professional, creativa i turística per gaudir 
d’Espanya.  

Barcelona es defineix de forma diferent, des d’Europa es veu com “viva, jove i vibrant”, des de 
Sud Amèrica com “moderna, interessant i culta”, i cal destacar els qualificatius d’Àsia 
“lluminositat i elegància”. 

Barcelona és caràcter, color, disseny i tendència, història i moviment, actitud i caràcter. 

- Consumidors: el principal públic objectiu de Xavier Garcia es situa per la població major de 
40 anys, però recentment disposa d’un públic de rang més ampli que es situa entre els 25 i 50 
anys, gent amb caràcter, amb actitud. 

També s’ha de tenir en compte quin és el comportament de l’usuari envers la vista, només un 
40% de la població es sotmet a revisions de vista periòdiques, una data inferior si es compara a 
revisions com del dentista (48%) o a la pressió sanguínia (67%).  

A més, els consumidors tarden una mitjana de 3,31 anys a canviar-se la muntura, però n’hi ha 
que tarden una mitjana de 5 anys o més a estrenar una ullera. 

Respecte la inversió que el consumidor realitza en el moment d’adquirir les ulleres és de 236€ 
durant l’últim any, en aquest preu s’inclou la muntura més els vidres graduats, que moltes 
vegades aquest últim és el que té un cost més elevat.  

Destacar quina és la situació dels consumidors relacionat amb l’entorn polític i legal, s’ha 
observat que hi ha incertesa per part de les empreses respecte la situació de Catalunya, només 
un 18% d’empreses catalanes reconeix que ha perdut clients a Espanya, i només un 11% 
reconeix que n’ha perdut a nivell internacional.  
Malgrat aquesta quantitat de pèrdua no és quantificable, un estudi de Dbk Informa revela que 
les empreses que van traslladar la seva seu la seva facturació ha estat de 44.000 milions 
d’euros. 

- Competència: avui en dia es poden adquirir ulleres a qualsevol lloc, no únicament a internet 
les de sol, sinó que també les graduades. A més, apareixen marques blanques que redueixen 
el cost pràcticament al mínim, i després existeixen les marques comercials que ja disposen d’un 
públic i un nom darrere.  
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En aquest cas fer èmfasi que a l’analitzar la competència no és qüestió de marques, sinó 
també de grups empresarials on les marques més conegudes formen part d’un gran grup 
empresarial. Els dos grups principals són Luxottica, on té el dret de producció i disseny de les 
marques més reconegudes com Ray-Ban o Chanel, i per altra banda hi ha Sáfilo que posseeix 
Carrera o Dior. 

Ambdós grups són italians i aconsegueixen una facturació de milions que els permet ser líders 
en el sector, així com també tenir la major quota del mercat d’òptica.  

Per analitzar la competència un mapa de posicionament també permet conèixer en quin lloc es 
situa Xavier Garcia. En aquest mapa de posicionament s’ha plasmat diferents marques 
d’ulleres graduades, nacionals i internacionals, així com també les marques més conegudes pel 
públic. 

          Gràfic 3. Mapa de posicionament 

 

  Font: Propi 

Les empreses que hi ha en el mapa tenen un sistema de màrqueting diferent a l’empresa 
Xavier Garcia, això dificulta que en termes competitius es pugui analitzar de la mateixa manera.  

Després de buscar informació a través de les xarxes sobre els preus i marques més venudes, 
la principal competència per a la marca Xavier Garcia és Etnia Barcelona, on el seu segell de 
venda també és la ciutat comtal. 

Per altra banda hi ha Silhouette, una marca de disseny minimalista però els seus preus són 
elevats, malgrat que els seus usuaris opinen del seu producte com a ulleres còmodes, 
pràctiques i funcionals.  

Assenyalar la marca Lord Wilmore com a marca innovadora del mercat, no és una marca amb 
un tipus de negoci corrent respecte la seva forma de vendre al mercat. En aquest cas l’usuari 
selecciona la ullera en la pàgina web i se li envien tres models a casa, posteriorment quan 
l’usuari n’ha escollit una, se li demana la graduació perquè una setmana després l’usuari 
disposi del model amb la seva graduació. Les ulleres que comercialitzen són de disseny a un 
preu assequible, l’inconvenient d’aquest model de negoci és que genera controvèrsia perquè 
molts òptics recomanen que la graduació es realitzi in situ entre l’òptic i l’usuari.  

Existeixen varies marques al mercat que accedeixen al disseny de les ulleres mitjançant les 
cadenes d’òptiques amb un disseny actual i també a un preu assequible, és l’exemple de 
marques com Mango o Pepe Jeans. Per altra banda, hi ha cadenes d’òptiques que venen 
ulleres amb la seva mateixa marca, és el cas de mó que és de la marca Multiópticas.  
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La marca Ray Ban és la marca per excel·lència coneguda mundialment per fer un disseny 
clàssic i que ofereix una qualitat valorada positivament en relació qualitat/preu.  

1.2  Anàlisi intern 

L’empresa és una PIME, però aquest últim any (2017) disposen de més personal que es dedica 
a cada mercat on hi ha venda directa, però l’empresa a nivell personal es distribueix de la 
següent manera: 

CEO 1 

PERSONAL ADMINISTRATIU 2 

LOGÍSTICA 1 

BRANDING / RRPP 2 

DISSENY 4 

MERCAT ALEMANY 2 

MERCAT ITALIÀ 1 

MAGATZEM 2 

*En aquesta gràfica no es tenen en compte els comercials de l’empresa. 

El volum de mercat de l’empresa principalment procedeix de l’exterior, aquest representa el 
90% de la facturació total. 

L’empresa realitza una integració vertical per la qual les activitats complementàries a l’empresa 
estan per sota o per sobre de l’empresa. En la mateixa oficina es realitza el disseny de la ullera, 
aquest és enviat a Xina per a la fabricació, una vegada s’ha fabricat la producció és enviada 
altra vegada a l’oficina per fer-ne la seva distribució. 

El producte de la ullera és un producte que no quedarà obsolet perquè cada vegada hi ha una 
necessitat creixent de l’ús de la ullera, viure davant d’una pantalla provoca que la vista no 
estigui adaptada i, com a conseqüència sigui necessari dur-la. A més, no és solament una 
necessitat, sinó que també hi ha una qüestió d’estètica, on el disseny cada vegada és més 
important.  

L’empresa es troba en una etapa d’expansió i de consolidació, per la qual cosa ara comença a 
ser rentable, s’intenta protegir el que s’ha aconseguit fins ara però amb intencions de continuar 
seguir creixent, està en procés de madurar però encara queden molts mercats per obtenir una 
consolidació òptima. 

L’empresa quan busca un client, és a dir, una òptica, busca òptiques independents que no 
formin part, ni estiguin integrades en cadenes que tinguin altres tipus d’interessos.  
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Any rere any l’empresa ha aconseguit un augment de les seves vendes, així com una major 
presència internacional, actualment es troba present a 25 països. 

Durant aquest any 2017 l’empresa va assolir vendre per un import de 3 milions d’euros en 
vendes, on la major part se l’endur les ulleres graduades, en comparació a les de sol.  

L’empresa disposa d’una política de devolucions per la qual els comercials/distribuïdors poden 
tornar les ulleres amb el propòsit de treure les ulleres més antigues i més velles, i donar sortida 
a ulleres de nova col·lecció. 

La rendibilitat a nivell global de la marca és la següent, un percentatge que podem calcular 
gràcies als resultats proporcionats des de l’empresa.  

TOTAL ACTIUS 1.701.921,02€ 

BENEFICIS ABANS 
D’INTERESSOS I IMPOSTOS 

78.221,07 

ROA 78.221,07/1.701.921,02=4,6% 

El ROA permet determinar quina és la rendibilitat que té l’empresa sobre els actius, en aquest 
cas s’obté una rendibilitat baixa, això significa que per cada euro invertit, l’empresa obté un 
retorn de 4,6 cèntims.  

Tenir en compte quin és el model de negoci de l’empresa, degut a que el temps des del qual es 
dissenya un producte fins que es posen a disposició de l’òptic que aquest paga per adquirir el 
producte és llarg, i és en aquest moment quan es retorna la inversió. 

L’empresa té un problema d’estancament del producte, hi ha comercials/òptics que disposen de 
moltes ulleres de la marca però que aquests no tenen rotació, això provoca que no adquireixin 
nous models perquè no poden vendre els que actualment disposen.   

En l’annex d’aquest treball es presenten el compte de pèrdues i guanys i el balanç de situació 
de l’any 2017 de l’empresa Xavier Garcia. 
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2 MATRIU DAFO 

L’anàlisi DAFO és una eina d’estudi que permet analitzar la situació de l’empresa tenint en 
compte les seves característiques internes i la seva situació externa. Permet conèixer la 
situació real en la que es troba l’empresa i poder planejar una estratègia de futur. 

ANÀLISI DAFO de XAVIER GARCIA 

DEBILITATS - Hi ha una mancança de la marca a nivell nacional, tant a nivell de 
notorietat com una mínima presència en òptiques. 

- Existeixen canals de distribució llargs i curts fet que dificulta un control, i 
també un escàs coneixement del client final.  

- No hi ha botiga online on vendre els seus productes i hi ha possibles 
consumidors que no poden comprar les ulleres perquè tampoc hi ha 
establiments propers. 

- Actuen en mercats diferents i aquests consumidors tenen gustos 
diferents respecte el que busquen o volen d’una ullera. 

- El preu del producte és elevat, i no molta gent està disposada a pagar 
aquest preu per un producte que té predisposició a canviar. 

AMENACES - Apareixen noves marques d’ulleres de disseny que suposen una 
competència per a la marca, a més, moltes d’aquestes les ofereixen a un 
preu molt més econòmic.  

- Actualment el mercat disposa d’una gran varietat de marques i dissenys, 
motiu pel qual el consumidor té més difícil la seva elecció respecte l’elecció 
del model. 

- Des de l’any 2008 hi ha una crisi econòmica a Espanya que ha afectat en 
les economies espanyoles, provocant que molta gent sigui més previnguda 
en el consum.  

FORTALESES - La major quota de mercat de la marca és procedent del mercat 
internacional. La marca allà està ben valorada i està present en les grans 
economies europees (França, Alemanya i Itàlia).  

- La marca es caracteritza per produir dissenys originals i de qualitat, 
diferents a la resta de la competència. 

- Cada any participen en fires del sector òptic, fires importants com les de 
Milà (MIDO) o les de Paris (SILMO) que permeten obtenir més clients. 

- És una empresa petita (menys de 50 treballadors) això permet que els 
clients (òptiques) disposin d’una atenció més personalitzada d’acord amb 
les seves necessitats. 

- L’empresa porta més de 10 anys en el mercat, durant tot aquest temps 
ha aconseguit consolidar-se com a marca. 
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- Disposen d’un control total de la producció perquè cada determinat 
període de temps viatgen a la Xina per executar controls de qualitat.  

OPORTUNITATS - La marca Barcelona és una marca reconeguda a nivell internacional pels 
consumidors.  

- Cada vegada hi ha més gent que requereix de l’ús d’ulleres, degut a les 
noves tecnologies l’ull no està preparat genèticament.  

- Molts consumidors busquen marques d’ulleres alternatives. L’ullera és un 
complement que tothom vol portar-lo com a únic i ser diferent a la resta.  

- Hi ha més facilitat de donar-se a conèixer a nivell internacional gràcies a 
Internet i a les xarxes socials. 

L’anàlisi permet identificar quins problemes poden haver en la situació de l’empresa i permet 
saber quines estratègies són les més convenients d’acord amb els objectius que es vulguin 
establir. 

Hi ha diversos aspectes a tenir en compte per especificar les accions d’acord amb la situació 
de l’empresa, i no provocar un endarreriment de la marca. Malgrat l’empresa disposi d’una 
situació internacional excel·lent, analitzar el mercat nacional i actuar en funció de les 
característiques d’aquest serà més fàcil per assolir els objectius. 

Hi ha consumidors que cerquen un servei adequat i un disseny alternatiu, això ho ofereixen des 
de Xavier Garcia, no és una ullera més, és una ullera amb un servei post venda adequat.  

A nivell nacional hi ha una manca de coneixement, no únicament per part dels consumidors, 
sinó probablement també pels òptics, per tant, és important que quan es fixin les accions també 
sigui clar quin és el missatge que es vol transmetre perquè així puguin conèixer la marca. 

3 OBJECTIUS DE MÀRQUETING 

Com hem mencionat anteriorment l’objectiu principal d’aquest pla de màrqueting és: 

ACONSEGUIR UN INCREMENT DE VENDES PER PART DE LA MARCA EN EL MERCAT 
NACIONAL 

En l’últim any les vendes en el mercat nacional van ser de 311.750€, en comparació a l’any 
anterior aquestes vendes han disminuït, situant-se l’any 2016 en 314.550€. 

A nivell internacional les vendes de l’últim any van ser de 2.711.258€, en comparació a l’any 
2016, les vendes van ser de 2.395.813, un augment de pràcticament el 14%. 

En la comparativa a nivell nacional/internacional s’observa que clarament hi ha un problema en 
el mercat nacional, ja que el 90% de la facturació procedeix del mercat internacional. 

Els objectius per assolir aquest augment de vendes en el mercat nacional es basen en diferents 
objectius que es duran a terme de forma jeràrquica.  

- Aconseguir un major número de vendes, un augment del doble de la xifra de vendes que s’ha 
dut fins ara, que en aquest cas és de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Les vendes 
s’esperen que amb un any siguin de 620.000€ aproximadament (any 2017 vendes nacionals de 
311.750€), és a dir, un 50% d’augment una vegada s’hagin realitzat les accions del pla de 
màrqueting. El termini per acomplir els resultats ha de ser de durada d’un any. 
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- Disposar de més comercials, hi ha un comercial que es dedica a l’àrea de Catalunya però si 
es vol un augment de vendes nacionals és necessari que hi hagi més comercials a la resta del 
país, d’aquesta forma el consumidor podrà adquirir els productes de la marca arreu de l’estat. 
El propòsit ideal és disposar d’un comercial a cada comunitat, per tant, s’espera que d’1 
comercial l’empresa a nivell nacional disposi de 10 comercials una vegada l’empresa tingui 
cobertura per tot el territori.  

- Tenir més presència corporativa i que hi hagi més consumidors que coneguin Xavier Garcia 
arreu del país. Més dinamisme en les xarxes socials on es publiqui més contingut audiovisual i 
estigui present en més mitjans de comunicació.   

Per aconseguir l’objectiu principal, cada objectiu prèviament detallat s’anirà desenvolupant de 
forma seqüencial, primer es desenvoluparà l’estratègia corporativa perquè els consumidors i 
venedors coneguin la marca, posteriorment s’espera que hi hagi un augment de demanda de la 
marca Xavier Garcia en els diferents establiments i localitzacions, llavors es requerirà de més 
comercials, finalment i gràcies això, un augment de les vendes.  

4 ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING 

Hi ha diferents estratègies per desenvolupar d’acord amb els objectius proposats en aquest pla 
de màrqueting, totes han de quedar ben definides per tal d’acomplir els objectius. Així com 
també, disposar del coneixement per actuar de forma correcta davant la competència i aprofitar 
les oportunitats del mercat.  

4.1  Públic i mercat objectiu 

Com s’ha mencionat anteriorment el públic objectiu ha variat, els darrers anys disposa d’un 
públic que es situa entre els 25 i els 50 anys d’ambdós sexes. La majoria dels models van 
dirigits al públic femení, però en les últimes col·leccions hi ha models unisex fet que permet un 
increment de consumidors de la marca. 

4.2  Avantatge competitiu 

L’avantatge competitiu que es durà a terme permetrà que hi hagi un augment de vendes a 
nivell nacional, principal objectiu d’aquest pla de màrqueting, així com també una major 
presència mitjançant accions corporatives, per tal de tenir més posicionament entre els 
consumidors i major nombre de comercials.  

Des de Xavier Garcia es segueix una estratègia de mostrar el caràcter de Barcelona. 

Què és la ciutat de Barcelona? La ciutat comtal és caràcter, color, disseny, tendència, 
història i moviment, actitud i caràcter. 
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4.3  Estratègia de cartera 

La matriu d’Ansoff és una de les principals eines d’estratègia empresarial i de màrqueting 
estratègic. És una eina per definir la direcció estratègica de creixement d’una empresa que té 
objectius de creixement. Segons Ansoff hi ha diferents alternatives de creixement per poder 
avançar amb els productes que ja es comercialitzen des la marca. Quan les empreses desitgen 
implantar estratègies de màrqueting és necessari seguir un ordre en la seva implantació per 
tenir un risc mínim.  

  
PRODUCTES 

  Actuals Nous 

M
E

R
C

A
T

S
 Actuals 

Penetració de 
mercats 

Desenvolupament 
de nous 
productes 

Nous 
Desenvolupament 
de nous mercats 

Diversificació 

 

D’acord amb els objectius i la situació de l’empresa el que s’ha de dur a terme juntament amb 
la matriu d’Ansoff és créixer en mercats de productes existents, és a dir, realitzar una 
penetració de mercats.  

El que volem aconseguir mitjançant aquestes estratègies són: 

- Dissenyar estratègies per guanyar participació en el mercat i crear accions per mantenir els 
clients existents, amb l’objectiu de fidelitzar i tenir la possibilitat d’obtenir nous clients. 

- Crear record, proposar un ús regular i/o incentivar l’ús mitjançant la comunicació de record 
per tal de provocar un record al client de la marca o el producte.  

- Desenvolupament de la demanda primària. 

- Augment de la participació del mercat atraient la competència. 

- Defensa del posicionament en el mercat. 

Per desenvolupar aquestes estratègies hi ha accions que s’han d’evitar perquè a llarg termini 
no funcionen, com la promoció o la reducció de preu, aquestes provoca que hi hagi un 
allunyament del client. 

4.4  Estratègia funcional 

En l’apartat d’estratègia funcional es basa en detallar les eines del màrqueting mix que es 
desenvoluparan en l’empresa. Aquesta part explica les estratègies que s’aplicaran en les eines 
del màrqueting: 

- Producte 

- Preu 

- Distribució 

- Comunicació 
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Xavier Garcia disposa de presència nacional però de caire més autonòmic, precisament a 
Catalunya. Anteriorment s’ha fet menció de la importància del mercat internacional, per tant, 
l’estratègia de màrqueting serà similar en ambdós mercats. 

4.4.1 Producte 

El producte que s’oferirà serà de la col·lecció més recent juntament amb les ulleres que estan 
en col·lecció, models anteriors amb més èxit de venda. 

Els comercials viatgen amb tota la col·lecció, tant de vista com de sol, d’aquesta manera les 
òptiques poden conèixer el producte de primera mà i comprovar la qualitat del producte.  

4.4.2 Preu 

La marca quan ha de vendre en un país es classifica el país en funció de les seves 
característiques econòmiques, els països que disposin d’un major poder adquisitiu són els tipus 
A i els altres de tipus B. Els països classificats com A tenen els preus de les ulleres una mica 
més elevats però amb una diferència mínima.  

En aquest cas Espanya es classifica com a país de nivell A, per la qual cosa el preu de venda 
de la ullera és una mica més alt respecte els països classificats del nivell B.  

Malgrat que sigui l’òptic qui decideix el preu final, a nivell nacional el preu de venda es 
multiplica a un nombre inferior a la resta de països que sol ser el doble.  

4.4.3 Distribució 

La marca es vendrà a nivell nacional amb la mateixa estratègia que a nivell internacional, 
plasmar i transmetre una marca única i personal, oferint muntures urbanes i originals. Les 
seves ulleres es caracteritzen per tenir combinacions de colors i formes inspirades en 
Barcelona. 

L’adquisició del producte es realitza mitjançant el comercial, una vegada l’òptic ha decidit 
quines ulleres adquirirà, s’envia la comanda a l’oficina central, situada a Barcelona, i després 
s’envia la comanda amb el material de comunicació que hagin demanat pel seu establiment 
(displays, cartells penjants, etc.). 

4.4.4 Comunicació 

La comunicació juga un paper molt important perquè és la principal eina a desenvolupar per tal 
de poder acomplir els diferents objectius que s’han de seguir per aconseguir l’objectiu principal.  

Per donar a conèixer la marca a la resta del país es s’efectuaran campanyes a les principals 
xarxes socials (Instagram, Facebook i Twitter), és cert que cada tipus de xarxa social té una 
funció diferent, però la idea principal és atraure més consumidors mitjançant la xarxa social que 
té més usuaris actualment. D’acord amb un estudi de IAB.Spain1 les xarxes socials més 
visitades són Facebook, Youtube, Twitter i Instagram, aquesta última ha augmentat 
considerablement (34%) la seva freqüència d’ús per la qual cosa és important dedicar-li temps 
perquè permet ser un principal atractiu per les marques i consumidors. 

La marca disposa de compte a Instagram i disposa de 1.516 seguidors, actualment gaudeix 
d’una imatge més cuidada i corporativa que permet que tingui una visibilitat més neta.  

Una xarxa on es podria realitzar una inversió és Youtube, una xarxa social que disposa d’un 
augment d’usuaris (66%), i que cada vegada les marques poden fer-ne ús per la publicació de 
vídeos corporatius d’imatge i de producte. 

                                                      
 
1 Estudios anuales redes sociales 2017 - IAB Spain 

 

https://iabspain.es/wp-content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf
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Un dels objectius és que hi hagi més clients que coneguin la nostra marca i que finalment pugui 
ser comprador. L’avantatge que suposa el màrqueting directe mitjançant les xarxes socials és 
tenir una relació directe amb el consumidor. 

Més enllà de les xarxes socials, una part d’inversió del pressupost en el departament de 
màrqueting també es dirigeix a la premsa escrita, malgrat la marca inverteix en premsa escrita 
especialitzada del sector òptic, la idea és buscar revistes nacionals de moda/disseny 
alternatives per atraure un públic més específic i que puguin conèixer els valors de la marca. 

5 PROGRAMA D’ACCIONS I RESPONSABILITATS 

El pla de màrqueting es desenvolupa per període d’un any, amb aquest any s’espera que es 
puguin complir una sèrie d’objectius, aquests objectius tenen un ordre jeràrquic, per tant, 
l’acompliment de cada un d’ells permetrà que els següents siguin consecutius per poder 
aconseguir l’objectiu final i principal, augment de les vendes de la marca Xavier Garcia a nivell 
nacional. 

En el moment de realitzar el pressupost s’ha de tenir en compte que el pressupost destinat al 
departament de màrqueting també requereix una inversió necessària al mercat internacional.  

El pressupost que destina la marca al departament de màrqueting únicament per 
desenvolupament de la marca, incloent el màrqueting online, fotografia, inserció de premsa, 
etc. són 60.000€, descartant el pressupost de fires, traduccions, etc.  

D’aquest pressupost s’ha de descartar el mercat internacional, d’aquesta forma es podrà 
calcular quin pressupost del departament requereix invertir al mercat nacional i si seria 
necessari ampliar aquest pressupost en funció de la rendibilitat que es pugui obtenir. 

A la taula següent es mostren quines accions es duran a terme, quin departament de l’empresa 
serà el responsable i quin pressupost serà el destinat a cada acció.  
Els pressupostos poden ser modificats en funció de les necessitats de l’empresa i de les 
necessitats de les mateixes accions que poden patir ampliacions de pressupost. 
 

ACCIÓ RESPONSABLE PRESSUPOST 

Estudiar les 
inversions 

Dept. de màrqueting (MKT) i de 
comptabilitat 

2.500€ 

Desenvolupament 
Social Media 

Dept. de MKT i disseny 7.000€ 

Col·laboració 
amb influencers 

Dept. de MKT 2.000€ 

Desenvolupament 
premsa escrita 

Dept. de MKT 25.000€ 

Cerca de 
comercials 

Dept. de comptabilitat i RRHH 1.000€ 

Cerca d’òptiques Dept. de comptabilitat 2.000€ 

Anàlisi resultats Dept. de MKT i comptabilitat 2.000€ 
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D’acord amb això, a continuació es presentarà cada acció detallada per saber durant quin 
període es realitzarà, així com també quan s’esperen veure resultats de les accions.  
 

Temps (mes) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

Estudiar les inversions               

Desenvolupament 

Social Media 

              

Col·laboració amb 

influencers 

              

Desenvolupament 

premsa escrita 

              

Cerca de comercials               

Cerca d’òptiques               

Procés               

Anàlisi resultats               

   
Implantació de l’acció                                      Efectes de l’acció 

5.1  Estudiar les inversions 

En aquesta fase el departament de comptabilitat juntament amb el de màrqueting analitzaran el 
pressupost que hi ha destinat a l’àrea de màrqueting per veure quines accions poden resultar 
més rentables, s’ha de tenir en compte que no únicament hi ha el mercat nacional, sinó que hi 
ha l’internacional que ja disposa d’unes accions de màrqueting que són rentables.  

En la fase d’anàlisis d’inversions es durà a terme els següents requisits per portar a terme les 
accions necessàries per acomplir l’objectiu: 

- Contractar un becari a mitja jornada, el perfil es buscarà en escoles/universitats de mitjans 
audiovisuals que tinguin ganes de participar en projectes nous relacionat amb el disseny. 

- Cercar micro influencers que tinguin un perfil adequat pels valors de la marca i el que vol 
transmetre, gent amb caràcter i actitud que requereixin de l’ús de les ulleres pel seu dia a dia. 
Les ulleres siguin una necessitat però que es vegin com un complement de moda on combinar-
ho amb els outfits diaris.  

- Quines són les publicacions de premsa escrita on es decidirà publicar contingut publicitari i 
quina quantitat monetària s’hi destinarà. 

- Escollir els mercats potencials en funció de les economies de cada comunitat autònoma i 
publicar anuncis cercant personal com a perfil de comercial.  

Aquestes accions d’acord amb el cronograma s’espera que amb un mes puguin estar 
validades, serà la primera fase que s’haurà de desenvolupar perquè les següents puguin dur-se 
a terme. 
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5.2 Invertir en premsa escrita 

El departament de màrqueting cercarà revistes que puguin complir amb el perfil objectiu similar 
al de la marca i el seu mercat sigui el mercat nacional. La idea és buscar revistes nomenades 
independents. 

Una vegada s’hagin analitzat quines són les candidates es durà a terme la negociació entre 
marca i revista per especificar en quines publicacions interessa a la marca ser-hi present. 

En el cas de la revista les insercions es realitzaran de forma intercalada però en el Media Plan 
es planificarà des de principi d’any.  

Malgrat el Media Plan ja estigui planificat a principi d’any sempre pot ser susceptible a canvis i 
modificacions, per aquest motiu el temps que es dedicarà a aquesta acció serà 
d’aproximadament de dos mesos per negociar entre revista. Durant al llarg de l’any la marca 
haurà de tenir la cura d’enviar les fotografies de la publicitat de les noves col·leccions abans de 
les publicacions en les quals la marca serà present.  

En aquesta fase les revistes que poden ser idònies per la marca que comptin amb uns valors 
similars a Xavier Garcia són: 

▪ L’officiel – revista espanyola on el seu objectiu femení es situa entre els 25-49 anys, urbanita 
de classe mitjana-alta. Preu 1/3 pàgina de publicitat: 8.400€. 

▪ Revista Neo2, una revista cultural on no únicament hi ha moda, sinó que també hi ha cultura, 
tant artística com musical.  

En premsa escrita la marca pot fer col·laboracions amb fotògrafs/revistes per prestar els 
productes, en aquest cas ulleres de vista/sol, ja que és una altra forma de publicitat. 

És necessari esmentar que aquestes revistes poden ser modificades en funció dels interessos 
personals de l’empresa i degut a les competències que poden generar entre elles. 

5.3  Generar contingut per a les xarxes socials 

5.3.1 Pla de millora per a xarxes socials 

La idea és generar contingut per les diferents xarxes socials, Instagram i Youtube, fent èmfasi 
en aquest últim on es pot generar contingut multimèdia. La marca ha de ser conscient que 
aquesta part requereix d’una inversió econòmica més elevada degut al material de gravació.  

Per realitzar aquesta part es contractarà una persona, pot ser becari/a que disposarà d’una 
retribució econòmica. La persona requerirà coneixements de fotografia i vídeo per poder 
realitzar fotografies corporatives i poder-les publicar a les xarxes socials, però també de 
coneixement de vídeo per poder gravar i editar possibles vídeos corporatius de l’empresa.  

Aquests vídeos corporatius tindran com a escenografia el making of de les sessions de 
fotografia de les noves col·leccions; desenvolupament d’una fira del sector òptic, perquè així la 
gent pugui conèixer el funcionament i la feina que hi ha darrere d’un esdeveniment com aquest; 
o bé vídeos curts de presentació de la col·lecció. 

El departament de disseny serà qui proporcionarà la informació per saber quan hi ha noves 
col·leccions i així organitzar prèviament les sessions de fotografia, també podrà assessorar 
pels colors i crear la imatge que es vol transmetre. El departament de màrqueting i el de 
disseny seran qui definiran quin contingut i quan es publicarà.  

En aquesta fase s’espera que mensualment hi hagi contingut per publicar a les xarxes socials i 
amb això es pugui transmetre els valors de la marca.  
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El treball a desenvolupar es planejarà amb previsió, com també les seves publicacions, que 
aquestes últimes es realitzaran en el moment en que les xarxes disposin de més possibilitat de 
públic per crear més engagement.  

5.3.2 Col·laboració en xarxes socials 

Buscar la col·laboració en xarxes socials mitjançant influencers, una persona amb molts 
seguidors a les xarxes que té la capacitat de fer arribar el seu missatge a través d’una 
fotografia o publicació a un gran públic.   
En el moment de seleccionar quin influencer és el que més convé a la marca cal analitzar quin 
és el seu públic, és a dir, en quin rang d’edat es situa i quin és el perfil econòmic.  

Els beneficis que obté la marca en contractar un influencer com a mitjà publicitari és que es 
crea una relació propera, de confiança. Normalment entre marca i influencer es realitza un 
intercanvi d’interessos, per la qual cosa la marca paga perquè aquest publiqui contingut 
(imatges, vídeos, etc) dels serveis/productes de la marca.  

Una vegada el departament de màrqueting conegui els influencers que encaixin amb el perfil de 
la marca, es començarà a negociar amb els influencers per començar a iniciar la relació 
contractual entre marca i influencer. 

La col·laboració es durà a terme durant els primers sis mesos, on depenent del influencer es 
negociarà un tipus de publicació o un altra. En les publicacions realitzades es busca el 
missatge de que malgrat la ullera sigui d’ús diari i no es disposi de molts models, aquestes no 
estiguin renyides amb el fet de vestir-se cada dia de forma diferent.  

Els pagaments que es duen a terme són en funció del número de seguidors. En el cas de 
Xavier Garcia es buscarien influencers d’aproximadament 10k o 30k, per la qual cosa el preu 
per post/influencer seria de 150-300€ anunciant la marca a través del producte (ulleres de vista 
o de sol). 

Per obtenir uns resultats òptims seria ideal col·laborar amb 4 o 5 micro influencers que es situïn 
en diferents zones del territori nacional, així s’aconseguiria un posicionament en diferents 
àrees. 

Una vegada aquests dos s’hagin dut a terme, es realitzarà un anàlisi de la seva repercussió del 
nivell de seguidors. Si la col·laboració funciona correctament per la marca, s’estudiaran 
publicacions al llarg de l’any però la idea és que les publicacions es realitzin els sis primers 
mesos amb efectes de l’acció al llarg de l’any. 

5.4  Punts de venda 

5.4.1 Cerca de comercials 

Començar a buscar comercials pel mercat nacional, es començarà a cobrir les comunitats 
autònomes (CCAA) que siguin zones potencials. Per acordar quines són aquestes zones 
s’analitzarà el poder adquisitiu de cada CCAA. 
 
La cerca de personal es realitzarà pel departament de comptabilitat mitjançant plataformes web 
de perfils laborals com són LinkedIn, Infojobs o Infoempleo.  
Durant els dos mesos destinats a la cerca de personal també es duran a terme les entrevistes 
per veure si compleixen amb els requisits, però també perquè es familiaritzin amb la marca i 
coneguin els models que hauran de vendre.  
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5.4.2 Cerca d’òptiques 

Una vegada el departament de comptabilitat hagi decidit quines són les CCAA amb un mercat 
potencial i disposi de possibles candidats per ser comercials en aquestes àrees, es buscaran 
les òptiques que compleixin les característiques de les quals la marca vol estar present, 
òptiques independents. Com que el comercial coneixerà l’àrea podrà proporcionar una 
informació més detallada i precisa de quines òptiques serien les idònies per poder vendre els 
productes de la marca Xavier Garcia.  

6 BENEFICIS I PÈRDUES ACCIONS DE MÀRQUETING 

A continuació es presenten quin és el còmput per les accions de màrqueting que es duran a 
terme juntament amb quin departament de l’empresa s’encarregarà d’executar les diferents 
accions: 

 

ACCIÓ RESPONSABLE PRESSUPOST 

Estudiar les 
inversions 

Dept. de màrqueting (MKT) i de 
comptabilitat 

2.500€ 

Desenvolupament 
Social Media 

Dept. de MKT i disseny 7.000€ 

Col·laboració 
amb influencers 

Dept. de MKT 2.000€ 

Desenvolupament 
premsa escrita 

Dept. de MKT 25.000€ 

Cerca de 
comercials 

Dept. de comptabilitat i RRHH 1.000€ 

Cerca d’òptiques Dept. de comptabilitat 2.000€ 

Anàlisi resultats Dept. de MKT i comptabilitat 2.000€ 

  
  



 
 

25 

 

Estudis d’Economia i Empresa 
 

 

 PLA DE MÀRQUETING MEMÒRIA FINAL 

Una vegada s’han dut a terme les accions previstes del pla de màrqueting, es presenten quins 
són els resultats esperats pels anys següents: 

CÒMPUT DE RESULTATS DE XAVIER GARCIA EN MERCAT NACIONAL  

           ANY -1 ANY 0 ANY 1 ANY 2 ANY 3 

INGRESSOS Venda d'ulleres 311.750,00 € 381.616,00 € 448.350,00 € 487.329,00 € 519.903,00 € 

  Unitats 5.109 6.256 7.350 7.989 8.523 

DESPESES Estudiar les inversions 
 

-2.500,00 € -1.250,00 € -1.150,00 € -900,00 € 

 

Desenvolupament Social 
Media  

-7.000,00 € -7.800,00 € -8.250,00 € -8.550,00 € 

 

Col·laboració amb 
influencers  

-2.000,00 € -2.500,00 € -2.750,00 € -3.100,00 € 

 

Desenvolupament 
premsa escrita  

-25.000,00 € -30.000,00 € -32.480,00 € -35.600,00 € 

 

Cerca de comercials 
 

-1.000,00 € -750,00 € -654,00 € -298,00 € 

 

Cerca d’òptiques 
 

-2.000,00 € -2.560,00 € -2.890,00 € -2.600,00 € 

  Anàlisi resultats 
 

-2.000,00 € -1.500,00 € -1.500,00 € -1.500,00 € 

RESULTATS 

 
 

340.116,00 € 401.990,00 € 437.655,00 € 467.355,00 € 

Per obtenir aquests resultats s’ha tingut en compte quin ha estat el valor de vendes que van 
haver l’any anterior pel qual no s’havia realitzat cap acció de màrqueting destinada a ampliar el 
mercat nacional, per contra si que es van realitzar accions de màrqueting per festivitats (p.e. 
Nadal o Sant Jordi). 

Durant el primer any la inversió és més elevada en l’àrea de xarxes socials i major presència en 
premsa nacional, per la qual cosa les vendes es veuen més assolides al segon any ja que és 
quan es comença a efectuar vendes en òptiques.  

La inversió dels anys següents anirà modificant-se de tal manera que es pugui adaptar a les 
circumstàncies i del mercat i estudiar quines accions resulten rendibles per l’empresa.  

7 INDICADORS DE CONTROL  

Per l’anàlisi de resultats de les accions que s’han aplicat per part de l’empresa Xavier Garcia es 
duran a terme al final de l’any amb el departament de màrqueting i de comptabilitat.  

Una tècnica a tenir en compte és el ROI (Return of Investment – Retorn de la inversió) que 
permet calcular si una campanya ha resultat beneficiosa en termes econòmics, per això es 
tenen en compte la inversió i les vendes generades.  

Per veure si s’han complert els objectius el principal criteri és analitzar si hi hagut un increment 
de vendes a nivell nacional. Però també analitzar si s’ha aconseguit un augment en notorietat 
com a marca. 

D’acord amb el cronograma, l’anàlisi de resultats es començarà a dur a terme a partir del mes 
XII, és a dir, a partir de l’any següent, i així durant els dos/tres mesos següents. 
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7.1  Anàlisis de vendes 

En l’any posterior s’hauria d’haver assolit un major nombre de vendes, malgrat el primer any no 
estarem presents en totes les comunitats nacionals, si que s’espera que en el tercer any s’hagi 
aconseguit està en la majoria d’elles.  

Per fer el seguiment de si hi ha un creixement òptim respecte les vendes d’ulleres, s’hauran de 
tenir en compte quines són les quantitats de venda dels períodes anteriors 

L’objectiu del pla de màrqueting és que hi hagués un augment del 50% aproximadament en un 
any, això significa que les vendes del primer any, és a dir, un any després de l’any 0 (any en el 
qual es començaria a implantar el pla de màrqueting), s’haurien d’haver venut 7.664 parells 
d’ulleres. 

7.2  Reconeixement de la marca 

Aquest indicador és una data important per la marca ja que bàsicament tot el procés de 
màrqueting es basa en un major reconeixement de Xavier Garcia en el mercat nacional. 

El reconeixement nacional s’aconseguia mitjançant diferents accions de màrqueting, és cert 
que algunes són més fàcils de mesurar mentre que altres té un procés més difícil de 
quantificar.  

Respecte aquest reconeixement, no s’havia establert un valor numèric com a objectiu però era 
necessari que hi hagués un increment perquè era la part que permetia que hi hagués un 
augment de vendes i un augment de possibles compradors gràcies al reconeixement de la 
marca per part dels consumidors.  

Per analitzar els següents aspectes que són els que permeten un major reconeixement de la 
marca a través d’Internet utilitzarem tècniques KPI (Key Perfomance Indicator – Indicador Clau 
de Rendiment). Algunes tècniques i mètriques que es poden usar són: 

- Visites a la web. 

- Procedència del tràfic web.  

- Contacte de clients a través de correus electrònics . 

- Comentaris en xarxes socials. 

- Nous seguidors a les xares.  

També es durà a terme un seguiment de Google Adwords Keyword Planner per comprovar 
quin el volum de recerques del nom de la marca, com també la monitorització de les xarxes 
socials.  

Aquesta fluctuació de nous possibles compradors a través de la web també poden venir gràcies 
a la presència de la publicitat en premsa. Malgrat sigui més complicat de mesurar perquè no se 
sap exactament quin retorn tenen, un estudi de Newsworks afirma que la publicitat en premsa 
és fins a quatre vegades més efectiva que l’online.  
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7.3  Presència nacional 

L’augment de vendes s’aconseguia, per una banda, creant més contingut audiovisual per les 
xarxes socials i, per altra banda, augmentant els comercials que poguessin subministrar els 
productes de Xavier Garcia en les diferents òptiques del mercat.  

La presència nacional corresponia a un major nombre de comercials contractats per vendre els 
productes de la marca. L’objectiu eren 10 comercials, però es va determinar que durant el 
primer any no era necessari assolir aquesta data.  

7.4  Revisió periòdica 

Lògicament és imprescindible que cada acció del pla de màrqueting d’acord amb el 
cronograma s’efectuï amb les seves dates d’execució i no s’endarrereixin, per aquest motiu 
cada departament serà responsable perquè es compleixin les funcions establertes en aquest 
document.  

Els diferents departaments de l’empresa compartiran la informació necessària per assolir els 
objectius. 

8 PLA DE CONTINGÈNCIA 

Existeix la possibilitat de que durant el procés de desenvolupament del pla de màrqueting hi 
hagi complicacions, fet que dificulti que les accions puguin arribar al seu acompliment. En el 
cas que això succeeixi la marca haurà de tenir un pla B per així reduir el mínim les possibles 
pèrdues i seguir amb el seu objectiu principal, augmentar les vendes del mercat nacional.  

Cada departament seguirà amb les seves responsabilitats i el departament de comptabilitat 
serà el que finalment definirà els aspectes econòmics tenint en compte les decisions de canvi 
que hagi decidit el departament de màrqueting i disseny. 

8.1 Mesures correctores 

8.1.1 Augmentar les vendes 

Podria succeir el cas que les vendes no resultin el que s’esperava des de bon principi, si 
l’empresa ho detecta serà necessari analitzar quines són les possibles causes.  
Si els hàndicaps de complir aquests objectius no tenen origen amb la situació actual del mercat 
(noves tecnologies del món òptic, crisis socioeconòmiques, etc.), sinó que és degut a que el pla 
de màrqueting no està executant-se com s’esperava, es tornaria al punt inicial de la inversió per 
analitzar en quin punt s’obstaculitza.  

L’empresa estudiarà l’acció que no es desenvolupa adequadament i intentarà modificar-la 
seguint amb els objectius inicials. Possibles accions de millora que es poden generar són una 
formació de comercials o una campanya massiva de publicitat.  

En aquest cas s’ampliaria el pressupost de la inversió inicial del pla de màrqueting per poder 
cobrir qualsevol d’aquestes necessitats per seguir amb l’objectiu principal.  

Si per contra els objectius no es compleixen degut a la situació actual del mercat, la inversió es 
veuria reduïda perquè és una situació on l’empresa no pot té cap control sobre la condició.  
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8.1.2 Reconeixement de la marca 

Si una vegada analitzats els KPI no s’està aconseguint un reconeixement esperat o un 
augment de seguidors/visites en les diferents xarxes socials, s’analitzarà el motiu d’aquest 
estancament, per modificar el pla de xarxes socials i inserció en premsa per seguir amb 
l’objectiu de crear més notorietat respecte la marca.  

Les possibles modificacions per una millora del reconeixement de la marca són canvis en els 
cercadors de paraules per generar més tràfic i engagement, així com també algunes 
campanyes com les col·laboracions amb els influencers o el material que es publica a les 
xarxes.  

CONCLUSIONS  

Després d’haver desenvolupat aquest Pla de màrqueting i analitzar les dades del document per 
l’elaboració del projecte, la inversió i el procediment de les estratègies de màrqueting que s’han 
de dur a terme poden resultar òptimes perquè el pla sigui viable.  

Malgrat cada vegada hi hagi més gent que requereixi l’ús diari d’ulleres, també hi ha més 
marques que es llencen al mercat a produir-les. Per això és necessari que la marca es destaqui 
de la competència i aconsegueixi una notorietat superior. Hi ha diferents formes d’aconseguir-
ho, però també pot ser un bon moment per la marca gràcies a les xarxes socials.  

Com es porta mencionant al llarg del projecte, la gent requereix de l’ús de les ulleres i la ullera 
és pràcticament un complement, és a dir, forma part de l’estil d’una persona. Per aquest motiu, 
en el moment d’escollir-les, moltes vegades es mira que els colors vagin amb l’estil de la 
persona que l’ha de dur.  

Xavier Garcia aposta per combinacions de color i disseny adaptat a les tendències actuals. Així 
doncs, és un bon moment per seguir creixent com a marca en un país que té una mínima 
presència però d’on és originari. No s’ha d’oblidar que els consumidors opten molt sovint per 
consumir marques amb segell nacional.  

Els consumidors són més refractaris a comprar productes amb un preu elevat sobretot quan 
això depèn d’un producte que és delicat i que pateix de canvis cada període de temps, ja sigui 
perquè hi ha un canvi de prescripció mèdica o bé degut a les modes.  

Com es va mencionar anteriorment, hi ha més marques competidores en el mercat i això pot 
suposar una amenaça per l’empresa. Per tant, és un bon moment perquè la marca pugui 
diferenciar-se i donar-se a conèixer perquè sigui una bona opció entre possibles compradors.  

Un altre avantatge que pot aprofitar l’empresa és que la distribució en el territori s’efectuaria 
mitjançant comercials, venda directa, per la qual cosa tindria un major control de la situació dels 
canals de distribució ja que no hi hauria intermediaris. Per altra banda els costos es veurien 
reduïts si s’utilitza aquest tipus de distribució. 

Les vendes d’ulleres depenen en gran mesura de les modes i de les tendències del consum 
envers aquest bé. Per tant, és important i necessari analitzar adequadament en quines accions 
es realitzarà una inversió adequada per dur a terme aquest pla de la forma en que s’esperen 
els seus resultats.  

Es pot concloure que les situacions de mercat són les adequades perquè la marca pugui 
créixer de forma adequada en aquest país. 
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IMPLICACIONS DE NEGOCI  

Amb aquest treball s’espera que l’empresa de la qual es basa aquest projecte pugui utilitzar la 
informació proporcionada en l’anàlisi de la situació perquè pugui usar-la en qualsevol moment 
que ho requereixi.  

En el document es troba explícitament quina és la situació del mercat, així com quina és la 
situació de l’empresa, per la qual cosa és una informació adequada per si l’empresa vol aplicar 
altres accions o modificar-les per adaptar-se a les necessitats futures de l’empresa.  

Tornant a fer èmfasi a quin és l’objectiu d’aquest document, Xavier Garcia pot usar aquest 
projecte per créixer en territori nacional i aconseguir una quota de mercat similar a nivell 
internacional, o si més no, aconseguir una major notorietat a nivell d’empresa  

El temps que porta l’empresa actuant a nivell internacional i gràcies als coneixements obtinguts 
als diferents mercats europeus poden resultar beneficiosos per aplicar-los a nivell nacional, 
perquè així la marca pugui aconseguir la notorietat que desitja.  

Finalment, la informació detallada pot ser vàlida per qualsevol altra marca que gaudeixi d’una 
bona situació internacional i vulgui ampliar mercat i donar-se a conèixer a mercat nacional, d’on 
no disposi d’un gran coneixement.  

LIMITACIONS DEL TREBALL  

En el transcurs del meu treball hi hagut moments complicats per desenvolupar un pla de 
màrqueting com esperava, ja sigui per l’obtenció de dades però també per plasmar uns 
resultats que s’adeqüin a la realitat.  

Gràcies a Internet es pot trobar la major part de la informació però existeix una mancança 
d’informació de mercats, és a dir, com funciona el mercat realment, fet que provoca que hi hagi 
dades que siguin teòriques, malgrat sigui aplicat dels teus coneixements adquirits durant el 
grau de Màrqueting i Investigació de mercats. Un dels altres problemes és a que a la xarxa no 
tota la informació és actualitzada, sobretot del producte d’ulleres, considero que la informació 
d’Internet va en funció de les tendències i moltes vegades no es troba tota la informació que un 
necessita. 

Moltes vegades hi ha la incertesa de si tot el que es plasma és la realitat, i això dificulta a 
donar-li un procés i uns resultats òptims. De la mateixa manera això succeeix en el resultat de 
les vendes durant els propers anys, són suposicions de resultat i hi ha molts factors que poden 
influir a que aquests resultats no siguin els que s’esperen. 

VALORACIÓ I AGRAÏMENTS  

Aquesta és una de les parts més personals del treball, personalment valoro aquest treball com 
un gran aprenentatge amb totes les seves parts bones i dolentes, en moments més 
entretinguts i altres en què no sabies exactament què escriure.  

Com ja he dit anteriorment, un dels grans problemes és la manca d’informació que hi ha en 
general per desenvolupar un pla de màrqueting, sobretot en certs àmbits en el qual no hi ha 
molta investigació, o inclús en el desconeixement del mercat.  

Per sort, els coneixements per realitzar aquest treball han estat gràcies a l’assoliment que he 
pogut fer en la matèria en l’empresa. Quan vaig iniciar les pràctiques desconeixia aquest món, 
inclús es podria dir que també el projecte perquè no sóc usuària d’aquest bé. Un any després 
el coneixement serà mínim però si més no m’han permès realitzar el treball de fi de grau que 
és el que finalment em proporciona una titulació que després de quatre anys i uns quants més 
puc dir que seré graduada universitària.  
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També ha estat d’ajuda diferents treballs que hi ha en la xarxa d’exemples de pla de 
màrqueting que en moltes ocasions són útils per guiar-se en el desenvolupament d’aquest 
treball, perquè hi ha moments que és complicat saber quin és el pas següent. 

M’agradaria agrair a les diferents persones que han contribuït a que jo avui estigui acabant el 
grau, primer de tot als meus pares que m’han ajudat en tot el que han pogut i sempre m’han 
animat a estudiar. Després a en Guillem, gràcies per acompanyar-me tot aquest temps i per 
estar al meu costat quan em vaig mudar a la ciutat.  

Gràcies a totes les persones que formen Xavier Garcia, les que em van acompanyar durant tot 
el curs, les que m’han donat suport i m’han ajudat a desenvolupar aquest treball.  

També agrair a totes les persones que formen part de la meva vida, us dedico el meu treball 
perquè tot esforç té la seva recompensa.  

Finalment, a les persones que formen part de la UOC, assignatures que t’agraden i altres que 
no, però gràcies per ajudar-nos a aconseguir un títol que a part dels diners que suposa, el 
valor de l’esforç que hi ha darrere.  
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ANNEXOS 

1. BALANÇ DE PÈRDUES I GUANYS 
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2. BALANÇ DE SITUACIÓ 
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