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Resum 

El repte de traslladar-se a un altre país per un període de temps indefinit genera incertesa, por i nostàlgia a 
la persona que ho està vivint, així com als seus familiars que es troben al seu país d'origen. En general, per a 
les persones que volen marxar a l'estranger preocupades per perdre la seva llar, el difícil de ser expatriat és 
que la manca d'estar amb la família i els amics mai desapareix del tot. Aquest projecte pretén dissenyar una 
nova marca juntament amb la seva identitat visual per desenvolupar el prototip d'una aplicació mòbil. La 
que resulta de la gestió de l'impacte emocional d'aquesta comunitat, centrada en els habitants de les 
regions de la Xina i Espanya i fomentant la cohesió i la connectivitat intrafamiliar remota. El projecte s'ha 
definit a partir d'una investigació en la creació d'una marca i s'han aplicat mètodes de recollida de dades 
qualitatives i quantitatives mitjançant entrevistes i enquestes. En validar el producte, es conclou que la seva 
adopció pot comportar diversos beneficis per als diferents usuaris que poden enfortir els vincles familiars i 
pal·liar els efectes emocionals durant la seva estança a l'estranger.
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Abstract

The challenge of moving to another country for an indefinite period of time generates uncertainty, fear and 
homesickness for the person who is experiencing it, as well as for their relatives who are located in their 
country of origin. Generally, for individuals who want to go abroad worried about losing their home, the 
difficult thing about being an expat is that the lack of being with the family and friends never completely 
disappears. This project seeks to design a new brand together with its visual identity to develop the 
prototyping of a mobile application. The one that results from the management of the emotional impact of 
this community, focused on the inhabitants of the regions of China and Spain and promoting cohesion and 
remote intra-family connectivity. The project has been defined from an investigation in the creation of a 
brand and qualitative and quantitative data collection methods have been applied through interviews and 
surveys. When validating the product, it is concluded that its adoption can result in several benefits for the 
different users that can strengthen family ties and alleviate emotional effects during their stay being abroad.
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1. INTRODUCCIÓ

1.1.  Context
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  Una VPN és un sistema de connexió que s'utilitza per afegir seguretat i privadesa a xarxes privades i públiques, com ara punts d'accés WiFi i Internet.1

Per a qualsevol individu, estar lluny de la família i amics, sortir de la seva zona de confort i anar 
més allà pel propi compte, suposa una càrrega molt important i que, de vegades, pot resultar 
impossible de carregar. De fet, justament aquest és el condicionant que fa que la majoria de la 
gent, encara que pensa que li agradaria anar a viure a l'estranger, no ho fa. Tenir el valor 
de marxar a viure lluny de la teva zona de confort no és una cosa fàcil; per aquesta raó, en 
l'època que vivim, els telèfons mòbils ajuden a pal·liar els efectes negatius d'aquesta situació. No 
és cap secret que els telèfons fan possible una vida molt més fàcil, i molt més quan una persona es 
troba a l'estranger, ja que les funcions i beneficis augmenten. 

Qui arribi a la Xina sense abans haver-se informat prou respecte a la connectivitat, i el món 
digital, podrà comprovar que cap dels missatges del WhatsApp s'envien, les xarxes socials no 
funcionen, els mapes de Google, i el motor de cerca i servei de correu electrònic tampoc. 
El telèfon intel·ligent ha deixat de ser intel·ligent per convertir-se en una eina d'una altra època, 
que només serveix per fer trucades i remetre SMS. Tot i això, no és causat per un viatge al 
passat, les restriccions en línia pel govern xinès impossibiliten l'ús de certes aplicacions 
occidentals. La comunicació intrafamiliar no es fa efectiva fins la instal·lació d'una VPN 1 que 
permeti fer l'ús de les aplicacions censurades, la nostàlgia comença a augmentar.

Durant els primers mesos de l'any 2020, els consumidors d'ambdues regions han vist enormement 
alterats els seus hàbits i passar temps a casa els ha fet reflexionar sobre la simplificació dels seus 
hàbits de consum i les seves vides en general. La manca d'activitats fora de línia, esdeveniments, 
visites a establiments i contactes amb agents de vendes ha provocat que s'hagi potenciat un procés 
de compra molt més directe, amb menys punts intermedis. La pandèmia de la COVID-19 ha 
afectat a totes les estructures familiars, però gràcies a l'ús de les noves tecnologies els vincles 
familiars s'han potenciat pel sorgiment de nous hàbits i tendències. Tant en la societat espanyola 
com en la xinesa, la família és la seva base, per això la comunicació interpersonal és un dels trets 
en les persones que més ha canviat durant la pandèmia. 

El fet d'interactuar i tenir contacte amb la família és molt important, per això les eines 
tecnològiques també esdevenen importants. La gent  les utilitza perquè necessita comunicar-se, ja 
que no al no haver contacte físic, la facilitat de comunicar-se i interactuar augmenta. A la Xina, 
l'orgull nacional es troba en nivells màxims afavorits per la contenció del virus al país i el sentit 
d'assumir la seva responsabilitat durant la lluita al brot. Això implica una necessitat més gran que 
mai per a les marques estrangeres de connectar emocionalment amb els consumidors xinesos, que 
han passat més temps amb les seves famílies i s'han adonat de la seva importància global després 
de donar-se un respir de la seva intensa vida quotidiana.



1.2.  Objectius

En aquest projecte, el marc teòric se centra en les diferències de brànding que hi ha entre occident
i orient. D'aquesta manera, s'estableix i s'assenten les bases teòriques per desenvolupar una marca
idònia per ambdós mercats, tenint en compte les dificultats d'accedir en un mercat en constant
canvi. Els recursos obtinguts possibiliten la creació de la identitat d'una marca, apta tant per a un
públic xinès com espanyol, possibilita el llançament d'una aplicació mòbil que millori la relació
entre un expatriat amb els seus contactes familiars. Per poder desenvolupar el marc teòric d'aquest
projecte ens aproparem al disseny d'interfícies i experiència d'usuari del mercat xinès, ja que en
primera instància les aplicacions xineses són molt més complexes que les occidentals.  De la
mateixa manera, malgrat realitzar enquestes i entrevistes a una mostra de població representativa,
per donar suport als pilars del projecte haurem de basar-nos en investigacions prèvies sobre les
relacions interpersonals i les tendències actuals en la comunicació digital i de marca d'ambdós
territoris. Com a estudiant del màster de Disseny i Brànding, estic interessat plenament en el
disseny de marca i com aquesta influeix en els seus usuaris. Per aquesta raó en aquest treball es
crearà, desenvoluparà i comunicarà una nova marca i la seva identitat corporativa en l'àmbit
digital, juntament amb una aplicació mòbil que s'enriqueix-hi amb els meus interessos en la
cultura xinesa. 
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  Veure pàg. 11, on s'explica la complexitat de l'aspecte visual de les eines digitals xineses. 
  Empresa multinacional tecnològica xinesa les subsidiàries de la qual proveeixen productes i serveis d'internet, desenvolupen
intel·ligència artificial i ofereixen serveis de publicitat a la Xina.
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L'horitzó d'aquesta investigació és poder facilitar la comunicació de les persones expatriades, que 
es troben a les ciutats de Barcelona i la Xina, amb els seus familiars i amistats que es localitzen a 
l'altre país, a través d'una aplicació mòbil dissenyada a les necessitats dels potencials usuaris. 
Així, poder escurçar distàncies, reduir les barreres i minimitzar l'impacte negatiu de localitzar-se 
lluny de casa. Per aquesta raó, la solució al problema del distanciament amb els familiars que no 
es pot solucionar a través d'una aplicació mòbil d'ús actual, es podrà establir amb una opció 
accessible intrapersonal i digital que sobrepassi les diferències culturals i socials que es poden 
localitzar quan un individu es troba en l'altre territori.

A l'hora de desenvolupar aquesta marca hem de ser conscients del poder i pes que poden tenir 
aplicacions de la competència, tant com marques matrius com poden ser Tencent3  i Meta Platfoms 
(anteriorment coneguda com a Facebook), multinacionals i propietàries de les marques filials, 
WeChat i WhatsApp, respectivament. La marca que estem creant ha de ser un complement, no un 
substitut de les marques esmentades, ja que han d'oferir serveis i funcions totalment diferents, no 
únicament missatgeria instantània o videotrucades. Per tant, fent possible que la comunicació amb 
el cercle de contactes es maximitzi i la distància virtual es minimitzi, per generar un menor 
impacte en els usuaris. Cal tenir sempre present que el consumidor xinès difereix en gran manera 
del consumidor espanyol i europeu. El consumidor xinès respon a un perfil jove, mòbil i 
omnicanal. Per aquesta raó cal saber desenvolupar noves formes d'assolir els membres de la 
generació Z i els millennials xinesos, que a mitjà termini suposaran la força compradora més gran 
del mercat. Aquesta connexió s'ha de basar en l'enfortiment de la imatge que es té d'un producte a 
través de la transmissió correcta del propòsit de la marca, com a manera de fer front a l'escassa 
fidelitat a les marques.
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1.3.  Justificació

La principal motivació d'aquest projecte és la passió i interès per la cultura xinesa, especialment, 
per l'idioma. L'aventura s'inicia  quan encara cursava el grau en Negocis Internacionals, durant el 
tercer curs havíem de cursar un segon idioma, dels que hi havien oferts el mandarí era el que més 
m'atreia més l'atenció. L'any 2017 vaig descobrir un llenguatge que veia impossible d'aprendre, 
per aquesta raó l'any següent vaig obtenir una beca per estudiar, durant tot l'estiu, a la ciutat de 
Beijing. Aquest viatge em va enriquir personalment i professionalment perquè des dels mitjans de 
comunicació occidentals es transmet una imatge totalment oposada de la realitat que vaig poder 
viure amb tots els meus sentits.  

L'any 2019 vaig conèixer la meva actual parella, d'origen xinès, i la relació va ser l'empenta 
definitiva per continuar estudiant l'idioma, fins que a l'actualitat he pogut obtenir el certificat 
HSK 3, corresponent a un nivell B1. Permetent-me una comunicació bàsica en la vida diària, 
estudi i treball amb les persones que parlen aquest idioma.

Analitzar, comprendre i contrastar les diferències socials i culturals dels usuaris expatriats a
la Xina i a Espanya. 
Avaluar les tendències del disseny de marca del mercat xinès. 
Desenvolupar una marca, i la seva identitat visual, adaptada a les necessitats dels dos
mercats.
Definir les capacitats i limitacions del procés de creació d'una marca i del seu producte. 

Un cop hem establert les bases d'aquest projecte podem esmentar l'objectiu principal:
Desenvolupar el prototip d'una aplicació mòbil que escurci la distància digital entre les persones
expatriades amb els seus familiars als territoris de la Xina i Espanya.

D'altra banda, els objectius específics d'aquest projecte són els següents:

En aquesta investigació, malgrat que s'incloguin dades quantitatives, en general es desenvoluparà
un procés de recerca basada en dades qualitatives. La hipòtesi establerta en aquest projecte és:
Els xinesos a Espanya i els espanyols a la Xina, que estan expatriats, tenen un sentiment de
nostàlgia present en tot el procés d'adaptació i es minoritza a través d'una eina d'interacció
comunicativa amb els seus familiars.

Aquesta qüestió d'investigació es podrà corroborar o refutar amb el llançament de l'aplicació i
podent ser testada pels diferents usuaris que siguin enquestats i entrevistats, a través d'una prova
pilot. Això farà possible el seu ús i es verifiqui si s'ofereix una solució, en cas que hi hagi un
problema en la gestió emocional de viure a l'estranger. Dos escenaris es presenten, d'una banda, si
la hipòtesi és corroborada pels resultats, es desenvoluparà l'aplicació final, i, d'altra banda, si la
hipòtesi és refutada s'hauran d'analitzar les carències i errades per millorar el prototip, juntament
amb la millora d'identitat de marca matriu del producte.
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Beja, F. B. (2008). La transformación de la familia china. Dialnet. En: Estudios de Asia y Africa. 
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Tot i això, la veritable justificació i motivació d'aquest treball és que, personalment, formaré del 
col·lectiu d'expatriats a la Xina. Si la pandèmia de la COVID-19 ho permet, l'any 2022 seré 
estudiant d'una universitat de Beijing, i allà viuré en primera persona el mateix que els 
participants d'aquesta investigació. I, poder fer ús, en cas de desenvolupar-se de l'aplicació 
dissenyada. Estar a 10.000 quilòmetres de la teva zona de confort, de les persones que estimes, de 
la ciutat que t'ha vist créixer d'adolescent a adult suposa un canvi tan brusc que és inevitable 
buscar una eina que apropi distàncies en un període on la nostàlgia, soledat i preocupació són els 
plats principals. Moltes persones que viuen fora del seu país, i especialment, a Espanya i la Xina, 
tindran la possibilitat de connectar i interactuar amb els seus familiars. Apropant els orígens a un 
individu que es localitza en una terra llunyana i desconeguda, oferint un espai de seguretat i 
connexió vital amb les pròpies arrels. 

Poder empatitzar i entendre un col·lectiu de persones que han sortit a l'aventura del món, sense 
eines necessàries per superar les pors emocionals que des de ben petits ens inculquen un 
sentiment de pertinença com la necessitat humana de sentir que pertanyem a algú, a una cultura, a 
un país, a una comunitat, a un grup, inclús a una tendència. Tanmateix, estar fora de la ciutat o 
país d'origen o estar en ple moviment pot dificultar la satisfacció d'aquesta necessitat tan 
important. Així, experimentem nous vincles menys duradors, canviem de casa, de barri i tenim la 
família lluny de nosaltres. 

Per a la majoria de persones, el que més omple la seva vida, és la família. Els pares i mares senten 
orgull pels èxits dels seus fills, i fins i tot el desig de viure una vida que deixi un món millor per a 
ells i elles, es considera que una vida satisfactòria és quan la família està bé. Antigament a la 
Xina, la família era la base de la seva societat, i l'Estat era considerat com una gran família on 
l'emperador exercia de pare i mare dels seus súbdits. 4 Tant a la Xina com a Espanya, quan es 
presenten dies de celebracions com podria ser al Nadal o l'Any Nou Xinès, es generen moments 
de retrobades i celebracions familiars. Durant les últimes dècades, la societat xinesa ha 
experimentat canvis profunds: l'accelerat desenvolupament econòmic, la incorporació al treball de 
la dona i l'obertura cap a l'exterior amb la consegüent influència dels mitjans estrangers, a través 
dels quals noves idees, valors i modes de vida s'han introduït a moltes llars i han contribuït a fer 
que la família s'hagin replantejat de la forma que era anteriorment.

Tanmateix, es manté intacte el sentit final i únic de la família com a institució: la unitat davant de 
l'adversitat, la solidaritat i la cura entre els seus membres. Cada cultura té la seva pròpia percepció 
de la família, la seva manera d'articular-la i entendre-la, encara que els valors més profunds, la 
solidaritat i la corresponsabilitat entre els seus membres solen ser comuns i d'alguna manera 
garanteixen un cert ordre dins del conjunt de la societat. La família, sigui de la manera que sigui, 
continua sent un pilar important, tant a Espanya com a la Xina. Per aquesta raó, si la família 
correspon al pilar fonamental de la nostra vida, l'eina que desenvoluparem promulgarà aquest 
element i el connectarà a la distància.



1.4.  Metodologia i Planificació
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Primera fase
Cerca de persones d'origen xinès que es troben, actualment, a Espanya i persones d'origen
espanyol que es troben, actualment, a la Xina per un període superior a sis mesos.  
Realització d'enquestes i entrevistes en profunditat a diferents individus.
Anàlisi de les dades obtingudes, i obtenir conclusions de les principals diferències  i
semblances dels aspectes que es troben en la comunicació i cultura dels participants per
poder-ho aplicar en el desenvolupament de la marca i del producte. 

Segona fase 
Recerca de les principals aplicacions mòbils i tendències en el brànding d'ambdues
regions, especialment de la xinesa, per obtenir resultats en la interfície i experiència
d'usuari, i unificació dels criteris per ser acceptades en els dos mercats. 
Diferenciació de les principals eines de comunicació de cada mercat analitzat.
Recerca i benchmarking de marques existents que poden resultar competidors directes.
Unificar resultats d'ambdues fases per aplicar-los al disseny de la marca. 

Tercera fase 
Creació de la marca adaptada als dos mercats segons els anàlisis de les fases anteriors. 
Disseny de la identitat visual de la marca, així com el logotip, icona, tipografia apta en els
dos alfabets (xinès i llatí) i paleta cromàtica.
Esbossos, prototip i framework de l'aplicació.

Quarta fase
Desenvolupament del disseny final de l'aplicació.
Revisions de possibles errors i validació per part dels usuaris.
Entrega del producte complet.

Cinquena fase
Disseny i creació de la presentació síncrona.
Exposició i defensa del producte. 

Aquest estudi se centra en el disseny de la identitat d'una marca, on el producte principal és una
aplicació mòbil que faciliti la comunicació digital entre les persones translocals que es troben
vivint a Espanya o a la Xina. El principal objectiu d'aquesta eina és reduir els obstacles que es
troben en interactuar amb els seus familiars o amistats, i per dur a terme aquest prototip s'hauran
de realitzar diferents fases.



Fig. 1. Planificació del projecte dividit en fases. Font: Elaboració pròpia
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Exposició de producte

GENER

Unificació resultats

Tenint en compte els objectius i la metodologia d'aquest projecte, s'hauran de considerar uns
terminis i una previsió pel desenvolupament de les diferents fases establertes. Així doncs com
s'estableix en la metodologia, les diferents fases aniran des de la recerca, al desenvolupament i
l'acabat final de l'aplicació mòbil juntament amb la creació de la marca. El període transcorre des
del mes de novembre fins a mitjans de gener, on s'entregarà el producte final. I, al mes de febrer
es procedirà a presentar-lo. En cadascuna de les fases es compleixen uns requisits i terminis
d'entrega per poder ser avaluats pels responsables del projecte, així poder anar modelant i
millorant aspectes del treball per assolir un resultat correcte. En la següent taula es mostra d'una
manera visual un eix cronològic amb les corresponents fases amb descripció.
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2.2.  Comportament dels consumidors

telèfons.   El mercat d'aplicacions xineses és realment un mercat lucratiu, tenint en compte que el
seu customer journey és molt diferent del de l'usuari occidental. 

2. EL BRÀNDING A LA XINA

2.1.  Naming

Mitjançant traducció fonètica: Opció més comuna, per ser la més senzilla. Es tracta de
cercar caràcters que en unir-se generin un so semblant, encara que tinguin un significat
diferent, o fins i tot encara que no tinguin cap significat coherent.
Mitjançant traducció semàntica: Moltes marques no sonen gaire bé en xinès, potser perquè
són fonèticament estranyes o perquè són massa llargues i enutjoses, els noms curts sonaran
millor.
Traducció fonètica i semàntica: Es tracta de trobar una combinació de caràcters el so dels
quals sigui molt semblant a l'original, i que a més, el seu significat també sigui molt semblant
al que pretén transmetre la marca.
Sense traducció: Si la marca no és totalment abstracta, sinó que té certs significats concrets,
se'n pot fer una traducció literal. Aquesta seria l'opció més senzilla, ja que en tenim prou de
buscar en un diccionari l'equivalent en mandarí de la teva marca i copiar-lo, encara que no
s'assembli gens a la transcripció fonètica original.

Un dels primers passos que cal tenir en compte, i també un problema comú en les empreses que
volen portar o crear la seva marca a la Xina, és que no han creat un bon nom adaptat a la regió.
Malgrat que la mateixa marca no li atorgui un nom xinès, els mateixos clients, competidors i
distribuïdors li donaran un nom xinès segons el seu propi criteri. El registre de la marca xinesa és
vital per sobreviure en aquest mercat. Les empreses occidentals poden dur a terme l'adaptació del
nom de quatre formes diferents:
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  Deutsche Welle. (2021, agost). China alcanza los 1.000 millones de usuarios de internet. DW.COM. https://www.dw.com
  Zhang, J. (2020, 16 febrer). Chinese mobile users now spend over 6 hours every day online – that’s almost 2 full days a week.
South China Morning Post. https://www.scmp.com
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Si per alguna cosa destaca el consumidor xinès és per la seva digitalització. A l'estiu de l'any 
2021, la Xina va assolir per primer cop assolir 1.000 milions d'usuaris a la xarxa. 5  El creixement 
d'ús és molt elevat, ja que al voltant del 60% de la població de la Xina encara no és usuària 
d'Internet. A més, a diferència d'altres regions, el comprador xinès consumeix de manera 
omnicanal i els límits entre el que és digital i el que és fora de línia queden cada vegada més 
difosos. Per poder guanyar al mercat xinès, les marques necessiten una presència sòlida i de 
confiança, reforçada per una estratègia de màrqueting digital ben articulada.

Avui, la Xina és un mercat enorme i, en els darrers anys, està regnant com el mercat mòbil més 
important del món, la qual cosa reflecteix grans oportunitats per a les aplicacions a tot el món. Els 
xinesos estan molt connectats per telèfons intel·ligents. Segons una estadística realitzada 
prèviament a l'inici de la pandèmia, els xinesos passen de mitjana més de 6,2 hores al dia als seus
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2.3.  Tendències 

Tradicionalitat

L'Orient és un símbol de la tradició, la complexitat i del color, ja que s'incorporen temes
històrics i culturals de la Xina. D'altra banda, el modernisme s'associa amb Occident, sent de
naturalesa plana i senzilla, posant èmfasi en la practicitat i la funcionalitat. Molts xinesos,
especialment els joves, solien admirar els productes occidentals i l'estètica que els envolten.
Tanmateix, a mesura que els joves de la Xina es veuen més influïts estèticament per la seva
pròpia història cultural, això està canviant. La confiança i l'orgull creixents en l'art i la cultura
tradicionals xinesos estan relacionats amb l'expansió de la influència global de la Xina. 

Omnicanalitat

Les compres en línia, els pagaments electrònics i el lliurament a domicili, sistemes que estaven
relativament ben desenvolupats a la Xina abans de la pandèmia, han rebut un impuls addicional,
i han fet entrar més marques que anteriorment no tenien aparadors digitals en línia. És possible
que la pandèmia ja no mantingui tothom a l'interior, però els joves xinesos cansats del ritme
ràpid de la vida a la ciutat estan adoptant la cultura de la comoditat. Poden rebre qualsevol cosa
que s'imaginen directament a la seva porta mentre gaudeixen d'un temps d'inactivitat en el
procés. Aquesta tendència també s'està apoderant dels usuaris occidentals, en menor mesura.

Equilibri

Els consumidors xinesos  cada cop són més sofisticats perquè volen veure les creences, els
valors i les perspectives d'una marca en els productes que trien i la marca que avalen. Per tant,
no només les marques s'esforcen per fer sentir la seva veu entre els xinesos, ells també
s'esforcen per fer sentir la seva veu entre les marques. L'acte d'equilibri és trobar la veritat sobre
una marca que sigui rellevant per al públic. Ha de ser quelcom que sigui nou i agradablement
sorprenent alhora que sigui fàcil per als clients d'acceptar i adaptar-se a les seves vides. Quan les
marques entenen realment els seus consumidors, és possible oferir el que volen, malgrat que
encara no ho demanin. 

Mentre el customer journey occidental està molt assenyalat per les cerques individualitzades, la
visita de les webs de les marques i els impactes de la publicitat contextual. A la Xina aquest
itinerari té un fort biaix social, els consumidors xinesos es connecten, moltes vegades diverses
vegades al dia, per descobrir les últimes tendències personalitzades que els ajuden a triar el seu
estil de vida. La localització d'aplicacions és essencial per adaptar-se al mercat xinès. Això
implica no només la traducció del nom de l'aplicació, la descripció i el contingut de l'aplicació al
xinès simplificat, sinó també el disseny de la interfície d'usuari (UI), una bona experiència
d'usuari (UX) i tenir contingut i funcionalitats rellevants per als usuaris xinesos. És fonamental
escoltar els usuaris locals per generar un vincle amb la mateixa marca i crear rellevància.
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Maximalisme

Les pàgines web i aplicacions mòbils xineses tendeixen a prioritzar la navegació per sobre de la
cerca. Escriure caràcters xinesos en un camp de cerca pot ser més llarg que fer clic a través d'una
navegació. Sovint es mostra el màxim de contingut possible a la pàgina d'inici, això minimitza la
necessitat d'utilitzar la cerca i fomenta la navegació. S'utilitza una varietat més àmplia de colors,
això pot ser més atractiu i interessant per als usuaris xinesos. Els codis QR es fan servir sovint
per connectar-se al contingut mòbil, per tal de facilitar el gran nombre d'usuaris xinesos que
accedeixen a la xarxa amb els seus dispositius.

2.3.1  Interfície complexa

Enllaçat amb l'apartat anterior, la tendència del maximalisme, detallarem les raons
perquè les interfícies de les pàgines webs i aplicacions són realment tant complexes en
comparació amb les occidentals. L'estètica dels productes digitals xinesos moderns està
carregada de molta informació i una densitat de característiques i colors altament
saturats.  En els últims anys, aquesta tendència està canviat poc a poc, però el motiu
d'aquest disseny és per la velocitat d'internet que s'utilitza era molt baixa. Els primers
disseny de pàgines web mostraven tota la informació en un sol lloc, de manera que
després de carregar la pàgina una vegada, els usuaris podien navegar ràpidament al que
estaven buscant en lloc de fer clic a una altra pàgina i esperar que es carregués. 

Pot ser que moltes marques no s'hagin posat al dia amb les noves tendències de disseny
minimalista, la qual cosa explica per què molts llocs web tradicionals encara tenen molta
informació amb molt de text sobre imatges i vídeos. La penetració dels telèfons mòbils
ha crescut tan ràpidament, que les marques van decidir no invertir diners en la
reconstrucció de llocs web i es van centrar en la creació de l'experiència mòbil. Malgrat
que els caràcters xinesos són bons per processar quantitats denses i grans d'informació,
aquests tenen un aspecte quadrat que els fa visualment més densos i simètrics, per això
molts llocs web de notícies xineses semblen una col·lecció de petits quadrats combinats
en un gran quadrat. 

Audiovisual

El nombre d'usuaris de consum de continguts audiovisuals a la Xina ha anat augmentant any rere
any, i aquest nombre també s'ha beneficiat del vigorós desenvolupament dels usuaris de telèfons
intel·ligents i del vigorós desenvolupament de l'era digital. L'eficiència del vídeo és cada cop
més alta, sobretot gràcies a l'eficiència de grans plataformes de vídeo com Youku.   No es tracta
només de veure pel·lícules, curtmetratges o videoclips musicals. Es pot oferir informació,
orientant els consumidors i fer-los comprar. El vídeo és una eina que representa tot en un;
utilitzant efectes visuals, text i àudio, per això és una eina realment eficaç.
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En xinès simplificat 优酷 i xinès tradicional 優酷, literalment excel·lent i fresc, és un lloc web per a allotjament de vídeos amb seu a la Xina.
Veure l'aspecte visual d'una de les principals pàgines web de notícies a la Xina. https://www.163.com
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2.5.  Promoció de marca 

2.4.  Barreres d'entrada

Les barreres d'entrada cap al mercat xinès  poden variar en funció del producte o servei que
ofereix la marca. Generalment, en la fase inicial o de llançament de producte, les marques que ja
estan presents al mercat tenen un clar avantatge respecte als nous entrants. A més, al mercat B2C,
tot i que les barreres d'entrada són generalment baixes, la competència és alta, els preus són
relativament baixos i els marges de benefici solen ser reduïts. És important fer-se un nom al
mercat, tenir una imatge de marca i diferenciar-se de la competència. Entrar al mercat xinès és un
procés complex que requereix molt de temps i esforç per a totes les marques. Encara que les
aquestes tinguin una bona imatge i ja hagin aconseguit el reconeixement de la marca, el procés a
la Xina ha de començar de zero. En general, es dona un any com a període mínim a partir del
qual es poden esperar resultats positius al mercat xinès. Les marques han d'invertir una quantitat
variable en la creació de consciència de marca, depenent de les seves inversions prèvies i del
tipus de producte. La Xina és, principalment, un mercat en línia, a diferència dels mercats
occidentals on hi ha molta presència dels canals fora de línia.
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    Niñerola, Angels & Sánchez-Rebull, María-Victoria. (2016). The Spanish company in China: Entry forms and barriers to
internationalization. Intangible Capital. 12. 10.3926/ic.694. 
  G. (2021, novembre). China KOL Marketing: Practical Guide for Brands & Companies. Marketing China.  https://marketingtochina.com
   En xinès 抖⾳ és un servei de xarxes socials per compartir vídeos propietat de l'empresa xinesa ByteDance. La plataforma de xarxes
socials es fa servir per fer una varietat de vídeos de format curt.
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A la Xina, els influencers es denominen líders d'opinió clau (en anglès Key Opinion Leaders) o 
KOL  . El màrqueting KOL  és basa en els influencers, en què una persona respectada en el camp 
anuncia el producte a les plataformes i xarxes socials més populars de la Xina. Aquests líders 
d'opinió clau són capaços d'influir en el seu públic, sovint a causa de la seva pròpia posició en el 
camp i la seva   credibilitat.                         .    　 10 　Tot i que els blocs de moda i bellesa sovint presenten models joves 
de xarxes socials, aquests líders d'opinió clau poden tenir una formació més sòlida, com ara 
tecnològics o proveïdors d'atenció mèdica. Com que aquestes persones tenen credibilitat en el seu 
camp, sovint poden influir en els consumidors perquè segueixin els seus consells i adquireixin 
determinats productes. Aquests podrien ser comparables, en alguna manera, amb els influencers.

Fent referència als KOL , a través de l'aplicació Douyin 1 1 (versió xinesa del Tik Tok ) se'n fa un ús 
molt important. L'objectiu de la potencial marca podria ser millorar les vendes, l'exposició de la 
marca, la reputació de la marca o cultivar un públic fidel, entre altres coses. L'ús dels KOL 
i publicitat per comercialitzar la marca és alhora rendible i interactiu. Douyin ofereix 
oportunitats de màrqueting noves i úniques. Les marques poden treballar amb els KOL de Douyin 
per vendre els seus productes mitjançant transmissió en directe o vídeo. Una única associació amb 
la persona adequada pot marcar una diferència significativa per a una empresa. Encara 
que es pugui considerar WeChat com el principal competidor de la marca que estem 
creant, és totalment, complementari l'ús d'ambdues per a un potencial consumidor. WeChat és 
una eina potent per a la publicitat de l'aplicació, podent millorar els beneficis utilitzant els 
anuncis d'aquest. Ja que Tencent (marca matriu) va llançar anuncis per als comptes oficials de 
WeChat ,  anuncis de KOL, bàners i anuncis. 

https://www.researchgate.net/publication/293042094_The_Spanish_company_in_China_Entry_forms_and_barriers_to_internationalization
https://www.researchgate.net/publication/293042094_The_Spanish_company_in_China_Entry_forms_and_barriers_to_internationalization
https://www.researchgate.net/publication/293042094_The_Spanish_company_in_China_Entry_forms_and_barriers_to_internationalization
https://marketingtochina.com/ultimate-guide-key-opinion-leader-marketing-china/


Prèviament, hem esmentat els conceptes, tendències i elements propis del brànding a la Xina en
l'actualitat. Juntament amb això, haurem d'analitzar els paràmetres socials i culturals que formen
d'ambdues regions per coexistir en la marca. Els humans som criatures de costums i això fa que ens
encadenem a seguir les nostres tradicions i fugim de tot allò que ens treu de la nostra zona de confort.
Tanmateix, quan hom viu en un lloc tan remot, en una cultura tan diferent o en un altre fus horari,
inevitablement es notarà que falten certes coses i costums del país d'origen. Un cop analitzem totes les
dades, podrem desenvolupar correctament el prototip de l'aplicació mòbil que correspon. Paral·lelament,
s'han realitzat diferents enquestes i entrevistes a habitants d'origen xinès residint a Espanya i a habitants
d'origen espanyol que han estat residint a la Xina.

3. ANÀLISI SOCIO-CULTURAL

3.1. Habitants d'origen xinès a Espanya

Segons les dades del Padró, corresponents a l'any 2020, actualitzades a la versió més recent
publicada per l'INE el gener del 2021, a Espanya hi ha 232.807 xinesos.    Més del 50% del total
es localitzen a les ciutats de Madrid i Barcelona, sense tenir en compte la primera generació de
persones nascudes al país amb ascendents d'origen xinès. La comunitat xinesa no ha deixat de
créixer els últims anys a Espanya, fins al punt que el nombre de ciutadans nascuts a la Xina que
viu al país s'ha multiplicat per setze des de l'any 1998 al padró continu de l'Institut Nacional
d'Estadística (INE), passant dels 12.036 el 1998 a 202.093 persones que van néixer al país asiàtic i
ara viuen a l'estat espanyol. Aquest augment de la població de ciutadans xinesos a Espanya ha
propiciat el naixement d'una nova generació nascuda a Espanya i que senten el país com a propi. 
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Fig. 2. Creixement de la comunitat xinesa a Espanya. 
Font: Institut Nacional d'Estadística (2021)

Fig. 3. Naixements de persones amb ascendents d'origen xinès.
Font: Institut Nacional d'Estadística (2021)
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Dades obtingudes a través de l'Institut Nacional d'Estadística d'Espanya (2021). https://www.ine.es
Òrgan col·legiat que, segons el que disposa la Llei Orgànica d'Estrangeria, uneix el conjunt de la informació estadística
disponible en matèria d'estrangeria, immigració, protecció internacional i nacionalitat, amb independència de
l'Administració Pública.
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Paral·lelament, segons dades de l'INE i de l'Observatori Permanent de la Immigració (2021),1 3  a 
Espanya a l'estiu del 2021 hi havia 6.044 persones de nacionalitat xinesa amb autorització 
d'estança per estudis en vigor, on el 60% del total eren dones amb una edat mitjana de vint-i-cinc 
anys. Així sent la comunitat amb major nombre d'estudiants estrangers a l'Estat, amb un 
creixement del 36% respecte del semestre anterior i un decreixement anual del 46% a causa de la 
pandèmia de la COVID-19. Del total d'estudiants, 1.524 es localitzen a Catalunya.

https://www.ine.es/
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/observatoriopermanenteinmigracion/index.html


Segons el PERE (Padró d'Espanyols Residents a l'Estranger, 2021)   hi ha exactament 5.050
espanyols vivint a la Xina. Si classifiquem, són 1813 dones i 3237 homes residint en territori
xinès. I d'aquest total són nascudes a Espanya 3369, nascudes a la Xina 942, nascudes a altres
països 736 i no consta, 3. La xifra real d'espanyols al país encara és més gran: la dada de l'INE
s'elabora, tal com explica en la seva metodologia, a través de les dades del Padró d'Espanyols
Residents a l'Estranger (PERE). Aquest no recull els emigrants no residents, és a dir, els que tenen
prevista una estada de menys d'un any, ni els que no han regularitzat la situació a l'estranger.
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Fig. 4. Població Espanyola resident a la Xina.  Font: Institut Nacional d'Estadística (2021)

Si analitzem les dades de visats tràmits per visitar la Xina, sense tenir en compte l'any 2020,
afectat per les restriccions de mobilitat, l'any anterior es van tramitar 310.517 visats dels quals un
96.37% eren de curta durada, per realitzar turisme o visita temporal. D'altra banda, es van realitzar
11.284 visats de llarga durada, corresponent a un 3.63% del total, on 6.664 eren per estudis, 2.549
per raons familiars, 1.397 per residència i la resta per motius laborals.
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Fig. 5. Visats expedits per entrar a territori Xines l'any 2019.
Font: Institut Nacional d'Estadística (2021)

Fig. 6. Visats de llarga durada per estudiar a la Xina. 
Font: Institut Nacional d'Estadística (2021)
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El creixement d'estudiants espanyols a la Xina s'ha duplicat en cinc anys, fins a assolir el seu
màxim històric l'any 2019. De les dades disponibles entre els anys 2010 i 2020, un 65% dels
estudiants espanyols que han viatjat anualment per estudis a la Xina són dones. Això suposa una
dada rellevant per enfocar el prototip de l'aplicació, el qual el públic objectiu d'estudiants a la Xina
(d'origen espanyol) serà majoritàriament femení.

3.2. Habitants d'origen espanyol a la Xina
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El padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) és el fitxer nacional que conté les inscripcions de les persones que tenint
la nacionalitat espanyola viuen habitualment fora d'Espanya, sigui aquesta la seva única nacionalitat.
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3.3.2. Procediment

3.3.3. Limitacions 

A causa de la limitació de temps, només s'ha entrevistat un petit nombre de participants. 
Aquest estudi és més qualitatiu, però encara falta una investigació quantitativa feta en una 
mostra més gran de persones, ja que hauria ajudat a tenir una posició més objectiva sobre el 
tema. Malgrat poder tenir un intèrpret, hi ha marge d'error en la fase de traducció d'informació 
d'un idioma a l'altre (del xinès al català). A més, pot ser delicat parlar amb un desconegut 
sobre els possibles problemes d'adaptació i comunicació en residir en un país estranger. Una 
altra limitació en aquest estudi, és el baix nombre de familiars enquestats, essent més difícil la 
trobada i facilitació d'informació. Limitant la investigació i el desenvolupament de l'aplicació.

Aquest estudi se centra en les pràctiques de comunicació de famílies translocals a través de les
principals plataformes de comunicació, precisament entre tres perfils poblacionals: Estudiants
d'origen espanyol residents a la Xina, estudiants d'origen xinès residents a Espanya i
familiars dels estudiants d'ambdues regions. L'objectiu és examinar els seus hàbits de
comunicació, els obstacles que troben en interactuar amb els seus familiars i esbrinar les
mancances i problemes que afecten o no la seva relació amb la llar. S'han reclutat participants
que actualment estan estudiant o han acabat recentment els seus estudis a Espanya i a la Xina.
En aquest estudi s'han convidat participants, del meu cercle de coneguts, i s'ha ampliat la
mostra mitjançant referències. Els noms dels entrevistats es van canviar per motius de
privacitat. 

3.3.1. Participants

3.3. Enquestes i entrevistes
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Dades obtingudes a través de l'Institut Nacional d'Estadística d'Espanya (2021). https://www.ine.es15

Es va iniciar la recerca enquestant una mostra representativa de 120 estudiants (60 d'origen 
xinès i 60 d'origen espanyol) sobre el procés de viure en un país estranger i estar lluny dels 
familiars, incloent-hi la seva comunicació. També, es va afegir una altra enquesta pels 
familiars, d'una mostra que va ser resposta només per 20 familiars dels estudiants anteriors, 
amb un total de 140 enquestats. Les dues enquestes estaven disponibles en quatre idiomes: 
català, castellà, anglès i xinès. Posteriorment, es van contactar 2 estudiants per la realització 
d'una entrevista en profunditat amb un conjunt de 15 preguntes a través de videotrucada. 
D'altra banda, es va contactar amb un familiar per realitzar una entrevista similar a 
l'anterior, amb preguntes adaptades a aquest perfil. Durant el procés, s'ha demanat als 
entrevistats que detallin les seves respostes. Les entrevistes (veure Annexos) inclouen 
preguntes que no estan directament relacionades amb l'objectiu del projecte, 
malgrat que puguin tenir cabuda en el desenvolupament de l'aplicació. Les 
entrevistes es van fer tant en xinès (amb intèrpret) per expressar-se íntegrament i no 
perdre informació en expressar-se en un altre idioma que no fos el propi, com també es 
van realitzar en anglès i castellà. La mostra de participants va ser escollida 
per ser proporcional amb les estadístiques, amb un 60-65% de participants que 
s'identificaven amb el gènere femení.1 5

https://www.ine.es/
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3.3.4. Anàlisi enquestes 

El suport de les enquestes es va realitzar de manera telemàtica, el número de preguntes de la
primera enquesta és de 15 preguntes i disponible en quatre idiomes. Realitzada a 120 persones
entre el 10 de novembre al 28 de desembre del 2021.

Enquesta a expatriats
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0 10 20 30 40 50

Videotrucada 

Trucada per telèfon 

Enviar missatges de text al grup de família 

Stories o Comentaris 

6. Quina és l'opció que utilitzes més sovint per comunicar-te?

0 25 50 75 100

Com a mínim, 1 cop al dia 

Més de 3 vegades per setmana 

Un cop per setmana 

Cada dos setmanes 

7. Cada quan parles amb la teva família o amics?

0 20 40 60

Abans de la meva jornada 

Abans d'anar a dormir 

Quan soc al transport públic 

Durant un moment lliure 

8. En quin moment del dia prefereixes comunicar-te amb la teva família o amics?

0 25 50 75 100

Grup 

Individual 

9. Prefereixes comunicar-te amb la teva família a través del grup o en una conversa individual?

0 20 40 60 80

WeChat 

WhatsApp 

iMessage 

Instagram 

Messenger 

Line 

Signal 

5. Quines és la principal aplicació que utilitzes per comunicar-te amb la teva família o
amics del teu país d'origen?
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12. Què trobes més a faltar del teu país? 

0 25 50 75

Clima 

Persones estimades 

Celebracions i costums 

Gastronomia 

Horaris 

Transport públic 

Oci 

13. Si poguessis tornar mateix a casa, ho faries?

0 25 50 75 100

Sí 

No 

14. Trobes a faltar poder celebrar en família els costums i festivitats del teu país? 

0 25 50 75 100 125

Sí 

No 

15. Consideres que l'aplicació existent amb la que et comuniques amb els teus
familiars ajudar a comunicar-te d'una manera òptima?

0 25 50 75

Sí 

No 

0 10 20 30 40

Pares 

Germans 

Avis 

Tiets 

Parella 

Amics 

10. Amb qui et comuniques més sovint?

0 25 50 75

Rutina 

Interés 

Nostàlgia 

Altres 

11. Quina o quines son les raons per què et comuniques amb els teus familiars o amics?
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0 2 4 6 8

Xinès 

Anglès 

Català 

Castellà 

Idioma escollit pel participant

0 5 10 15

Xina 

Espanya 

1..Quin és el teu país d'origen? 

0 2 4 6 8

Menys de 18 

18 - 24 

25 - 35 

36 - 45 

46 - 60 

Més de 60 

2..Quina és la teva edat? 

0 5 10 15

Pares 

Germans 

Parella 

Amistat 

Avis 

3..Quina és la teva relació amb la persona expatriada?

0 2.5 5 7.5 10

Sí 

No 

Igual 

4. Tens més contacte amb l'expatriat des de que va marxar?

D'altra banda, es va realitzar també de manera telemàtica una enquesta als familiars dels
expatriats, el número de preguntes de la segona enquesta és de 8 preguntes i disponible en
quatre idiomes. Realitzada a 20 persones entre el 9 de desembre al 28 de desembre del 2021.

Enquesta a familiars d'expatriats
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5.  Què trobes més a faltar del familiar que ha marxat?

0 2.5 5 7.5 10

Contacte físic 

Conversar 

Fer coses junts 

Presència 

6. T'agradaria poder tenir més contacte amb aquesta persona?

0 5 10 15

Sí 

No 

Igual 

7. Utilitzes el dispositiu mòbil amb freqüència per comunicar-te?

0 5 10 15 20

Sí 

No 

8. Consideres que la comunicació que tens amb el familiar és suficient per mantenir el vincle?

0 5 10 15

Sí 

No 

Les dues enquestes s'han realitzat en períodes similars, proporcionals al nombre de
participants, per assolir la major quantitat de persones possibles i realitzar una mostra més
àmplia. Tant de la primera enquesta, com de la segona, principalment podem extreure unes
dades importants per l'obtenció de l'arquetip de persona i diferents conclusions. 

Noies de 25 anys, d'origen espanyol i xinès, que realitzen estudis a l'estranger que es
comuniquen diàriament, sobretot abans d'anar a dormir, amb els seus pares i avis, a
través de l'aplicació WeChat. Hi ha un nivell important d'estudiants que tenen un
sentiment de nostàlgia, especialment, per la gastronomia, costums i clima diferent al
local. L'eina de comunicació utilitzada no garanteix una òptima interacció entre els
seus usuaris per superar els episodis d'impacte emocional negatiu.

Pares i mares de 50 anys, d'origen xinès i espanyol, que tenen els fills a l'estranger i
senten que hi ha una mancança i reducció en la comunicació amb els familiars
expatriats. Els hi falta poder tenir més contacte per garantir un fort vincle
intrafamiliar.

En la següent pàgina és defineixen diferents arquetips de persona que ajudaran a empatitzar i
definir un perfil de client que garantirà el desenvolupament de l'aplicació mòbil.



Tenint en compte els resultats de les enquestes i entrevistes, podem desenvolupar diferents
user persona, les quals seran perfils d'individus imaginaris que reflectiran la base de clients
bàsica de la marca que estem creant. Les user persona són definides com si l'individu fos real,
però al mateix temps reflecteixen atributs comuns entre una cohort de persones. Són semi-
fictícies, ja que no són un individu concret, però les seves característiques s'han de recollir a
partir de l'observació dels participants de les enquestes i entrevistes realitzades.

Així doncs, empatitzarem amb els diferents arquetips de persona que es defineixin a través de
l'anàlisi de la recerca de les dades qualitatives:

3.3.5. Arquetip de persona

"Des de que visc a Barcelona, he perdut molt el contacte amb
els meus pares ja que només sóc jo el que explica coses noves,
ells segueixen en la rutina i sovint no diuen res, malgrat que

es preocupin per mí."

En Gonghao és un jove xinès de 24 anys, procedent de Qingtian (⻘⽥), i porta 9 mesos a
la ciutat de Barcelona. Parla xinès, anglès i una mica de castellà, està cursant cinquè de
Medicina a la universitat com a estudiant d'intercanvi. Viu en una habitació individual en
una residència. Ell és una persona tímida, molt arrelada a la seva ciutat d'origen, i només
va amb persones d'origen xinès perquè es sent més còmode. 

张贡豪 (Gonghao Zhang)

Voldria dedicar més temps i poder enfortir la relació amb els seus pares,
especialment amb la seva mare.
Voldria rebre més atenció per part dels seus familiars.
Li agradaria celebrar les costums i celebracions juntament amb la seva família,
malgrat la distància.

Objectius

Motivacions

Vol interactuar amb la seva família.
Vol rebre una resposta de tot el que envia als seus familiars.
Vol sentir-se a prop de la seva mare i àvia.
Intenció de rebre més interaccions de la seva família.
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La comunicació amb els seus pares es realitza, únicament, a través de l'aplicació
WeChat. Ell és qui envia contingut multimèdia, tant fotografies com vídeos, però
els seus pares no li donen cap resposta, només ho veuen i això li genera tristesa
perquè té la sensació que l'han oblidat.
Troba a faltar els plats típics del seu país, especialment, el picant i les receptes
tradicionals de la seva àvia.
No sap quan comunicar-se amb la seva família, per la diferència horària.
Per la pandèmia, no té opció de viatjar al seu país d'origen.

Frustacions

"No entenc la vida de la meva filla, ni el que fa durant el
dia, si no parlo pel grup de família no respon el meus
missatges. Sento que ens hem distanciat des de que va

marxar, la trobo a faltar i no puc fer res."

王雯丽 (Wenli Wang)

La Wenli és una dona xinesa de 52 anys, que viu a Suzhou (苏州), i la seva filla fa prop
d'un any que va marxar a estudiar a Espanya. Ella viu amb el seu marit, i un fill menor
d'edat. Té un fort instint maternal, que malgrat haver passat el temps, continua trobant a
faltar la seva filla i vol que torni. A través del seu fill menor pot rebre informació de la
seva filla expatriada, ja que amb ella li costa comunicar-se directament, pel dèbil vincle
familiar que tenen.

Voldria rebre més informació del dia a dia de la seva filla, del que està fent,
perquè es sent lluny d'ella i oblidada.
Voldria interactuar amb la seva filla per sentir-la més a prop i enfortir la relació,
malgrat la barrera cultural i generacional.

Objectius

Motivacions

Vol interactuar amb la seva filla.
Vol tenir notícies del familiar expatriat i saber que està bé.
Vol millorar la relació que té amb la seva filla.

No hi ha interacció de la seva filla expatriada, rep informació a través del seu fill
menor.
Sent que la seva filla l'ha oblidada i no la té en compte en res.

Frustacions
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Laura Torres

La Laura és una noia catalana de 32 anys que va marxar a viure a la ciutat de Pequín fa
dos anys, per motius professionals. Viu en un pis amb dos persones més, i és una persona
extrovertida i sociable. Manté una relació amorosa amb la seva parella, que viu a Madrid,
des de fa sis anys, i cada vegada més li és difícil mantenir un vincle emocional fort.

"Estic enamorada de la meva parella, i tinc plans de futur,
però la distància ens causat que posi en dubte la nostra
relació. Vull continuar amb ella, malgrat que en aquests

moments no contemplo en tornar a Girona."

Voldria poder interactuar amb la seva parella i sentir-la aprop.
Necessita poder saber si la seva parella està a gust amb la situació.

Objectius

Motivacions

Vol quedar-se a la Xina, i que la seva parella vingui a viure amb ella.
Vol potenciar la relació amb la seva parella.

No té intenció de tornar a la seva ciutat d'origen, on viu la seva parella actual. 
No sap com gestionar la seva relació i com millorar-la.

Frustacions

‘‘Quan contacto amb els meus pares, parlo de la vida
quotidiana, rumors i notícies. Però amb els meus avis no
tinc gaire cosa a compartir. Es tracta més de moments

concrets com aniversaris, temps... 

Roger Flor

En Roger és un noi jove que té 29 anys. Actualment viu a la ciutat de Shanghai, va deixar
la seva antiga feina de comptable, per iniciar una nova vida a la Xina, a través d'una beca
del govern xinès que li oferia estudiar un màster. Volia canviar de vida, i formar-se per
trobar una feina millor. Viu sol en un apartament a les afores de la ciutat, i és una persona
molt familiar i nostàlgica.
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Segon pic de nostalgia

Hi ha un sentiment generalitzat de nostàlgia de les persones expatriades, troben a faltar
estar amb els seus familiars.
Nostàlgia gastronòmica i cultural.
Desigualtats i problemes en comunicar-se d'una manera òptima amb els familiars.
Impossibilitat de viatjar al país d'origen per la pandèmia.
Sentiment d'oblit: nul·la o poca interacció entre familiars causada per la distància.
Necessitat d'un complement a l'eina actual per comunicar-se idòniament.

Voldria poder interactuar amb la seva àvia, la qual es troba en bon estat de salut i
coneix el funcionament d'un dispositiu mòbil.
Voldria que la seva àvia pogués interactuar amb ell, tal i com feia abans de
marxar.
Comprendre les actuals carències que dificulten la comunicació intrafamiliar.

Objectius

Motivacions

Malgrat no tenir intenció de tornar a casa, vol millorar la comunicació amb la
seva àvia.

No pot comunicar-se adequadament amb un familiar.
No sap com interactuar amb la seva àvia per poder enfortir el vincle que tenien
abans de marxar a viure a la Xina.

Frustacions

3.3.6. Conclusions

Al tenir els arquetips de persona (user persona) definits, això ens permet visualitzar d'una
manera més clara a qui ens dirigim, i exactament, com dirigir-nos al nostre públic, el qual són
usuaris molt clars i amb una estructura molt definida. Els principals problemes trobats en
aquesta cerca s'obtenen a partir d'una investigació qualitativa que donen resultat al
desenvolupament d'una eina per donar solució a:
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Fig. 7. Evolució gràfica de l'impacte emocional d'un expatriat. Font: Elaboració pròpia
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Ens trobem davant d'una nova marca la qual té com a objectiu dissenyar i desenvolupar una
aplicació mòbil, especialment, per mantenir el vincle i relació entre famílies translocals, que en un
principi se centrarà en territori català o xinès. La funcionalitat principal de l'aplicació és reduir
l'impacte emocional i psicològic en traslladar-te a una altra ciutat localitzada en una cultura
totalment diferent de la que un està acostumat, i estar lluny de la família. Malgrat que l'actualitat
hi ha l'existència de certes eines que ajuden a la comunicació interpersonal, amb qualsevol
individu d'arreu del món. Hi ha una mancança en resoldre els problemes interns quant a la
nostàlgia de trobar-se en un país el qual no és el propi, i sentir que et trobes lluny de la teva zona
de confort o país d'origen. Per aquesta raó, la marca dona suport a la comunicació entre el cercle
de persones properes, com és la família, amistats i parella a través d'una aplicació mòbil on
coexisteix amb la resta d'aplicacions per oferir un servei en la millora de la comunicació
intrapersonal com a expatriat.

Celebració de festivitats i tradicions del país d'origen amb els familiars a través de diferents
interaccions:

El producte és una aplicació mòbil que es dirigeix a les persones de qualsevol gènere que viuen
com a expatriats, únicament, a territori espanyol i xinès. I, també, pels seus relatius per mantenir
contacte des del país d'origen i on es localitzen. Per tant, l'edat de l'usuari es comprèn dels 16 a 80
anys. L'aplicació ha de facilitar i ser apta per les persones amb més dificultats visuals, les
persones grans. Podem classificar els usuaris en cercles, la persona expatriada que no es localitza
al seu país d'origen, i els seus familiars, amistats i parella. Dependentment dels interessos i
emocions de l'usuari, l'aplicació inclourà les següents funcionalitats: 

4. RECERCA DE MARCA

4.1. Briefing

Nadal i Cap d'Any 
Sant Valentí
Sant Jordi
Sant Joan

Setmana Santa
Tots Sants
Aniversari

ESPANYAXINA

元旦 (Any nou occidental)
春节 (Any nou xinès)

清明节 (Festival QingMing) 
七⼣ (Festival Qi Xi)

端午节 (Festa de Duanwu)
中秋节 (Festival de la Lluna) 

⽣⽇ (Aniversari)
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 Team, T. C. (2021, noviembre). ¿Cuáles son las siete principales festividades de China? | Instituto de Lengua China. CLI. https://studycli.org16

Enviament d'interaccions entre els membres de la família.
Localització dels millors restaurants de la gastronomia d'origen en la localització local. 
Posicions de les persones amb més interaccions, per veure amb qui es té menys contacte.
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El principal competidor és WeChat,   seguit de WhatsApp en menor mesura. El primer és un 
gran competidor per a les persones expatriades xineses que venen a Espanya, ja que és la seva 
eina de comunicació i altres propòsits, sent el que més quota de mercat té a la Xina. A la vegada, 
de manera contrària, la segona marca és competidora directa per a les persones expatriades 
d'origen espanyol que van a la Xina, ja que és l'eina de comunicació principal entre famílies. 

Malgrat això, aquesta aplicació no ofereix més opcions més enllà de la missatgeria instantània i 
trucades. Tot i això, ambdues mantenen un gran posicionament com a líders en missatgeria 
instantània. En excepció de la Xina continental, com a segon líder en el sector es troba Messenger 
(anteriorment conegut com a Facebook Messenger). Les funcionalitats i objectius s'apropen, en 
certa manera, a les funcionalitats i interessos de la marca. Malgrat que els usuaris d'aquesta app 
són les persones que tenen un compte obert a la xarxa social, per tant, limita als usuaris potencials 
d'aquesta i s'adequa més a un xat de la marca matriu, que a una aplicació d'ús diari per connectar 
persones de cercles propers. 

El problema principal d'aquesta investigació, i motiu de la creació d'aquesta marca és que hi ha un 
creixement de persones, i especialment estudiants, que marxen a viure l'estranger. L'edat mitjana 
no supera els vint-i-cinc anys, i una major part son persones de gènere femení. Aquests 
expatriats tenen un alt percentatge de patir soledat i nostàlgia al experimentar un impacte cultural 
molt important. I l'actual canal de comunicació no respon correctament a les necessitats d'aquests 
individus ja que no es té en compte el context, i no hi ha una suficient interacció entre els integrats 
de la conversa. 

L'objectiu és poder assolir una reducció de l'impacte emocional a través d'un mitjà alternatiu de 
comunicació que manté les relacions familiars i proporciona un alleujament de la nostàlgia. I 
assegurarnt que la tecnologia no augmenta la bretxa entre les famílies. La solució és la creació 
d'una marca que s'especialitzi i enfoqui, únicament, en un servei de comunicació i interacció entre 
expatriats i els seus familiars. 

Notificacions d'avís per contactar amb la persona amb què fa més temps que no hi ha
contacte, d'aquesta manera es dona un avís per facilitar la relació interpersonal per continuar
el vincle. D'altra banda, per contactar amb la persona que es troba disponible en el mateix
moment, i utilitzant l'aplicació, així els connecta per mantenir una interacció al moment.
Enviament de mostres d'afecte, de manera virtual amb un avatar el qual es crea a través de
l'aplicació mòbil.
Publicació periòdica de l'estat d'ànim de la persona, i es realitza una evolució per elaborar una
anàlisi d'aquest.
Enviament de contingut multimèdia, missatgeria i videotrucades a través del cercle comú
(com si fos un grup familiar).

26

En xinès 微信, literalment, micromissatge, és una aplicació multipropòsit xinesa que ofereix serveis de missatgeria i trucada
gratis, xarxes socials, un sistema de pagament en línia, entre altres serveis, desenvolupada per Tencent.
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En quant, al Unique Selling Proposition,  la marca emprendrà una estratègia diferenciadora que
permet competir de manera única i singular al mercat. L'aplicació no emprarà la missatgeria
instantània com a eina de comunicació, sinó que les emocions es vegin implicades i resolguin les
necessitats reals dels usuaris, i que la marca sigui l'única opció vàlida per resoldre-les a través
d'una comunicació fàcil i simple.

Les audiències clau d'aquesta marca aniran lligades a l'individu d'una família que realitzi un
canvi de residència, temporal o indefinit, entre els països de la Xina i Espanya. Tant la mateixa
persona expatriada com el seu cercle més propers de contactes, així com família, amistats o
parella,  formen part del públic objectiu d'aquesta marca. Persones que tenen un lligam emocional
important i tenen la intenció de mantenir o potenciar el vincle mentre duri el distanciament. La
raó principal que porten als usuaris a confiar i donar credibilitat a la marca, a través d'oferir un
servei de comunicació directa que se centri especialment en l'usuari i les seves necessitats com a
persona expatriada. 

El to de comunicació de la marca serà informal, proper i emocional. Amb l'objectiu de despertar
la curiositat dels usuaris, així com emocionar-lo. La personalitat que volem que tingui tindrà trets
de l'arquetip de marca de l'innocent, és a dir, inspira puresa, simplicitat i positivitat. Poden trobar
grans solucions quan s'aborden els problemes d'una manera senzilla. La identitat serà
l'autenticitat, espontaneïtat i transparència a l'hora de prendre decisions. El posicionament desitjat
de la marca estarà basat en els estils de vida dels usuaris, un tipus d'estratègia de posicionament el
qual se centra en els interessos, emocions i actituds d'aquests. La marca està pensada per les
persones que troben a faltar els seus familiars en una situació extrema d'inestabilitat emocional.

El propòsit de la marca és escurçar distàncies entre el cercle de persones properes d'un expatriat.
En primera instància, la marca s'enfoca únicament en un públic molt específic, persones que es
localitzen a la Xina o a Espanya, per mantenir el vincle i reduir la nostàlgia (concepte en anglès
de homesickness) en situacions difícils. A llarg termini, l'objectiu principal de la marca és poder
unir famílies de cultures i països diferents que es troben separats. Els valors d'aquesta són la
humanitat, transparència, unitat i empatia.

4.2. Característiques de la marca

27

La missió de la marca és possibilitar la interacció a distància entre expatriats amb els seus
familiars. Com hem fet referència anteriorment, el propòsit és escurçar les distàncies i barreres
digitals entre les persones expatriades entre la Xina i Espanya. Fomentar els pilars principals
d'ambdues cultures, la família. La nostàlgia es minimitza amb les petites accions de cada dia. Els
principals valors de l'empresa són el poder contribuir a millorar les relacions interpersonals, els
somnis de les persones, si ho creus ho podràs fer, el poder de cultura com a eina per fonamentar
la diversitat, l'encomanar positivisme i energia. La creativitat i imaginació, i que per davant de tot
va la família, després la resta del món.

Benefici percebut d'un bé que el fa únic de la resta de marques competidores del mercat. És aquest mateix motiu el que motiva un
comprador a comprar aquest producte, tot i que pot ser més costós que altres productes.
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Descripció Logotip Punts forts Punts febles Diferenciació

Plataforma
multifuncional que
ofereix serveis de

missatgeria instantania,
videotrucades, xarxes

socials, sistema de
pagament i altres

serveis. Llançada l'any
2011.

Aplicació de
missatgeria

instantania, on es
poden realitzar
videotrucades i

compartir contingut
multimèdia. Llançada

l'any 2009.
Actualment, és la més

utilizada al món.

Xarxa social i 
 aplicació digital

gratuïta dissenyada
per enviar

instantàniament fotos,
àudio, vídeos,

missatges, cartera
digital i notícies.

Llançada l'any 2011. 

L'isotip on s'identifica
ràpidament la funció

principal de la marca. El
color principal és el verd,

tot i que es diferencia
segons la icona de

l'aplicació mòbil i del
símbol corporatiu. La cua
apunta cap a la dreta, cosa
que simbolitza un missatge

entrant. 

Logosímbol que inclou,
únicament, un núvol de

conversa amb un auricular
en el seu interior. El color

que es troba és el verd
intens. La cua apunta cap a
la dreta, simbolitzant que

un missatge entrant.
L'ombra del verd sembla

brillant i viu, mentre que la
combinació amb el blanc
fa que l'emblema sigui

nítid i fresc. 

Logosímbol amb un núvol
de conversa amb el nom
de la marca dins. El verd
és el color principal per
identificar el símbol. La 
 icona de la marca és la

mateixa que s'utilitza per
representar la icona de

l'aplicació. La tipografia
és sans-serif amb els

cantons  arrodonits. La
cua apunta cap a la dreta

també.

El color verd suposa
disponibilitat en la

comunicació, per tant,
obertura i accés per als

seus usuaris. Encara que
sigui contradictori, el fet
que l'aplicació recordi en

grans trets a la marca
bessona occidental,

potencia el seu ús per
vincular-la directament a
les seves funcions i ús per
tots els usuaris potencials.

Plataforma de
missatgeria i VOIP,

enfocada a la
missatgeria
instantània,

l'enviament de
diversos arxius i la

comunicació en
massa. Llançat l'any

2013.

Aplicació de
missatgeria

instantània i trucades,
lliure i de codi obert,

amb èmfasi en la
privadesa i la

seguretat. Es pot
enviar i rebre SMS.
Llançada l'any 2014.

 El logotip de Telegram a
la versió original semblava

un avió de paper blanc,
contra un cercle blau.

L'avioneta de l'emblema
simbolitza el missatge

enviat. L'avió es presenta
en blanc, cosa que ve

aquesta simbolitzada per
un full de paper amb un
missatge, i un fons blau

del cel.

Logosímbol on la icona és
un núvol de conversa, el

qual és vorejat per la
mateixa en línia

discontinua, fet de ser
organització la qual

funciona en codi obert. El
logotip, quan s'empra en

aspectes corporatius, empra
una tipografia en negreta

sans-serif i en caixa baixa.
La seva interfície segueix el

mateix patró de colors,
blanc i blau.

L'isotip consisteix en tres
formes geomètriques,

inclòs un núvol de
conversa amb una ziga-

zaga. Les vores
arrodonides indiquen
amabilitat. El logotip

serveix com a icona per a
l'aplicació, per tant, no
conté etiquetes.  Aquest

conté un degradat de tons
taronja, rosa i violeta, el

qual formava part de
l'aplicació d'Instagram. 

Un bon naming, similar a  
la fonètica de l'expresió

What's up? La seva
identitat visual inclou

dos tipus de color verd,
un més blavós i l'altre
més intens. Aquests

suposen disponibilitat en
la comunicació.

S'identifica ràpidament la
funcionalitat de

l'aplicació. Vincle entre
el naming de la marca
amb el seu caràcter.

Un dels punts forts de la
identitat visual de la

marca, és el logotip, la
tipografia i els cantons
arrodonits aparenten

proximitat. Una marca 
 confiable pels seus trets
característics. Trets que

la identifiquen
clarament com una

aplicació de missatgeria
instantània, similar a la

competència. 

El logotip de la marca
es diferencia de la

competència, per fer ús
d'un símbol totalment
diferent de la resta de
marques. Deixant de

banda el núvol de
conversa, i fent ús d'un
avió de paper el qual
representa el mateix

missatge que les altres,
comunicació.

Signal inclou un logotip
clar i net, com la seva

identitat visual la qual està
molt ben equilibrada tant

en la paleta de colors, com
en tipografia i estructura.
Es fa ús d'il·lustracions en
2D que mantenen tota la
seva personalitat. La línia

discontinua del logotip
representa clarament

l'objectiu de la marca, ser
obert per qualsevol
persona del món.

La identitat visual de la
marca està molt
actualitzada a les

tendències actuals,
especialment, pel tipus

de degradat emprat en el
seu disseny. Tant en el
mateix logotip, com en
títols de la pàgina web i
aplicació, s'utilitzen els

mateixos colors els quals
són molt atractiu i

cridaners.

Diferenciació del target, i
creació de dues marques

amb namings diferents per
enfocar-se a dos mercats

diferents, i totalment
oposats. Similitud amb el

logotip del seu competidor
principal.El naming

s'allunya clarament del
posicionament i

funcionalitats que ofereix la
marca en l'actualitat.

Aplicació censurada
a la Xina, per tant, no
pot entrar en aquest
mercat ni competir
directament amb

WeChat. Per tant, la
seva interfície i

identitat visual es
manté només pels

usuaris occidentals.

Encara que es
reconegui per la seva

semblança amb la
competència, això li

treu personalitat i
posicionament a la

marca.

La identitat visual de la
marca sembla estar

estancada, i no és prou
atractiva per

diferenciar-se de la
resta de marques. A

més, la seva
funcionalitat no van

més enllà del que
WhatsApp pot oferir,

per tant, es desbanca en
ús i interfície.

Així com la resta
d'aplicatius, es fa un
ús abusiu del núvol
de conversa amb la

cua a la dreta.
Alhora la interfície

és molt similar de la
marca Telegram i

WhatsApp.

El naming de
l'aplicació recorda a
l'antic programa de

Microsoft, Windows
Live Messenger.

Malgrat que el seu
funcionament sigui
totalment diferent, i

no tinguin cap
vincle una de l'altra.

El principal aspecte i tret
diferenciador amb la

marca que estem
desenvolupant és,
principalment, l'ús

generalitzat que se'n fa en
tota la població xinesa.
La dificultat de penetrar

en un mercat sòlid i
estable, per poder utilitzar

una app que es pugui
diferenciar. 

L'avantatge amb 
 WhatsApp és que només

es fa ús en una part del
nostre públic objectiu, el
local. Malgrat això, és la

principal eina de
comunicació amb
familiars i amics,
exclusivament en

missatgeria sense altres
funcions. Aquest és el tret
diferenciador de la nostra

marca. 

La quota de mercat
d'aquesta marca és més

baixa en ambdues
regions, per tant, la

pressió com a
competidor és més
baixa. L'aplicació
ofereix diferents

funcions, però serveix
exclusivament per

missatgeria instantània. 

Telegram s'allunya de
l'objectiu de la marca

que estem
desenvolupant.

L'objectiu d'aquesta és
la comunicació massiva
per a tota la població.

La característica
principal és l'ús de codi

obert, sense ànim de
lucre i missatgeria

instantània. 

Com Telegram,
aquesta està creada en
codi obert i sense ànim

de lucre. La seva
funció principal és la
comunicació a través

de la missatgeria
instantània per a grups
i contactes, sense altres

funcionalitats
possibles.

Integració d'un únic xat
per a diferents

aplicacions de la marca
Meta (anteriorment

coneguda com a
Facebook). Gran

diversitat de
funcionalitats per unir
persones i contactes, a

més d'oferir serveis que
altres marques no

tenen.

Aplicació de
missatgeria
instantania.

Originalment
desenvolupada com
a Facebook Chat el

2008, i llançada com
app pròpia l'any

2012.

4.3. Benchmarking
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4.4.1. DAFO

AmenaceDebilitats

Fortaleses Oportunitats

Competidors amb molta experiència i en creixement.
Moltes barreres d'entrada per entrar en el mercat xinès.
Restriccions de mobilitat internacional, suposant la reducció del
fluxe de persones expatriades.
Aparició de nous suports digitals on els usuaris es poden
comunicar de diferents formes i opcions.

Sense experiència en el sector de la comunicació en línia.
Poca o cap possibilitat de generar ingressos a mitjà termini
per ser una aplicació de totalitat gratuïtat.
No hi ha oferta de productes, manca de recursos.
Necessitat d'investigar i conèixer els potencials usuaris.

Possibilitat d'expansió cap a altres mercats per existir persones
expatriades en tots els països del món. 
Economia xinesa en creixement, sent una potència a nivell
mundial.

Avantatge competitiu quant a oferir noves funcionalitats i
maneres de comunicar-se amb el cercle de contactes.
Interfície de l'aplicació adaptada a diferents necessitats especials,
especialment, enfocada cap a persones grans.

Fig. 8. Taula de comparació DAFO. Font: Elaboració pròpia

Amenaces

4.4.2. PESTEL

Polític Econòmic Social Tecnològic Ecològic Legal

+

-

Inestabilitat política
a nivell mundial,

suposant la
restricció de

mobilitat. Reduïnt el
nombre de persones
que emigren entre
les dues regions. 

La recessió
econòmica mundial

ha provocat una
disminució del poder

adquisitiu de les
persones. Causant 
 inestabilitat per la

fluctuació
econòmica.

Augment de població
local entre ambdues

comunitats a les dues
regions. Per tant, hi
haurà més demanda
de potencials usuaris

que facin ús de
l'aplicació. 

Avaluació de les
legislacions vigents,
abans d'entrar en un

nou mercat. Així com
la protecció de dades,
seguretat, comercials,

protecció del
consumidor i de la

propietat intel·lectual.

Les relacions
diplomàtiques entre
la Xina i Espanya,
establertes el 1973,
continuen avançant

amb estabilitat, tenint
acords bilaterals que

faciliten els
processos i pactes.

Fig. 9. Taula d'anàlisi PESTEL. Font: Elaboració pròpia

Creixement  econòmic
exponencial de la Xina,

suposant noves
inversions i

oportunitats pels
negocis estrangers.

Major potència
industrial i exportadora

de béns a nivell
mundial.

Augment de població
local entre ambdues

comunitats a les dues
regions. Per tant, hi
haurà més demanda
de potencials usuaris

que facin ús de
l'aplicació. 

Hi ha un alt índex
d'innovació en tots

els sectors, cosa que
fa que les empreses

siguin competitives i
progressives. El

mercat xinès gaudeix
d'una alta taxa de

penetració d'Internet.

Els consumidors del
país prefereixen

serveis ecològics,
produïts i

comercialitzats amb
mètodes respectuosos
amb el medi ambient

i sostenibles.

La Xina continua
emeten més gasos

contaminants que tots
els països

desenvolupats junts,
per ser històricament

com la fabrica del
món.  Horitzó sense

possibles canvis. 

Discriminació
estructural i

estigmatizació cap al
col·lectiu xinès,

incrementat per la
pandèmia de la

COVID-19. Tornada
de persones d'origen

xinès al seu país. 

Malgrat l'increment
durant l'any 2021, hi

ha un baix nivell
d'inversió local i

internacional en R+D
tecnològica a
Espanya, en

comparació dels
nivells de la Xina. 

4.4. Anàlisi contextual

Saber si un projecte o una idea de negoci tindrà èxit, és el somni de qualsevol emprenedor. No
obstant això, és bastant difícil determinar-ho. Ningú sabrà si les nostres inversions i esforços
tindran èxit, per això l'anàlisi basada en matrius DAFO i PESTEL esdevé important, encara que
no són infal·libles. Ens poden ajudar a augmentar la certa i entendre si la nostra idea, estratègia o
marca tindrà èxit i també es pot dir que tots dos ens permeten avaluar les condicions que tenim i
l'entorn en el qual intentarem entendre la viabilitat del nostre projecte. 
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Comunicació, Distància, Envia, Família, Contacte, Contacte, Comunicació, Xat, Distància,
Contacte, Escurçar, Connectar, Expat, Trucada, Missatge, A prop, Nostàlgic, Records,

Notificació, A prop, Felicitat, Tristesa, Lluny, Tornar, Bé, I tu, Respon , Tard, Xina, Barcelona.

Emocional (+)

Racional (+)

Beneficis (+)Atributs (+)

Fig. 10. Mapa de noms de marques competidores. Font: Elaboració pròpia

Line

Messenger

WhatsApp

Signal

WeChat

Telegram

QQ

Weibo

Talk

Snapchat

Instagram

Facebook

4.5. Naming

Associació d'idees (keywords): S'ha realitzat un exercici d'autoanàlisi, analogies i associació
d'idees relacionades des d'atributs més racionals i concrets fins a més emocionals i abstractes
(paraules aplicables també en anglès, castellà i xinès).

30

Un mapa de posicionament de marques és una tècnica d'anàlisi que permet representar de manera visual la percepció que tenen els
clients respecte a una empresa, marca o producte i els seus rivals al mercat.

19

Mapa de marques: Hem creat un mapa de marques 19 on hem classificat 6 marques de la 
competència directa  (Telegram, WhatsApp, Messenger, WeChat, Line i Signal) i altres 6 marques 
que poden ser potencials competidors (Facebook, Instagram, QQ, Weibo, Talk, Snapchat) 
considerada com a més indirecta, a partir dels axiomes de emocional, atributs, beneficis i 
racional. Si analitzem la competència de la marca, quant a matèria del naming  podem identificar 
certes  característiques, ja que totes elles identifiquen un tret característic de la comunicació per 
emprar-lo en el seu nom de marca, en l'excepció de WhatsApp la qual fa ús d'una expressió pròpia 
i assimilar-la i generar un naming nou. Fent que aquest sigui més emocional, quant a expressió, 
que a similitud pels seus atributs, beneficis o racionalitat amb l'objectiu de la marca. La resta de 
marques es localitzen com a més atributs i més racionals, la resta de mapa queda buit. 



Segons les respostes de l'enquesta, la paraula nine (你呢) és la que millor podria funcionar com a
naming de la marca, per la seva facilitat en la pronunciació i per ser recordada fàcilment. A la
vegada, la seva composició de dues síl·labes, joc de paraules amb el mot anglès per referir-se al
número nou. Si especulem respecte al disseny del logotip, hi ha la possibilitat que el símbol de la
marca sigui el propi número amb la vinculació dels caràcters xinesos. Es descarten la resta
d'opcions per no ser pronunciades correctament, ni ser recordades fàcilment pels potencials
usuaris que no tinguin nocions de xinès. En un principi,  JIAJIA (家家) anava a ser triat per ser el
nom de la marca, inclús ha estat ben acceptat pels enquestats, però el naming amb més votacions
ha donat resultats més positius pel desenvolupament de la identitat de la marca.

0 5 10 15 20

HUIHUI 

JIAJIA 

NINE 

HNKR 

KWNG 

Quina paraula és més fàcil que recordis?

0 5 10 15 20

HUIHUI 

JIAJIA 

NINE 

HNKR 

KWNG 

Quina marca et transmet més confiança? Quina marca creus que és la idònia?

0 5 10 15

HUIHUI 

JIAJIA 

NINE 

HNKR 

KWNG 

0 5 10 15

HUIHUI 

JIAJIA 

NINE 

HNKR 

KWNG 

Quina paraula és més fàcil de pronunciar?

Fig. 11. Gràfics sobre l'enquesta de verificació de potencials namings.  Font: Elaboració pròpia

HUIHUI, en caràcters xinesos s'escriu 回回, i en català significa tornar.
JIAJIA, en caràcters xinesos s'escriu 家家, i en català significa casa.
NINE, en caràcters xinesos s'escriu 你呢, i en català significa i tu?
HNKR, de l'anglès Hanker, en català significa anhel. 
KWNG, en caràcters xinesos s'escriu 渴望, i en català significa també anhel.

A partir de l'anàlisi dels resultats anteriors, s'han desenvolupat una breu llista dels possibles
noms que podrien encaixar amb la marca. Cadascun d'ells, han estat comprovats que estiguin
lliures en el registre mercantil en l'àmbit estatal, segons la Oficina Española de Patentes y
Marcas.    Paral·lelament, s'ha comprovat la disponibilitat dels dominis web i dels usuaris en les
principals xarxes socials. Per poder decidir el naming de la marca que s'està desenvolupant, es va
procedir a realitzar un qüestionari a 30 individus del meu entorn, els resultats es mostren en els
següents gràfics. 
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Organisme autònom, adscrit al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, que realitza les funcions de recepció, estudi i concessió de les
diferents modalitats de propietat industrial que es concedeixen a Espanya, llevat de les varietats vegetals i denominacions d'origen.
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家

5.1. Esbossos

Per poder desenvolupar la identitat de la marca, haurem de tenir en compte la part visual i la
verbal d'aquesta segons els criteris i paràmetres corresponents. Prèviament a la realització de la
principal part de la marca, el logotip, vam haver de realitzar diferents esbossos per encertar amb la
identitat visual que volíem tenir. En un principi, la intenció era aplicar una paleta de colors on fos
comú de les dues regions, el color vermell. Un color que té una marcada personalitat i és un dels
més usats en disseny, encara que tècnicament no sigui el color més visible. Els objectes de color
vermell tenen la capacitat de semblar que estan més a prop que els del voltant que són d’un altre
color. És per això que ens criden abans l'atenció. Per aquesta raó es van dur a terme els següents
esbossos per crear la imatge de la marca:

Totes les opcions anteriors es van
descartar, i un nou concepte va
sorgir: l'abraçada. Com a
principal element i nexe d'unió
entre els usuaris de la marca, per
aquesta raó es va desenvolupar el
següent imagotip, malgrat que no
encaixava exactament amb el que
es volia transmetre. 

Fig. 12. Esbossos de possibles imagotips per la marca. Font: Elaboració pròpia

Fig. 13. Esbós d'un possible logotip amb símbol. 
Font: Elaboració pròpia

5. CREACIÓ DEL LOGO

En comprovar que no era del tot necessari emprar el color vermell, vam dur a terme més esbossos 
del logotip de la marca, emprant una paleta de colors totalment diferents. Veure pàgina següent.
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Un cop teníem els colors decidits, vam aplicar el degradat (o gradient), aquestes transicions de
color que comencem a veure novament des de fa un parell d'anys han esdevingut un habitual
de qualsevol disseny,  com als anys noranta. El disseny de marques molt conegudes 
apliquen degradats als seus logotips, no hi ha apps, interfícies o aplicacions que no 
vegem amb degradats. Aquest és un rang de colors ordenats linealment i en què es va 
produint una transició suau, gradual i progressiva entre ells.

Fig. 15. Últim esbós amb símbol amb degradat i logotip. Font: Elaboració pròpia

Fig. 14. Altres esbossos de símbols amb una paleta cromàtica diferent. Font: Elaboració pròpia
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deBara, D. (2018, desembre). The gradient design trend: what it looks like and how to use it. 99designs. https://en.99designs.es21
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https://en.99designs.es/blog/trends/gradient-design-trend/


La paleta cromàtica de la marca es compondrà, principalment, de dos colors. Per una part, el
color beix. Un color pastel amb tendència clara molt proper al blanc, s'obté de la barreja del
color blanc amb el marró sent dominant el color blanc per obtenir aquest to que coneixem com
a beix, beis o crema. Aquest color transmet una sensació de calma i neutralitat que són
indispensables per aconseguir dissenys harmònics. D’altra banda, el color porpra és la
combinació entre els colors vermell i blau, però no és tan brillant ni càlid com el vermell ni
tampoc tan fred com el blau, té elegància i insinua misteri; a la cultura tradicional xinesa el
color porpra és el color dels nobles, és un color de veneració. Segons la psicologia dels colors,
en les societats modernes a la majoria de les persones madures els agraden les tonalitats color
porpra, la seva característica està relacionada amb l'autocontrol i la tranquil·litat. En el
logosímbol amb un degradat, es combinen dues tonalitats de porpra, una amb més color
vermell i l’altra amb més color blau. Tot i això, la paleta de colors es combina entre el beix i
porpra per a tota la identitat visual.

5.2. Desenvolupament

#5C39FB #FFF2D3

#B770B3 #5C39FB

Fig. 16. Paleta cromàtica definitiva de la marca gràfica. Font: Elaboració pròpia

Hem seleccionat una tipografia sense serifa, de pal sec i amb característiques geomètriques i 
l’hem modificat per adaptar-la a la personalitat de la marca que estem creant. D’altra banda, 
hem diferenciat en els caràcters xinesos l’elecció de la tipografia. Aquest també s’adequa als 
valors de la marca per donar proximitat i amabilitat, pels seus acabats arrodonits. Pel públic 
xinès, aquest tipus de tipografia resulta molt més agradable en quant identificar la identitat 
visual d’una marca, que no una font més corporativa. El nom de la marca l’hem escrit en 
minúscules per augmentar la proximitat i sensibilitat amb els usuaris de la marca. D’aquesta 
manera s’adequa l’alçada de la x , tant per la paraula nine com en caràcters xinesos 你呢.

Fig. 17. Paleta tipogràfica definitiva de la
marca gràfica. Font: Elaboració pròpia

Fig. 18. Paleta tipogràfica xinesa definitiva de la
marca gràfica.  Font: Elaboració pròpia
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Concepte i inspiració del logotip

Els núvols de conversa són una convenció gràfica que s'utilitza més habitualment en còmics i 
dibuixos animats per permetre que les paraules (i molt menys sovint, les imatges) s'entenguin 
com a representacions del discurs o dels pensaments d'un personatge determinat del còmic. El 
contingut del núvol és la forma que té, ja que no sempre és igual. Segons on apunti la cua, es 
dirigeix cap al personatge que emet aquest, és a dir, l'emissor.

En aquest sentit, aquest element s’aplica en certa manera, en la majoria de marques de 
missatgeria instantània com la clau per transmetre el concepte central de la marca. Per aquesta 
raó, sense diferenciar-nos en primera instància, per a ser reconeguts fàcilment pels potencials 
consumidors, emprarem aquest element en el logotip de la marca. 

Havent triat el naming de la marca juntament amb la paleta cromàtica i tipogràfica aplicable a
la seva identitat visual, podrem desenvolupar el disseny del logotip. En aquest cas, hem decidit
desenvolupar un logosímbol, compost per la part gràfica o icona i també la part textual, però
un integrat a l'altre, sent inseparables l'un de l'altre.

5.3. Disseny final amb reticle

El núvol de conversa suposa l'element principal
de la marca, amb la paleta cromàtica que hem vist
anteriorment, emprant un degradat amb dues
tonalitats diferents del color porpra. El nom de la
marca nine, ubicat al centre d'aquest amb un
color beix, presenta una tipografia moderna i
propera amb el seu públic objectiu. El principal
repte d'aquest és donar una sensació d'amabilitat i
proximitat, juntament, amb el símbol principal de
comunicació. Fig. 19. Logosímbol definitiu amb degradat 

(versió internacional). Font: Elaboració pròpia

De la mateixa manera que en la versió 
internacional, les característiques visuals i els 
valors de la marca perduren, malgrat que s'usi 
una tipografia de caràcters més arrodonits. La 
paleta cromàtica es manté idèntica, amb el 
mateix tipus de degradat. Tant com en la versió 
anterior, la tipografia s'ha modelat per encaixar 
amb el reticle i que els espais siguin 
proporcionals a l'espai. Com en la competència, 
la cua del núvol de conversa es troba en 
l'esquerra, suposant que som receptors d'una 
interacció. 

Fig. 20. Logosímbol definitiu amb degradat 
(versió xinesa). Font: Elaboració pròpia
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Versió núvol de conversa 
amb degradat

Versió núvol de conversa
sense degradat (color porpra)

Versió núvol de conversa 
en negatiu (color beix)

Versió núvol de conversa 
en negatiu (color negre)

Versió icona d'app 
amb degradat

Versió icona d'app 
sense degradat (color porpra) 

Versió icona d'app 
en negatiu (color beix)

Versió icona d'app 
en negatiu (color negre)

Versió internacional: nine

Versió núvol de conversa 
amb degradat

Versió núvol de conversa
sense degradat (color porpra) 

Versió núvol de conversa 
en negatiu (color beix)

Versió núvol de conversa 
en negatiu (color negre)

Versió icona d'app 
amb degradat

Versió icona d'app 
sense degradat (color porpra) 

Versió icona d'app 
en negatiu (color beix)

Versió icona d'app 
en negatiu (color negre)

Versió xinesa: 你呢 

Fig. 21. Versions alternatives del logosímbol (versió internacional). Font: Elaboració pròpia

Fig. 22. Versions alternatives del logosímbol (versió xinesa). Font: Elaboració pròpia

5.4. Versions alternatives
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Lligat a aquest concepte, la llegibilitat és
correcta perquè es pot percebre ràpidament i pot
ser reconeguda fàcilment. Si fem referència a la
intel·ligibilitat, el logosímbol d'aquesta marca
resulta ser figuratiu, la icona és el que és, un
núvol de conversa sense cap altra interpretació
possible. El signe de la marca té una alta
pregnància per la seva facilitat de ser recordat
pels usuaris, assolint un posicionament més
ràpid. Si ens fixem en la vocativitat del símbol,
podem definir que té un nivell adequat, ja que
s'adequa a la identitat de la marca, tant la visual
com la verbal. I, finalment, la singularitat és
baixa per incloure un símbol que s'assimila al de
la resta de les marques del mercat, malgrat que
no sé competència directa. Malgrat això, s'empra
una paleta cromàtica diferent de la competència
per posicionar-se i diferenciar-se. 

5.5. Paràmetres de qualitat

Per poder avaluar la qualitat gràfica del logosímbol, haurem d'emprar uns paràmetres de 
qualitat per no tenir complicacions en la seva percepció. Primerament, si analitzem la qualitat 
gràfica, és a dir, sense el logotip podrem tenir en compte únicament la forma del símbol. 
Aquest, tal com s'aplica en les diferents versions, no ha de suposar cap problema perquè 
l'element utilitzat és un núvol de conversa amb els cantons arrodonits, i amb una estructura ben 
equilibrada. A més, el color s'ajusta a tota classe de suports, sabent quan usar el degradat o un 
únic color. L'ajust tipològic es correspon a un logosímbol, per tant, el logotip no es pot 
desassociar del símbol.

Si donem una ullada al correcció estilística, el símbol es correspon amb el sector de la 
comunicació i missatgeria instantània. Aportant informació i característiques clares del vincle 
amb el funcionament de la marca. D'altra banda, la compatibilitat semàntica és proporcional, ja 
que el seu significat és compatible amb la identitat de la marca. Paral·lelament, la suficiència és 
idònia, ja que no hi ha cap element que sobri, són els necessaris per aportar equilibri al símbol i 
no hi ha excés d'informació que trenqui l'estètica visual. La versatilitat del logosímbol és baixa, 
perquè es tanca, especialment, al sector al qual es dirigeix i certes variants. La vigència 
resultada d'una certa atemporalitat perquè la forma resultat familiar i global, el color i la 
tipografia no són excessives ni intenses, per tant, es pot prevenir l’obsolescència  d'aquest. Un 
altre paràmetre tècnic que condiciona la forma de la nostra identitat visual és la capacitat de ser 
reproduït en condicions òptimes de llegibilitat en diferents suports i situacions heterogènies. I, 
efectivament, la condició es compleix sempre que s'utilitzi la versió correcta segons les 
característiques del suport. Com podem apreciar a la figura 23, es pot veure en un suport 
digital de la possible aplicació a desenvolupar amb el logosímbol de la marca. Aquest és 
reproduït en les millors condicions i ser visualitzat tal com la marca vol ser percebuda.
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Fig. 23. Suport digital amb el logosímbol de
la marca. Font: Elaboració pròpia



6. PROTOTIPAT DE L'APLICACIÓ
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Prèviament a la realització del wireframe, haurem d'estructurar el producte digital que volem crear,
sent una part necessària en el procés de desenvolupament de l'app. L'arquitectura de la informació
és el procés d'identificar i definir aquestes necessitats particulars i crear una estructura i una
nomenclatura per a elles. Aquest és l'estructura i la nomenclatura que ha de seguir l'aplicació mòbil,
unint les diferents seccions, creant diagrames de flux per traçar el contingut i l'experiència que
l'envolta. L'estructura de la nostra aplicació haurà d'incloure els següents aspectes:

L'objectiu del producte ha de ser clar i sense confusió.
Els elements han d'estar ben dirigits al públic objectiu.
No trencar amb els estàndards establerts.
L'element per accedir a la informació diferent ha de ser clar.
Especial atenció a usabilitat i accessibilitat.
Establir un equilibri entre les necessitats de l'audiència i la marca.
Fa de filtre per a les funcionalitats finals que contindrà l'app respecte a les propostes inicials.
Especifica la lògica darrere de la cerca de dades internes.
Fa una previsió de futur en el cas que calgui evolucionar el contingut o adaptar-lo.

Sistemes informàtics de suport a la gestió de les relacions amb els clients, a la venda i al màrqueting. El programari de CRM
comprèn diverses funcionalitats per gestionar les vendes i els clients de lempresa.
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El prototip d'una aplicació mòbil és el procés de disseny de com seran les diferents pantalles de l'app i
com aquestes funcionaran. Un prototip mostra com es duu a terme la interacció dels humans amb les
diferents opcions, i permet que a qui es presenti tingui una idea força aproximada de com serà aquesta
aplicació, l'aspecte que tindrà i com funcionarà. El prototipat es compon de diferents fases: wireframe,
mockup i prototip. La primera és la representació gràfica del disseny que tindrà l'aplicació mòbil.
Generalment es realitza primer en paper, encara que el més habitual és que després es passin a ordinador
per treballar-hi. Per això és important que es tinguin sempre les mesures concretes i exactes. El segon
pas serà el mockup, aquest s'encarrega de presentar l'aspecte de l'app, i inclou els seus continguts i
funcions, però de manera estàtica. Per tant, la seva missió és mostrar a l'equip de desenvolupament i, si
escau, al client, l'aspecte detallat de l'aplicació.

El desenvolupament d'aplicacions mòbils consta de dues parts diferenciades de codi de programari,
aquestes són la part front-end i la part web services. La part front-end, també anomenada part client, és la
part de lògica de visualització i interacció de l'usuari, la qual s'executa als dispositius a través del
sistema operatiu, Android  o iOS  . La part servidora és on trobem la lògica del negoci de les aplicacions,
la persistència de dades i la interacció amb altres plataformes, com ara una web o un CRM.   Així doncs,
qualsevol aplicació mòbil amb base de dades pròpia i web services requereix un servidor, ja sigui un
servidor propi, servidor dedicat, servidor compartit o servidor cloud. És per això que qualsevol projecte
de desenvolupament d'aplicacions, la marca ha de tenir en compte que perquè l'aplicació funcioni ha de
contractar un servei de hosting i servidor adaptat al seu projecte. La part final del desenvolupament
d'aplicacions mòbils es tracta de publicar l'aplicació mòbil de forma pública als marketplaces de Google i
d'Apple, disposant de les llicències de publicació.

6.1. Arquitectura d'informació
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En l'anterior pàgina, la figura 24, es mostra la jerarquia de l'aplicació que estem desenvolupant en 
tot el transcurs, des de la seva descàrrega, passant pel registre i el seu ús fins a la sortida de 
la sessió. Lligat al públic objectiu de la marca, es determina una arquitectura de la informació 
de l'aplicació basada en l'edat, el perfil com a usuari i el gènere. Tots els aspectes van 
lligats, malgrat que es requereix una atenció separada per aplicar una interfície o un estil en 
concret. La distribució de tasques amb l'arquitectura de la informació es basa a utilitzar 
colors i fragmentar les nostres necessitats, els apartats principals es marquen amb un color 
porpra més intens que els subapartats per diferenciar idòniament la jerarquia de l'aplicació.

Per poder facilitar a l'usuari la navegació per l'aplicació es requerirà fer ús de la taxonomia, la 
funció de classificar, permetent organitzar i jerarquitzar de la millor manera la informació que 
volem mostrar en una interfície, i com volem que l'usuari hi arribi mitjançant l'ús de categories i 
subcategories quan és necessari. És per això que la taxonomia és fonamental per al disseny d'una 
navegació consistent i clara. Així doncs, en l'arquitectura de la informació de l'aplicació de nine es 
mostren cinc apartats principals, els quals inclouen diferents subapartats en el seu interior:

Integració: En aquest apartat es mostra una introducció preparada per als nous usuaris, per 
presentar-los l'aplicació d'una manera atractiva i que encaixi amb les seves necessitats. 
D'aquesta manera, podem incitar a l'usuari a fer servir l'app i a registrar-se. El subapartat es 
compon de quatre pantalles, les quals descriuran breument amb il·lustracions la seva intenció. 
A través d'aquest apartat s'inicia el procés de registre el qual es diferencia segons la manera 
que triï l'usuari, a través d'un telèfon mòbil o correu electrònic

Inici sessió: Aquest apartat inclou, únicament les dades de l'usuari per accedir al seu compte, 
la forma d'accés (mòbil o correu electrònic) i la contrasenya. A la vegada, s'ofereix el 
subapartat de recuperar la contrasenya en cas d'oblidar-la. Seguidament, s'accedeix al següent 
apartat, segons la configuració emprada.

Inici: En anglès, es fa referència al homepage, la pàgina d'inici que mostra la primera 
impressió cap a l'usuari, és per aquesta raó que aquest apartat és un dels més importants per 
fidelitzar visualment al consumidor. La pàgina ha de ser amistosa amb l'usuari i mostrar totes 
les funcionalitats de l'aplicació en una simple ullada, Paral·lelament, mostrant totes 
les funcions secundàries en segon pla, només amb un toc o lliscament. En aquest apartat 
es mostren les seccions, accessos directes a les funcions més utilitzades per l'usuari en 
l'aplicació. En un inici estarà buit, i es podrà afegir per l'usuari les seccions desitjades. 
De manera predeterminada, la mateixa aplicació suggereix a l'usuari els següents 
subapartats per mostrar en aquesta pantalla (cadascuna de les funcionalitats són importants 
per ser visualitzades en la pàgina d'inici):

Moments: Publicacions interactives i volàtils que són compartides per a tots els usuaris. 
Calendari: Es mostra el pròxim esdeveniment compartit amb un altre familiar o usuari. 
Estat d'ànim: Diàriament, l'aplicació requereix a l'usuari compartir, amb algun familiar, 
la disposició en la vida emocional, conduint a la generació d'interaccions. 
Recents: Es mostren els últims tres contactes amb qui s'ha interactuat. 
Horaris: Es mostra la diferència horària entre la localització actual i l'origen, per facilitar la 
comunicació entre usuaris.
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Continguts: Aquest apartat és el motor de l'aplicació, on s'inclouen les principals 
funcionalitats que determinen i ofereixen les solucions a les problemàtiques dels usuaris. Tots 
aquests elements es troben dins d'un marc horitzontal en la pantalla anterior que ofereix 
visualització immediata per l'usuari per navegar d'un apartat a un altre.

Connexions: En aquest subapartat s'hi presenta un cercle amb diferents anells que inclou 
els rostres de tots els familiars, tenint en compte dos variables, si estan disponibles per 
interactuar i la distància virtual en la qual es troben.
Família: Llistat que mostra tots els membres de la família. Tant si accedim des del 
subapartat anterior, com d'aquest, accedirem al familiar. En aquesta pantalla 
visualitzarem la conversa i els moments de l'usuari, i d'altra banda, es podrà interactuar 
amb l'altra persona a través de diferents funcionalitats. 
Novetats: Recapitulació de les darreres interaccions, moments i estats dels familiars. 
Perfil: Part públic que recopila la informació de l'usuari, s'inclouen diferents subapartats 
com les interaccions, moments, estats, localitzacions i esdeveniments.
Inici: Pàgina principal de l'aplicació on es consideren totes les seccions i menú principal.

Menú lateral: Aquest darrer apartat es compon de diferents elements, tant de modificació de 
dades del perfil personal, com de la configuració de l'aplicació mòbil. En aquest subapartat, es 
podrà modificar l'idioma, l'accessibilitat i demanar assistència. Alhora es visualitza l'historial 
de notificacions rebudes, els estats personals i els nivells d'impacte emocional, analitzat per 
un algoritme que a través de les interaccions i els estats. D'aquesta manera es garanteix la 
implicació de l'usuari en crear una millora anímica respecte a la seva estança a 
l'estranger. Paral·lelament, hi ha l'opció de sortir de la sessió oberta. Prèviament a l'accés 
del menú lateral, trobem la icona d'una lupa per poder cerca qualsevol contingut dins de 
l'aplicació. Com a exemple, s'incorpora la cerca del perfil d'un dels familiars de l'usuari. 
Aquest darrer apartat inclou el propi logosímbol de la marca, el qual connecta amb la 
pàgina d'inici de l'aplicació, el cercador i el propi menú lateral. Els tres elements componen la 
barra superior de la interfície, la qual pertany a la capçalera per a totes les pàgines per igual.

Tots els elements que componen l'estructura de l'aplicació, formen en el conjunt l'essència comuna
que permet el seu correcte funcionament. Hi ha un equilibri de cadascun dels apartats i subapartats
perquè l'usuari pugui entendre fàcilment el seu ús des d'un inici sense una familiarització difícil.
Com s'ha explicat al començament d'aquest punt del document, totes les aplicacions de base de
dades basades a la web tenen tres components primaris: un navegador web (o client), un servidor
d'aplicacions web i un servidor de bases de dades. Les aplicacions de base de dades basades a la
web es basen en un servidor de bases de dades, que proporciona les dades per a l'aplicació. El
servidor de bases de dades de vegades també proporciona lògica empresarial en forma de
procediments emmagatzemats. Els procediments emmagatzemats poden proporcionar avantatges de
rendiment significatius, especialment en una arquitectura de diversos nivells. Els clients gestionen
la lògica de presentació, que controla la manera com els usuaris interactuen amb l'aplicació. En
alguns casos, el client valida l'entrada proporcionada per l'usuari. Tot i això, tota la part tècnica
l'hauria de desenvolupar i tenir en compte el desenvolupador d'aplicacions, el pas següent de la
validació del prototip.
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En aquest darrer element, les emocions prenen un paper molt important en el desenvolupament de 
l'aplicació. Les experiències dels usuaris són inherentment humanes, essent com ens sentim i allò 
que recordem; són els moments clau de les nostres vides i la base de les històries que compartim. 
Els usuaris connectats emocionalment utilitzen més l'aplicació, hi haurà més visites, i hi 
haurà menys sensibilitat en cas que s'hagi d'efectuar un pagament pel seu manteniment. A més, 
presten més atenció a les comunicacions i segueixen els consells, aprofitant tota l'experiència de 
la marca. Escoltar als usuaris com narren la seva història sobre la seva experiència com a 
expatriats, o familiar proper, requereix converses de primera mà amb ells mitjançant investigacions 
contextuals o entrevistes en profunditat. 

Quan es va fer la investigació qualitativa als enquestats, les seves necessitats, objectius, com 
perceben la seva experiència en els moments més fàcils i més complicats suposen una eina 
infal·lible per dur a terme la creació de la marca i del prototipat de l'aplicació. Per aquesta raó, 
aplicar el mateix procediment en l'anàlisi de l'ús de l'aplicació que els pugui assistir i donar un cop 
de mà en el procés, i en aquest es qüestionen les emocions associades a la seva experiència per tal 
de conèixer com s'han sentit i el perquè en cada etapa, punt de contacte o interacció del seu 
recorregut.

Eix temporal: El conjunt de moments essencials en la relació de la persona amb la marca. Es 
mostren els moments clau, des d'un inici on l'usuari descobreix el servei fins als passos finals 
com el suport o resposta a la interacció. Les quals es representen per les diferents etapes.

Passos: Moviments que realitza l'usuari des d'obrir l'aplicació per primer cop fins que es 
familiaritza amb ella i dona pas a les primeres interaccions fins a habituar-se i fer un ús 
freqüent. 

Pensaments: Estat mental que expressa l'usuari quan fa ús d'una de les funcionalitats.

Punt de contacte: Es comprèn tant les accions de l'usuari com els canals on està entrant en 
contacte amb la marca, en aquest cas tot té escenari a la mateixa aplicació mòbil.

Actors: Les persones implicades en el procés, tant el mateix usuari com els familiars. 

Emocions: Les emocions clau per a l'èxit d'una aplicació poden ser molt diverses. Un 
indicador important és el nivell de satisfacció i d'insatisfacció d'un usuari actual o futur.

El user journey és un model a aplicar que permet mesurar i conèixer els problemes, necessitats i 
experiències per les quals passa un client o buyer persona abans de finalitzar el procés de 
l'aplicació. En la pàgina següent podem observar el mapa del user journey segons l'experiència de 
l'usuari traçada des del moment en què l'usuari es registra en un dispositiu mòbil, fins a si li agrada a 
que comparteix l'estat i interactua amb un familiar. Al llarg de cada etapa, s'enumera que es 
compromet, fa, pensa i sent un usuari. A partir del mapa del user journey, es possible identificar els 
punts dèbils per als usuaris i abordar-los perquè l'experiència de compartir moments sigui fluida i 
perfecta, animant més expatriats a interactuar amb els seus familiars. El mapa del user journey 
identifica les àrees clau de participació del client, té en compte el comportament del usuari i té 
l'objectiu de fer que l'experiència de l'usuari sigui el més agradable possible. 

En aquest mapa trobem els següents elements: 

6.2. User journey
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ETAPES
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diàriament."

"Faci el que faci durant el
dia, envío una interacció
per donar un toc que estic

present, malgrat la
distància."

"No sempre responc per
rutina, al contrari,

interació d'una 
manera dinàmica."

"Si no he tingut un bon
dia, necessito expressar-

ho."

Sorprès
Coneix l'app 

per interactuar

Descobrint
Investiga el seu
funcionament 

Entusiasmat
Primers moviments

realitzats

Dubtós
No sap quina interacció

realitzar i a qui 

Feliç
Realització de la

primera interacció

Impacient
Les interaccions estan

pendents de ser respostes
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Fig. 25. Mapa del  User Journey. Font: Elaboració pròpia
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La tipografia emprada, per desenvolupar el prototip de l'aplicació es correspon a la família
tipogràfica Noto Sans, la qual és apta per escriure en tots els idiomes moderns i antics. Noto Sans
no té serifa, idònia per a textos en escriptures llatines i xineses. Té estils en cursiva, diversos pesos i
amplades i 3.741 glifs. Aquesta tipografia es pot utilitzar en títols, subtítols i cos de text. Noto Sans
és una lletra que suporta més de 800 llengües diferents i 110.000 caràcters. Aquesta font s'aplica en
els dispositius amb sistema operatiu d'Android.

Malgrat això, el prototip de l'aplicació mòbil en realitzar-se per dispositius amb sistema operatiu
iOS, la mateixa font que s'usa a les plataformes d'Apple anomenada San Francisco, s'incorpora en
la identitat visual de la marca. Aquestes famílies ofereixen el control i la flexibilitat per mostrar de
manera òptima el text en una varietat de mides, en molts idiomes diferents, a través de múltiples
interfícies. Aquesta família tipogràfica és neutra, flexible i sense serifa sent la tipografia que fa ús
el sistema per a iOS, iPad OS, macOS i tvOS. Aquesta s'inclou en nou pesos, mides òptiques
variables per a una llegibilitat òptima i inclou una variant arrodonida. Admet 50 idiomes amb
escriptures llatins, gregues i ciríl·liques.
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6.3. Identitat gràfica i disseny d'interfície

De la mateixa manera que en la identitat visual de la mateixa marca, l'aplicació fa ús d'una paleta
cromàtica basada en dos colors: el beix com a base de cadascuna de les pantalles per incorporar
tots els elements, i el porpra. Paral·lelament, com a colors secundaris es fa ús del negre i blanc,
únicament en la tipografia, per destacar títols i descripcions, els quals es van combinant amb el
color porpra segons la importància de l'element que es mostri a la interfície. El logosímbol es fa ús
en totes, i cadascuna de les pantalles, i és l'únic objecte en el qual s'aplica el degradat.

Primari Variant Fons Tipografia
primari

Tipografia
secundari

Secundari Iconografia

Fig. 26. Paleta cromàtica de l'aplicació mòbil. Font: Elaboració pròpia

#5B39FB #9380EF #F5F5F5 #796DE6 #FFF2D3 #000000 #5B39FB

Títol 1
Títol 2
Títol 3
Títol 4
Títol 5
Títol 6
Paràgraf
Descripció

Noto Sans Bold 36

Noto Sans Bold 24

Noto Sans Bold 18

Noto Sans Regular 18

Noto Sans Bold 16

Noto Sans Regular 16
Noto Sans Regular 14
Noto Sans Regular 11

Fig. 27. Paleta tipogràfica de l'app per a dispositius amb
sistema operatiu Android. Font: Elaboració pròpia

Fig. 28. Paleta tipogràfica de l'app per a dispositius amb
sistema operatiu iOS. Font: Elaboració pròpia

Tipografia
botons

#FFFFFF
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La mida de la tipografia és més gran, que les aplicacions mòbils convencionals, especialment per 
facilitar l'accesibilitat a les persones amb dificultats visuals, com són els familiars d'edat avançada. 
D'aquesta manera, els títols tenen un pes en negreta i una mida gran per ser visualitzats 
correctament pels usuaris. El tipus de lletra adequat és tan important com construir els components 
visuals de l'aplicació, escollir una tipografia incorrecta pot fer malbé el disseny. Per tant, s'ha 
d'optar per un tipus de font que funcioni correctament en diversos pesos i mides. Paral·lelament, la 
informació de l'aplicació està agrupada per blocs i amb les dades més rellevants, sense excés 
d'informació, per facilitar també la visualització i familiarització del funcionament.

Els botons són una part rellevant d'una aplicació mòbil. Aquests són element rellevant que crea 
una experiència d'usuari productiva i positiva. Els botons solen ser enllaços d'estil per atraure 
usuaris i conduir-los en una direcció específica. Mitjançant els botons, podem enllaçar a altres 
pàgines o finalitzar diferents tasques. El color emprat pels botons de l'aplicació que estem 
desenvolupant, és el mateix que per la iconografia, el color porpra. La forma dissenyada és un 
rectangle amb les cantonades arrodonides així poder millorar el processament de les dades i que el 
centre de l'element cridi l'atenció de l'usuari. La mida del botó és proporcional amb el títol o bloc de 
text. Dins dels blocs de text, la informació anirà centralitzada i jerarquitzada, seguint el patró de 
títols, paràgraf i botons.

Atès que els usuaris busquen facilitat d'ús i usabilitat, no s'han de desordenar les pantalles amb 
molts elements d'interfície. Per obtenir millors resultats, optem per un equilibri entre una 
funcionalitat única i un disseny minimalista,  malgrat que la tendència de les aplicacions del mercat 
xinès segueixen un patró maximalista, pel nostre producte digital combinarà els diferents elements 
de les diferents regions per assolir un resultat òptim. El contingut i les funcions únics no serveixen 
de res si els usuaris no els poden descobrir, per aquesta raó es desenvoluparà una aplicació mòbil 
amb una navegació atractiva i fàcil. Implementant elements fàcils de trobar perquè els usuaris 
puguin navegar d'una pantalla a una altra o tornar sense problemes. El menú de navegació no hauria 
d'ocupar un espai molt gran de la pantalla, com a màxim un 10% de la totalitat. 

Quant a la iconografia, el seu ús sol estar associat a poder reforçar informació, com a complement 
d'elements interactius, com quan es localitzen dins de botons o pestanyes i també 
resumeixen visualment una cosa que en forma de text seria molt extensa o complexa d'entendre. Les 
icones han de transmetre per si mateixes l'acció que executen i això depèn del context. Per 
aquest motiu, en l'aplicació es troben icones en el menú de navegació i en els botons d'interaccions, 
ambdues dins de botons. Les primeres es troben dins d'una forma geomètrica rodona, i amb text en 
la part inferior, i les altres es troben en quadrats amb cantonades arrodonides sense text 
identificatiu. En els dos escenaris, les icones ajuden a simplificar visualment la informació que 
es podria fer ús amb text. Malgrat que la forma sigui diferent, però similar, les icones 
dissenyades seran senzilles, reconeixibles a simple vista i sent llegibles fàcilment.
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La icona de l'aplicació és l'aspecte més valuós de la nostra aplicació, ja que és el primer que els 
usuaris perceben d'aquesta. Per tant, és important que la icona de l'aplicació mòbil sigui 
estèticament agradable i memorable perquè capti l'atenció dels usuaris des de la multitud 
d'aplicacions disponibles. Tot i que el disseny del logosímbol es va desenvolupar en la part de la 
identitat de la marca, en aquest apartat ens centrarem en la icona de l'aplicació, enfocada en els 
diferents sistemes operatius disponibles i ser visualitzats correctament a les diferents plataformes. 

Fig. 29. Icones de l'aplicació per iOS. Font: Elaboració pròpia

Limitar la mida del logo a unes mides mínimes, és vital per mantenir la llegibilitat en òptimes
condicions i és necessari pel reconeixement de la marca, un dels objectius de crear la imatge. 

Fig. 30. Icones de l'aplicació per Android. Font: Elaboració pròpia
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Fig. 31. Mides de les icones de l'aplicació per iOS i Android.
Font: Elaboració pròpia

Fig. 32. Mides de les icones del logosímbol. 
Font: Elaboració pròpia
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6.4. Wireframing

Jerarquia de continguts
Distribució de l'espai
Possibles accions dels usuaris de l'aplicació
Característiques de l'aplicació
Transicions entre pàgines d'aplicacions

Wireframe de baixa fidelitat: Representació visual menys detallada de la jerarquia de
contingut i l'estructura i el disseny de la pàgina. Se centra en el flux de treball dels usuaris i
sovint serveix com a punt de partida per establir els objectius del projecte i el flux d'usuaris.
Wireframe de fidelitat mitjana: S'ometen detalls específics d'alt nivell, com ara imatges
exactes, ara afegeix més refinament. Conté diferents pesos de text i un espai de contingut
adequat. Els dissenyadors encara utilitzen només el blanc i el negre aquí, però s'expressen
variacions de color amb tonalitats de gris.
Wireframe d'alta fidelitat: Específics per píxels més detallats. Es fa ús de còpies finals,
jerarquia de text, estats de sobrevol i altres elements de la interfície d'usuari per representar tot
el que passa al disseny final.

D'altra banda,  depenent del tipus d'aplicació que es vulgui crear, s'haurà d'ajustar  l'enfocament de
l'estructura per comunicar les idees de disseny de manera eficaç. S'empren tres tipus de wireframe:

Abans de realitzar els wireframes de l'aplicació s'haurà d'escollir un marc mòbil, en concret per ser 
utilitzat en tot el procés del wireframing. El model dispositiu base per definir les dimensions es 
tindrà en compte, com una aplicació en un dispositiu iOS de l'any 2021. Els dispositius Android són 
una mica més complexos, ja que venen en diferents dimensions de nombrosos fabricants. En la 
següent pàgina es mostren les pantalles principals del prototip en diferents qualitats.

Gustec, S. (2021, 13 septiembre). Everything you need to know about mobile app wireframing. DECODE.
https://decode.agency/article/mobile-app-wireframing/

23

Un wireframe, d'una aplicació mòbil, és un esbós bidimensional que serveix de guia visual i 
il·lustra com funcionarà una aplicació. Aquest no representa el disseny complet de l'aplicació, sinó 
només les pantalles clau i els elements de la interfície. El propietari de l'aplicació i l'equip de 
desenvolupament poden utilitzar una estructura de cable per acordar i aclarir la direcció i l'abast de 
tot el projecte. Tot i que originalment el wireframing era exclusiu del disseny web i del disseny 
assistit per ordinador (CAD), la pràctica s'ha convertit en una part integral del desenvolupament 
d'aplicacions. 23

En l'etapa inicial de desenvolupament, un wireframe no és un disseny d'alta fidelitat que conté 
elements de disseny detallats com ara logotips, la tipografia i imatges reals, sinó que és similar a 
un pla arquitectònic o un diagrama esquemàtic. A l'hora de dissenyar els wireframe, es té en compte 
com una guia per als desenvolupadors sobre com començar tot el procés de desenvolupament de 
l'aplicació.

Independentment del model adoptat, hi ha certs elements de disseny que ha d'incloure cada 
wireframe estàndard d'aplicació mòbil, com a mínim s'ha de tenir en compte el següent:
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6.4.1. Wireframe de baixa qualitat
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6.4.2. Wireframe de mitja qualitat
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6.4.3. Wireframe d'alta qualitat
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6.5. Proposta final

Cerca de l'aplicació 
a l'App Store

Visualització de l'aplicació
per ser descarregada

Icona de l'aplicació a la
pantalla d'inici de l'iPhone

Introducció de l'aplicació
als primers usuaris

Continuació de la
introducció de l'aplicació

Continuació de la
introducció de l'aplicació

Finalizació de la
introducció de l'aplicació

Pàgina d'accés, registre o
oblidament de contrasenya 

Inici de sessió amb 
un compte ja registrat 

Registre d'un nou usuari
amb número mòbil o e-mail 

Pàgina d'inici amb
seccions personalitzades

Finestra flotant de l'estat
d'ànim de l'usuari

Opció de compartir l'estat
d'ànim amb els membres

Calendari amb diferents
esdeveniments creats

Llistat de membres de la
família registrats 
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Finestra flotant de la
interacció de 'canvi d'estat'

Finestrsa flotant de la
interacció 'recordatori' 

Finestra flotant de la
interacció 'país destí'

Finestra flotant de la
interacció 'país origen' 

Finestra flotant de la
interacció 'emocions' 

Cercle de connexions de
l'usuari amb els membres

Llistat de novetats
compartides pels usuaris 

Perfil públic de l'usuari amb
informació al seu compte 

Fluxe d'interaccions entre
un usuari i un familiar 

Menú desplegable dels 
 botons per fer interaccions 

Finestra flotant de la
interacció 'localització' 

Finestra flotant de la
interacció 'abraçada' 

Finestra flotant de la
interacció 'altres opcions' 

Menú lateral que es
sobreposa a la pantalla  

Compte personal i 
privat de l'usuari 
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6.6. Validació

Per poder validar el prototip de l'aplicació es formularan una sèrie de preguntes, per escoltar els 
usuaris que l'han testada per validar correctament la viabilitat, a més d'obtenir un feedback per part 
de les persones que testin el producte digital. El principal objectiu d'aquesta validació és poder 
aconseguir la informació més genuïna possible per saber si estem connectant amb les seves 
necessitats i desitjos. Quan es mostri el prototip haurem d'escoltar, deixant de banda les nostres 
expectatives i costos. A més, entendre que l'usuari està en el centre de tot el procés i que és, per 
aquesta persona, l'aplicació que estem dissenyant. Els nostres esforços han d'estar centrats a 
percebre la coherència entre les paraules de l'usuari i les accions. En detectar les carències que 
sorgeixen en interactuar amb el prototip, i a contestar les preguntes cercant sempre que aquestes 
ens condueixin a més informació aportada per part de l'usuari. Per comprendre les raons per les 
quals no estem aconseguint empatitzar o connectar amb el mateix usuari

En primera instància, l'aplicació hauria de resoldre correctament la problemàtica de comunicació i 
impacte emocional de les persones expatriades que tenen un sentiment de nostàlgia envers la seva 
llar. Malgrat fer ús d'altres aplicacions, com WeChat o WhatsApp, actualment una part dels usuaris 
poden resoldre els problemes i altres no són capaços, per aquesta raó l'aplicació dissenyada hi 
hauria d'abastar totes les mancances. Tots els usuaris que han realitzat el procés de testejar 
l'aplicació, prèviament se'ls hi ha qüestionat si era possible d'alguna manera solucionar la 
problemàtica, les respostes han estat afirmatives. Un 40% dels usuaris que han validat el prototip es 
corresponen a un perfil de familiar i un 60% es correspon a un perfil expatriat, d'un total de 10 
persones que l'han pogut provar lliurement, diferents dels enquestats i entrevistats.

Als usuaris que han pogut interactuar amb la pròpia aplicació, se'ls hi ha formulat una sèrie de 
qüestions per poder validar correctament el prototipat. I els resultats han estat els següents:

Principalment, el prototip de l'aplicació mòbil compleix amb la seva principal funció, que és 
poder apropar vincles entre persones que es troben distanciades per motiu d'expatriació. 
D'una manera personal, les persones que han viscut una situació similar creuen que podrien 
haver-hi pal·liat certs efectes de l'efecte homesickness si haguessin tingut l'ocasió d'haver-la 
utilitzat. Tot i que els hi resulta familiar i fàcil d'entendre el funcionament de l'aplicació, el 
prototip no els hi resulta del tot atractiu per haver fet ús d'una tipografia tan gran, malgrat 
que aquesta sigui accessible per un sector del nostre públic objectiu. Els hi genera confusió 
com realment s'interactua amb els familiars, entenen el concepte i els hi resulta positiu, però 
hi ha una falta de comprensió a l'hora de desenvolupar la part d'interaccions. Aquesta part 
no està desenvolupada per manca d'eines que facilitin la seva creació.

Consideren que no hi ha distraccions innecessàries que desviïn l'atenció de l'usuari, la 
informació els hi resulta ben estructurada i de fàcil enteniment. Usen cadascuna de les 
funcionalitats sense ignorar-ne cap, per tant, la informació facilitada i dissenyada és la 
necessària. L'arquitectura de la informació té sentit, i està curosament dissenyada per 
facilitar el flux de l'usuari en cadascun dels apartats.
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Passar a producció: El feedback ha estat molt satisfactori i passarem a la fase de disseny de 
model de negoci. El producte es pot començar a fabricar. I si es tracta d'una solució o procés, 
es podria començar les primeres proves reals d'implementació.

Iterar: És la més habitual. Amb la validació hem obtingut un feedback que ens ha mostrat què 
és allò que valora l'usuari del nostre prototip, i el que no. Ara hem de triar sobre quina part hem 
de  tornar a treballar fins a una nova validació.

Abandonar el procés: Per la qüestió que sigui, no es continua amb el disseny del producte. 
Una raó pot ser comprovar que no hi ha suficient mercat pel nostre producte. D'altra banda, 
podria ser que les validacions amb l'usuari es mostrin amb un feedback molt negatiu. Sigui 
quin sigui el motiu, el procés s'interromp. I, per tant, s'atura el procés de disseny. 

Accessibilitat segons les necessitats visuals de cada usuari, poden augmentar o reduir la mida
dels elements o lletra.
Funció complementària amb les aplicacions més utilitzades, i així aportar una funció més
enriquidora. 
Programació i desenvolupament de les interaccions per resultar atractives per l'usuari.
Incloure més elements per pàgina.

Ja hem rebut feedback dels usuaris, en el procés d'escolta i observació hem anotat les reaccions i 
suggeriments. Un cop escoltades les seves opinions sobre el disseny i observat també la 
comunicació no verbal. Ara toca confrontar tota la informació obtinguda amb l'estat del nostre 
projecte. I triar quin serà el pas següent entre tres diferents possibles escenaris:

En el nostre cas, malgrat haver iterat vàries vegades el disseny de l'aplicació s'haurà d'adequar i 
millorar segons els últims comentaris i reaccions dels usuaris que l'han testada. Per aquesta raó es 
realitzaran les següents millores:

En aquest camí de modificacions haurem de tornar a passar per totes o diverses de les fases. 
Apropant-nos a cada nova iteració cap al compliment de les expectatives de l'usuari, i així assolir 
un disseny òptim per a complir amb el que l'usuari necessita, havent-hi un equilibri entre l'objectiu 
de la marca amb el que el client necessita. 

Generalment, als usuaris els hi encaixa l'estil del producte per ser modern i pràctic, però 
incorporarien més elements, però destaquem que els elements són els necessaris per ser 
correctament visibles per persones amb dificultats visuals. A més de les interaccions, 
potenciarien l'apartat de l'estat d'ànim i que es pugui compartir amb altres aplicacions i 
poder-se comunicar per aquestes. Cadascuna de les persones que han estat escollides per 
provar el prototip, recomanarien el producte als seus familiars i amics. La recomanarien, 
explícitament, per persones que han de fer viatges llargs o han d'anar a una regió lluny 
de la seva llar durant un temps.
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7. CONCLUSIONS

Estic bé és una resposta curta, reafirmant i agradable. Molt comú en les converses, però alhora molt
inquietant perquè la majoria de les vegades té un rerefons força complex. I és que encara que hi ha casos
en què és veritat això que estem bé, això no obstant, hi ha vegades que surt de manera automàtica. La
veritat és que dir que estem bé ens ajuda a no parlar gaire sobre nosaltres mateixos i a passar al següent
punt de la conversa. Tota una estratègia de l'escapisme que reforça el fet de no aturar-nos en aquells
aspectes de la nostra vida sobre els que estem disconformes, que no ens agraden gaire o que ens fan mal.
Ara bé, llavors per què diem que estem bé quan realment no ho estem?

En l'actualitat ens trobem en una època on predomina l'aparença, els filtres, les simulacions i el teatre 
social en un escenari virtual, les xarxes socials. Normalitzar que les persones no sempre estem bé, i a 
través de les xarxes socials sempre s'intenta aparentar felicitat malgrat no estar i un pilar tan important 
com és la família hauria de conèixer de primera mà aquestes emocions. Per aquesta raó, el funcionament 
de l'aplicació que hem dissenyat es correspon a trencar tots els patrons de conducta en la nostra societat, 
enfocat als expatriats que lluny de la seva llar tenen un sentiment de nostàlgia i col·lapse emocional. En 
les aplicacions que utilitzen aquests usuaris es comparteixen o publiquen fotos, vídeos, històries on estar 
a l'altra punta del món es correspon a un canvi positiu on s'ha d'estar feliç, somrient i fent el que més. I 
ens amaguem com ens sentim quan no estem bé, per aquesta raó la creació de la marca nine  suposa un 

abans i un després per revertir els efectes.

Quant a l'objectiu principal, tal com s'estableix a l'inici d'aquest treball, primerament s'ha desenvolupat 
correctament el prototip d'una aplicació mòbil, a través d'un editor de gràfics vectorials. En segon lloc, 
la funció principal d'aquest és escurçar les distàncies digitals o reduir l'impacte emocional que es viu 
com a expatriat, i aquesta s'hauria de complir un cop es desenvolupi. Aquest punt de la finalitat no s'ha 
complert perquè no s'ha arribat al punt de desenvolupar-la, però l'objectiu del prototip, segons la 
validació corresponent es compleix idòniament segons els usuaris que l'han provada. D'altra banda, els 
objectius específics s'han dut a terme segons la planificació corresponent, pel fet que s'han pogut 
analitzar, comprendre i contrastar les diferències socioculturals dels usuaris expatriats en ambdues 
regions, s'han avaluat les tendències del disseny de marca del mercat xinès. I, posteriorment, s'ha creat 
la identitat visual de la marca seguint els passos i aplicant els conceptes apresos en el màster. A més, la 
hipòtesi es confirma, a través de les enquestes i entrevistes realitzades, i s'aplica durant tot el procés de 

disseny del producte digital.

La principal aportació d'aquest projecte és oferir garanties de benestar per un col·lectiu de persones, els 
expatriats. Malgrat sentir que l'experiència de ser expatriat els ha canviat positivament, la presència de 
sentiments negatius com la nostàlgia, preocupació, desarrelament i impotència són emocions importants 
que en major part es vien, i es podrien pal·liar els seus efectes. La solució que s'ofereix a aquesta 
problemàtica és el desenvolupament d'una nova eina, l'aplicació de nine  per pal·liar els efectes negatius 

de sortir de la zona de confort. 
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El projecte s'enfoca, únicament, en les persones expatriades que viuen a Espanya i a la 
Xina, però certament es pot aplicar a altres situacions, inclús als joves que marxen a estudiar a 
zones urbanes, persones que treballen fora de casa durant tota la setmana i no veuen la família o 
altres situacions més properes al nostre dia a dia. I aquest, és un dels principals objectius a llarg 
termini pel desenvolupament de la marca i del producte dissenyat, oferir una eina que normalitzi 
el fet de no estar bé, i apropar les relacions humanes, quan físicament són impossibles tenir-les 
tant per raons professionals com personals.

Si ens enfoquem en la creació i desenvolupament de la identitat de la marca, primerament podem 
fer èmfasi en el naming. Malgrat haver enquestat a diverses persones per la tria d'aquest, i haver resolt 
les necessitats i valorar si era l'adequat, personalment considero que no és un nom de marca potent. I, 
des del meu punt de vista considero que es podria haver triat un altre, i el procés de tria no va ser 
del tot òptim. Tot i això, el desenvolupament de la marca es va seguir segons un patró ordenat i 
planificat que es va correspondre en una gestió del temps correcta que em va permetre complir la 
planificació inicial adequadament. Altrament, encara que pugui encaixar el logosímbol amb els 
valors i descripció de la marca, pot semblar incoherent haver-hi fet ús de la mateixa icona, el 
núvol de conversa, i no diferenciar-se quant a la forma, però sí en altres elements, així els usuaris 
poden reconèixer fàcilment la finalitat principal de la marca. 

Des del meu punt de vista considero que hi ha una coherència entre tots els elements d'aquest projecte, 
tant aquest mateix document, la memòria, com el llibre de marca, el prototip de l'aplicació i el vídeo de 
presentació. Des d'aspectes visuals, estructura fins als detalls més petits que marquen la diferència 
del que s'està entregant. Aquest projecte m'ha ajudat personalment a poder aprofundir tots els 
coneixements en matèria de disseny de marca i la creació de la seva identitat, ha sigut un 
procés intens de recapitulació de totes les entregues realitzades durant aquests estudis, culminant 
un pas més enllà i aplicant conceptes del disseny d'interfícies i d'experiència de l'usuari, els quals són 
conceptes que s'han vist vagament en diferents assignatures. 

Per concloure, en una situació hipotètica de futur, seria ideal poder crear aquesta marca, la qual sigui un 
nexe entre societats i cultures. I així, millorar les condicions d'individus per reduir les pors que es 
puguin generar en sortir de la zona de confort, i aventurar-se en diferents reptes vitals sense perdre 
el vincles i lligams familiars. A la vegada, tenir l'opció de finalitzar el procés d'iteració i passar a 
la producció de l'aplicació seria idònia per culminar el projecte que hem estat desenvolupant 
durant aquests darrers mesos. 

Si vols provar en primera mà el prototip de l'aplicació mòbil de nine , dissenyat amb l'Adobe XD, pots 
accedir-hi fent clic aquí. 

https://xd.adobe.com/view/8261e678-79cf-4820-af2a-186dca227594-d732/?fullscreen
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Annex 1: Transcripció de l'entrevista d'una expatriada xinesa a Espanya

Adán: Bon dia, gràcies per acceptar fer amb nosaltres aquesta
entrevista. L'entrevista servirà, únicament, per un estudi del màster
que s'enfocarà en l'estudi d'una marca amb característiques xineses
i amb un producte que tindrà en compte les necessitats dels
expatriats a Espanya i a la Xina.
Xin Lei: Hola als dos, cap problema. Al contrari, encantada de fer-
la i poder ajudar al teu treball.
Adán: Gràcies. Abans de començar, ens agradaria que ens
expliquessis breument, com et dius, quina edat tens, quina és la raó
per la qual estàs aquí i altres aspectes generals. D'altra banda, em
presento: Jo soc l'Adán i tinc vint-i-cinc anys, visc a Barcelona des
de fa vuit anys i estic estudiant un màster a la Universitat Oberta
de Catalunya. Ell és en Xieng i anirà traduint el que vas responent.
Xin Lei: D'acord. El meu nom és Wang Xin Lei (王新蕾), tinc 23
anys i vinc d'una petita ciutat localitzada al sud-est de la Xina,
anomenada Qing Tian (⻘⽥). Allà he viscut durant vint-i-un anys,
i ara fa 4 anys que visc a la ciutat de Barcelona. Vaig venir a través
d'una tieta meva que feia anys vivia aquí, va obrir un negoci a
Badalona, a través d'altres veïns que provenien de la mateixa
ciutat, i li va anar molt bé. La meva mare em va proposar de venir
aquí per tenir altres oportunitats, a més d'aprendre l'idioma, ja que
a mí m'agradava molt l'idioma espanyol.
Adán: Des de que vas venir l'any 2017, què has fet durant tot
aquest temps? A què et dediques?
Xin Lei: El primer any vaig estar ajudant a la botiga de la meva
tieta, i a la vegada també anava classes d'espanyol. Tot i que a la
Xina n'havia fet classes, però fins que no véns al país no se sap
parlar bé. Després vaig començar a donar classes particulars de
xinès i, en l'actualitat estic estudiant un grau en Filologia
Hispànica a la Universitat de Barcelona.
Adán: A part de la teva tieta, tens més família aquí a Barcelona?
Xin Lei: Sí, el meu tiet i les meves dues cosines.
Adán: La resta de la teva família es troba a la Xina?
Xin Lei: Correcte, la meva mare i el meu pare viuen junts a la
mateixa ciutat de Qingtian des de fa més de 30 anys. Allà també es
troben els meus avis, tiets i cosins. Ara mateix la ciutat està en
constant creixement i cada cop hi viu més gent.
Adán: Els has vist des que vas marxar?
Xin Lei: Afortunadament sí, justament fa dos anys aquest febrer,
per l'Any Nou Xinès. Ens vam poder reunir tota la família, i vaig
estar allà durant deu dies. Des de llavors no he pogut tornar per la
pandèmia, i ara m'agradaria tornar-hi, però hi ha massa restriccions
per accedir-hi, prefereixo esperar un temps més.
Adán: I, mentrestant, com us comuniqueu?
Xin Lei: Ara per ara, no hi ha altra opció que parlar a través del
WeChat. No sé si la coneixes, això no obstant és una aplicació
xinesa similar al WhatsApp, que a la Xina la utilitza tothom.
Adán: Sí, sí, la conec. I quan et comuniques amb ells, com ho feu?
És a dir, a través de quina opció de l'aplicació ho fas.
Xin Lei: Sempre usem el mateix mètode, ens truquem a través de
videotrucada. I estem parlant de les nostres coses, de com ha anat
el dia i, bàsicament, preguntes bastant genèriques.

Adán: Llavors parleu diàriament? O ho fèieu espontàniament?
Xin Lei: Més o menys, hi ha setmanes que acostuma a ser cada 
dia, però cada cop ho fem menys. Uns 2 o 3 dies per setmana. I, 
sempre és amb la meva mare, i puntualment amb la meva àvia 
paterna. 'Cada matí quan vaig al metro, truco la meva mare, i això 
em fa sentir com si encara estigués a casa.
Adán: I, les truques per rutina, nostàlgia o per mantenir el vincle?
Xin Lei: Òbviament per ser la meva mare, i àvia, i així tenim 
contacte que no podem tenir, això no obstant realment les truco per 
saber si elles estan bé i que sàpiguen que jo ho estic. Tanmateix és 
cert, ara que ho dius, malgrat que cada cop menys, al principi 
trucava a la meva mare diversos cops al dia perquè sentia que 
estava molt lluny de casa i de les persones que més estimava. 
Encara que visqui amb la meva tieta, sento que no soc a casa meva 
i sempre ho sentiré així.
Adán: Llavors, especialment al principi, has tingut episodis de 
tristesa i nostàlgia? I ara com et sents?
Xin Lei: Sí, i tant. No és gens fàcil estar lluny de la teva família, i 
més quan la família està molt unida. Ho vaig passar molt malament 
durant el primer any, sentia que no havia fet el que és correcte i em 
va costar moltíssim adaptar-me a la nova realitat que estava vivint. 
Això no obstant, a poc a poc vaig superar-ho i ara mateix soc feliç, 
però m'agradaria tornar d'aquí a un temps.
Adán: Vas marxar per què vas voler o et van obligar?
Xin Lei: No, obligada no. Així i tot la pressió social que hi ha a la 
Xina és molt forta i necessitava alliberar-me de tot això, sabent que 
a Espanya és viu molt més tranquil·lament.
Adán: En el moment que ho vas passar més malament, o inclús 
ara, que trobes més a faltar de la teva llar o país?
Xin Lei: Si et soc sincera, ara mateix només la meva família i que 
estiguin bé. Això no obstant, al principi vaig patir molt per 
acostumar-me als costums, els nous horaris perquè jo dinava a les 
12:00 i sopava a les 18:00 i aquí són com 3-4 hores més tard. I, 
especialment, els plats que preparava la meva àvia, tot i que la 
meva tieta sempre cuina menjar xinès. I nosaltres que som una 
família extensa, sempre ens reuníem per celebrar l'Any Nou, el 
festival de la Lluna, fèiem empanades xineses ( 饺⼦ ) i des de 

llavors que no ho podem fer.
Adán: I durant aquest temps, com ho celebres?
Xin Lei: Doncs ara mateix, per exemple, per l'Any Nou ens 
enviem fotos, i només puc celebrar-ho amb els meus tiets aquí. 
Amb ells només els truco, de la mateixa que ho faig en els 
aniversaris, o altres festes típiques de la Xina.
Adán: Creus que l'aplicació actual que utilitzeu serveix per 
compensar la distància?
Xin Lei: En una part sí, però a través del mateix telèfon també puc 
trucar o fer videotrucada. Això no obstant, evidentment no puc 
sentir-me més a prop perquè no els tinc aquí ni els puc abraçar, 
parlar de la mateixa manera que a través d'un mòbil.
Adán: Hem acabat, agraïm que avui hagis pogut estar amb 
nosaltres. I, esperem que puguis tornar aviat i retrobar-te amb els 
teus familiars.
Xin Lei: Gràcies a vosaltres.



Annex 2: Transcripció de l'entrevista d'un expatriat espanyol a la Xina

Adán: Bon dia, gràcies acceptar fer amb nosaltres aquesta
entrevista. L'entrevista servirà, únicament, per un estudi del màster
que s'enfocarà en l'estudi d'una marca amb característiques xineses
i amb un producte que tindrà en compte les necessitats dels
expatriats a Espanya i a la Xina.
Gerard: Bon dia, el plaer és meu. Pots preguntar tot el que vulguis
i que serveixi per al teu projecte.
Adán: Gràcies. Abans de començar, m'agradaria que expliquessis
breument, com et dius, quina edat tens, quina és la raó per la qual
estàs aquí i altres aspectes generals. D'altra banda, em presento: Jo
soc l'Adán i tinc vint-i-cinc anys, visc a Barcelona des de fa vuit
anys i estic estudiant un màster a la Universitat Oberta de
Catalunya.
Gerard: Em dic Gerard Roig, vaig néixer a Mataró i he viscut allà
tota la meva vida fins que vaig venir a Beijing, fa prop de tres
anys. Tinc vint-i-vuit anys, i actualment estic fent un PhD en dret a
la Beijing Technology School.
Adán: Quina va ser la raó per venir a la Xina?
Gerard: El motiu principal va ser el doctorat, malgrat que volia
venir a provar sort i sentir noves aventures a l'altra punta del món.
Des de l'any 2018 que estic vivint a la capital, però he estat voltant
pel tot país i em fascina completament cada racó que visito.
Adán: Vas venir tu sol o acompanyat?
Gerard: En un principi jo sol, després va venir la meva parella, i
per la pandèmia es va tornar de nou. Malgrat que jo volia tornar,
havia de continuar aquí, i vaig fer bé, ja que estic molt a gust aquí.
Adán: Com va ser per la teva família que marxessis a l'altra punta
del món durant un període indefinit?
Gerard: Al principi va ser dur, jo tinc molta bona relació amb els
meus pares i germà. Vaig patir motlíssim, i ells suposo que també.
Adán: Com ho vas viure?
Gerard: D'alguna manera cada pas que donava em feia sentir
encara més trist. A l'aeroport sentia que m'havia equivocat, però
alhora tenia un sentiment que tot havia començat i tenia moltes
ganes de fer-ho, però les meves arrels es quedaven aquí, i les
deixava durant un temps. Un cop arribat a la Xina, el camí no va
ser gens fàcil, vaig haver de travessar moltes barreres, tant
lingüístiques com culturals i socials. Durant molts mesos, tot i que
a poc a poc va anar marxant, vaig sentir molta soledat i tristor.
Adán: Com vas poder gestionar totes aquestes emocions?
Gerard: En un principi les trucades eren constants, els missatges
per WhatsApp i sentia que m'havia equivocat. Tota la meva família
va crear un grup per poder parlar i que em sentís molt més a prop
de tots ells i elles. Al cap dels mesos, vaig poder superar-ho i
sentia que tenia molta més vida al país, però una gran ajuda va ser
que la meva parella vingués a viure amb mi.
Adán: Per tal de poder conèixer millor com va millorar la situació,
si és possible, em podries explicar de què parlàveu o enviàveu al
grup?
Gerard: Sí, i tant. En aquest grup érem 8 membres, i quasi cada
dia em preguntàvem com estava i llavors contaven el seu dia en
general. Allà s'enviava constantment fotografies i notes de veu per
fer un tipus d'interacció entre tots.

Adán: I en aquest grup parlaven més ells o anaves enviant tu més
material i continguts de la teva estança a la Xina?
Gerard: Jo hi participava molt al principi, suposo que per interès
de sentir-me menys sol, però ells van continuar i em va ajudar a fer
un pas més endavant en el meu dia a la ciutat de Beijing.
Adán: I, què és el que més trobaves a faltar de casa o de la teva
terra?
Gerard: Si et soc sincer, la meva parella i la meva família. A més,
poder quedar amb els amics, veure'ns a les tardes i anar a fer un
cafè. Aquí la rutina és molt diferent, i els plants també ho són. El
pa amb tomàquet, la truita de patates, el pernil... crec que el menjar
d'allà el vaig descobrir molt a faltar, i continuo volent-hi.
Adán: La gastronomia és un punt important, el menjar allà és
totalment diferent. I, quant a les celebracions d'aquí Catalunya i
Espanya, com ho fas? Les celebres?
Gerard: Sí, la major part dels costums d'allà els continua
celebrant. Especialment, Nadal i Sant Jordi. Cada any he enviat
una rosa i un llibre, a la meva mare i la meva parella, i per Nadal o
el Cap d'Any em connecto i fem videotrucada al moment tot i que
en l'horari d'allà. No és la millor forma, però és una manera de
sentir-nos més a prop.
Adán: Utilitzes el WeChat per parlar amb la teva família? O
quines eines uses a part del WhatsApp?
Gerard: No, únicament usem el WhatsApp.
Adán: I creus que fa la funció suficient per compensar la nostàlgia
de viure en un altre país?
Gerard: Bé, ajuda bastant. Si no hi hagués l'aplicació només em
podria comunicar per trucada estàndard i amb un cost molt alt.
Això no obstant, evidentment, no compensa del tot perquè no puc
tenir les persones que estimo al meu costat.
Adán: Com creus que podia haver-hi millorat aquesta relació amb
la teva família?
Gerard: Doncs és una pregunta difícil... Crec que una bona opció
hagués estat haver de marcar certes rutines diàries per part meva,
tal com les teníem a casa o quan ens veiem més sovint.
Adán: Molt bona idea. I, has perdut el contacte amb algú des de
llavors?
Gerard: La relació amb el meu pare s'ha refredat molt, fa mesos
que no parlem, i quan ho fem és només per desitjar-nos que vagi
tot bé i prou.
Adán: Gràcies per les teves respostes, ja hem acabat l'entrevista.
Voldries afegir alguna cosa més?
Gerard: A tu. Doncs sí, si has de desenvolupar algun tipus d'eina
que millor les relacions entre familiars que es troben a distància, et
recomano que ho puguis enfocar com d'una manera rutinaria i a
través de donar 'tocs' i fer veure a l'altra persona que hi ets allà,
malgrat no tenir comunicació. De totes maneres, gràcies a tu.
Adán: Molta sort, i esperem que tornis a veure els teus familiars
molt aviat.



Annex 3: Transcripció de l'entrevista d'un familiar

Adán: Bona tarda, gràcies acceptar fer amb nosaltres aquesta
entrevista. L'entrevista servirà, únicament, per un estudi del
màster que s'enfocarà en l'estudi d'una marca amb
característiques xineses i amb un producte que tindrà en
compte les necessitats dels expatriats a Espanya i a la Xina.
Rosa: Bona tarda Adán. Com estàs? Gràcies per convidar-me.
Adán: Gràcies a tu. Abans de començar, m'agradaria que
expliquessis breument, com et dius, quina edat tens, quina és la
raó per la qual estàs aquí i altres aspectes generals. D'altra
banda, em presento: Jo soc l'Adán i tinc vint-i-cinc anys, visc a
Barcelona des de fa vuit anys i estic estudiant un màster a la
Universitat Oberta de Catalunya.
Rosa: Em dic Rosa Martínez, tinc cinquanta-sis anys i visc a
Granollers, al Vallès Oriental. Treballo com administrativa a
l'Hospital General de Granollers, soc mare de dues noies. Una
d'elles està vivint a la Xina, concretament a la ciutat de
Shanghai. Ella està estudiant allà a través d'una beca de la
Fundació Confuci de Barcelona, i fa més d' un any que està
estudiant l'idioma i la cultura del país.
Adán: Com consideres que és la relació amb la teva filla?
Rosa: És complicat entendre-ho, però tenim un vincle molt fort
i estret. I trobo molt a faltar la Laia, la meva filla, i voldria que
tornés, però no puc evitar-ho. Des que va marxar no tinc tant
contacte amb ella i sovint he d'obtenir la informació i el que fa
a través del que veu la seva germana, a través del que penja a
les xarxes socials.
Adán: I per què no et fas un compte de la xarxa social, entenc
que Instagram, per poder veure que fa i tenir més contacte amb
ella?
Rosa: Doncs ara que ho dius, me'l volia fer, però soc molt
orgullosa i sempre espero que vingui ella i em parli, i
m'ensenyi el que fa, malgrat que estigui desitjant veure com
està vivint.
Adán: Amb quina freqüència parleu o teniu contacte?
Rosa: Un cop per setmana o cada dues, fem videotrucada i
m'explica una mica per sobre el que fa fet durant els dies
anteriors. I, sovint, m'envia fotos de llocs o coses que li han
cridat l'atenció. Això no obstant, com t'he dit abans, sempre
veig les coses que fa per la seva germana petita.
Adán: Ella té intenció de tornar a casa algun dia o vol quedar-
se molt més temps allà?
Rosa: Si et soc sincera, no ho sé pas, això no obstant crec que
té intenció de viatjar per allà i fer la volta al món després.
Adán: Què trobes més a faltar de què ella no hi sigui? Què
voldries dir-li o donar-li?

Rosa: Doncs poder-la abraçar molt fort, i no deixar-la mai
més. I, escoltar-la, parlar amb ella, i donar-li consells per tenir
una vida millor. Li diria que trobo a faltar la relació que teníem
abans de marxar, però sé que troba a faltar les meves
carmanyoles de menjar. Jo cuino molt bé i ella ho sap.
Adán: Tu li envies els plats que fas, o què acostumes a enviar-
li per WhatsApp?
Rosa: Bé, em va fer descarregar una altra aplicació, similar al
WhatsApp, perquè allà no funciona. I, parlem a través d'allà,
això no obstant no, no acostumo a trametre-li res, però
m'encantaria fer-ho.
Adán: Suposo que et refereixes al WeChat.
Rosa: Sí, això, una aplicació molt similar al WhatsApp.
Adán: Creus que aquesta aplicació fa la funció per comunicar-
te idòniament amb la teva filla expatriada?
Rosa: No, en absolut. Des que està allà parlem menys que mai,
no sé res d'ella, tal com t'he dit.
Adán: I què creus que es podria fer per millor la vostra relació
com a mare i filla?
Rosa: Si soc autocrítica, posar de part meva i demanar-li que
m'expliqui i em faci saber com es troba i què està fent. Sé que
està bé, així i tot necessito saber-ho de primera mà i que m'ho
faci saber, i que es recolzi en mi.
Adán: Si t'ofereixo l'opció d'una aplicació que et fa sentir més
a prop de la teva filla, i et permet interactuar amb ella més
sovint del que fas ara. La descarregaries?
Rosa: No ho posis en dubte. Sí, m'agradaria disposar d'aquesta
aplicació per mantenir el contacte més sovint i tenir més
connexió amb ella.
Adán: Entenc que d'ençà que va marxar no us heu vist. Com
heu celebrat les festes i celebracions en aquest darrer any?
Rosa: Gens fàcil, només enviant vídeos i missatge de
felicitació. I uns quants enviaments de diners, per fer-li saber
que existeixo i que em pot tenir en compte per qualsevol cosa,
inclús monetàriament.
Adán: Llavors no heu celebrat Nadal a distància o algun
aniversari?
Rosa: Si no hi és, a què et refereixes?
Adán: És a dir, poder enviar-li un pastís, que bufi les espelmes
pel seu aniversari, un missatge, una carta, una videotrucada o
vídeo de la família
Rosa: Ja m'agradaria, però no hem fet res de tot això...
Adán: Hem acabat l'entrevista, espero que vagi tot molt bé i la
relació millori amb la teva filla.
Rosa: Gràcies a tu, adéu!
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Si estàs llegint aquesta guia és perquè
t'estem confiant la nostra identitat i
esperem que la tractis amb la mateixa
cura amb la qual l'hem creat. Ens
importa entregar productes de qualitat i
el que tots els nostres usuaris pensen
de nosaltres, ens importa la nostra
reputació. Cadascuna d'aquestes
pàgines contenen guies, normes i
exemples de com recolzar la
comunicació del nostre missatge: valors
i visió a través del llenguatge visual
alhora que en reforcem la imatge de
marca.

Qualsevol persona de Nine que es
comuniqui en nom de la marca hauria
de trobar aquest llibre com un recurs
útil i inspirador. Si fa ús de la imatge de
la marca, podràs utilitzar aquesta guia
com a plataforma per centrar les teves
iniciatives. Aquestes guies es poden
emprar per proporcionar exemples per
a la creació d'històries noves i
impactants.

Benvinguda Obriu aquesta guia tants cops com
necessiteu. Tot i que és difícil que
cobreixi totes i cadascuna de les
possibilitats que la realitat pot
plantejar, et guiarà en les seves
aproximacions.
Busquem una imatge de marca sòlida
i que apliqui els elements que
presentem en aquest llibre de manera
consistent. Cada cop que facis ús
d'aquests elements i recursos i
segueixis les guies generals que aquí
queden establertes, tot allò que creeu
ja incorporarà la imatge de marca de
Nine.

Si tens qualsevol consulta referent a
aquesta guia i el seu contingut, et pots
posar en contacte amb nosaltres a
través del correu hello@nine.com.

Gràcies per acompanyar-nos en la
consecució del nostre propòsit. Siguis
benvingut i benvinguda a Nine!

2         INTRODUCCIÓ

你好!
Hola!
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Manifest

4         MANIFEST

En aquesta secció hi trobaràs un resum de qui som, d’on venim i el que ens
motiva a tirar endavant. 

Segur que a partir d’ara ens coneixeràs una mica millor.

Aquest llibre és el resultat d'un procés estratègic que va començar amb un
ampli estudi de percepció entre els nostres públics més importants. Hem
analitzat la recerca i vam destil·lar les nostres idees per descobrir el lloc únic de
Nine entre les aplicacions de comunicació, i vam arribar a una plataforma
d'interaccions per minimitzar l'impacte emocional per a relacions
intrafamiliars a distància. Les comunicacions inspirades en aquesta
plataforma amplificaran la consciència i la comprensió, ja que totes es teixiran
a partir d'un fil comú, la família.

  5     Missió
  6     Història
  7     Propòsit
  8     Personalitat
  9     Valors
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Sentiràs que ja ens coneixies



5         MISSIÓ

Possibilitem la interacció a
distància entre expatriats
amb els seus familiars.  

我们实现了外派⼈员与其家⼈之间的远程互动。
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6         HISTÒRIA

Un viatge pel món
2017 Realització d'un curs de Mandarí a la Universitat

de Barcelona, amb una professora nativa de la
Fundació Confuci. 

2018 Ruta amb motxilla durant l'estiu, a les ciutats de
Beijing, Shanghai i Yangshuo. 

2020 El confinament causat per la pandèmia ajuda a
potenciar l'interés per la cultura xinesa.
Obtenció del certificat d'idioma HSK 3. 

2021 Aplicació per una beca d'estudi durant un any a
la ciutat de Beijing. Creació d'una marca que ajudi
a paliar els efectes emocionals durant l'estança. 

2022 Llançament del prototipatge de l'aplicació mòbil.
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7         PROPÒSIT

Volem escurçar les distàncies i barreres digitals entre les
persones expatriades entre la Xina i Espanya. Fomentar els

pilars principals d'ambdues cultures, la família.

La nostàlgia es minimitza amb
les petites accions de cada dia.
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8         PERSONALITAT

Així som
Pensa en aquell familiar o amistat que sempre està allà quan ho
necessites, donant-se suport en cada moment del dia. Mai li faltarà
el somriure per tenir-te en compte quan la nostàlgia sigui present. 

Som intrèpids i ens agrada un bon repte, ens agrada explorar i no
ens fa por trencar les normes si així podrem viure una experiència
enriquidora.

Nine està influenciada per l'amor a la vida i tot el que l'engloba,
volem acompanyar-te en cada instant per veure amb un altre color
la vida. 

Positivitat
Simplicitat

Energia
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9         VALORS

Creiem en
Poder contribuir a millorar les relacions interpersonals.

Els somnis de les persones, si ho creus ho podràs fer.

El poder de cultura com a eina per fonamentar la diversitat.

Encomanar positivisme i energia.

La creativitat i imaginació.

Que per davant de tot va la família, després la resta del món.

1

2

3

4

5

6

humanitat
transparència

unitat 
 empatia
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10         IDENTITAT VERBAL

Identitat verbal

En aquesta secció hi trobaràs una breu guia d'estil sobre
com ens hem de comunicar.

Segur que a partir d’ara ens coneixeràs una mica millor.

Totes les persones involucrades en la marca són la principal
raó per la qual estem aquí, la manera com ens dirigim hauria
de reflectir com són d'important tots i totes les participants de
Nine. Ens hem d'assegurar que cada element en la
comunicació que realitzem, parlada o escrita, es faci amb el
mateix to.

 11  Veu i to
 12  Eslògan
 13  Breu guia d’estil
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Tal i com ens expressem



11          VEU I TO

Així parlem
Des d'un comunicat a través de la mateixa aplicació, una xarxa social, o un
e-mail, parlem sempre amb sinceritat, complicitat i determinació. La
personalitat de la marca està representada per la seva veu i com el nom,
no canvia. El to, en canvi, és dinàmic i les necessitats i estat d’ànim de
l’interlocutor en el moment de la interacció també son variables.  Aquest
serà informal, proper i emocional. Amb l'objectiu de despertar la curiositat
dels usuaris, així com emocionar-lo. 

Deixem a criteri del representant utilitzar el to adequat a cada conversa
segons el seu context tenint en compte les normes generals d’aquest
manual d’identitat verbal.
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12          ESLÒGAN 

Family
continues

Aquest eslògan és una representació de què és Nine, la família continua. L'objectiu
és el de resumir la nostra promesa de marca, els nostres valors i l'experiència que
en poden esperar els usuaris. Pots fer-lo servir en tots els materials de màrqueting i
elements publicitaris per potenciar la comunicació de la nostra missió i visió. Si us
plau, no el reescriguis ni el reformulis. 

NINE | BRANDBOOK

家
续



13          BREU GUIA D'ESTIL 

Hi poques línies d’estil marcades però son molt clares i és important que s’apliquin per
tal de mantenir la solidesa que demana comunicar la identitat de la nostra marca.

Ús del llenguatge

El nom de la marca sempre s'escriu de la mateixa manera, en la versió internacional, una única paraula en minúscula.
En la versió xinesa, es fa ús dels dos caràcters i en xinès simplificat; independenment del suport.1

2

3
4

5

6

7

S'ha de mostrar positiu i optimista.

Fer ús d'anglicismes és vàlid, alhora que és combinable utilitzar mots propis dels llenguatges d'Espanya i de la Xina.

Formuleu les frases de forma activa i no passiva.

Es pot fer ús de figures retòriques o metafòriques.

Estil de llenguatge lligat a la tipografia i logotip de la marca.

Sempre utilitzar un llenguatge amb perspectiva de gènere. 
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14         PALETA CROMÀTICA

Colors

En aquesta secció hi trobaràs la guia dels colors que s'han
d'utilizar en la marca.

Segur que a partir d’ara ens coneixeràs una mica millor.

La tria de colors que hem fet està pensada per demarcar-nos de la
competència i per assolir que el públic ens reconegui de manera
ràpida i efectiva. Per poder mantenir la consistència en tots els mitjans
pels que ens comuniquem, cal que segueixis acuradament el codi de
colors que veuràs descrit en aquest apartat.

  15    Color principal
  16    Degradat
  17    Blanc i negre
  18    Paleta secundària
  19    Breu guia de color
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La nostra paleta cromàtica



15          COLOR PRINCIPAL 

Porpra blavós

#5C39FB

80% 65% 50% 33% 20%

RGB      92, 57, 251
HSV      251, 77, 98
CMYK   63, 77, 0, 2
LAB       41, 65, -90

El color porpra és la combinació entre els colors
vermell i blau, però no és tan brillant ni càlid com
el vermell ni tampoc tan fred com el blau, té
elegància i insinua misteri; a la cultura tradicional
xinesa el color porpra és el color dels nobles, és
un color de veneració. Segons la psicologia dels
colors, en les societats modernes a la majoria de
les persones madures els agraden les tonalitats
color porpra, la seva característica està
relacionada amb l'autocontrol i la tranquil·litat.
Tenir un únic color principal ens ajuda a construir
una marca forta i reconeixible. T'encoratgem a
què el facis servir per fer negatius. També serveix
per accentuar en tots els dissenys que creieu.
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16          DEGRADAT

Degradat
Com als anys 90, els gradients tornen estar a l'ordre del dia. Un
degradat és un rang de colors ordenats linealment i en què es
va produint una transició suau, gradual i progressiva entre ells.
Conforme amb les tendències, hem adaptat el logosímbol de la
marca amb un degradat amb un color primari amb un de
secundari. 

Fins i tot la mateixa ciència ha intentat donar una explicació a
aquesta preferència, Les coses suaus es perceben com a
segures. Els tons degradats són suaus i podrien facilitar-ne
l'observació al cervell humà. El degradat pot aportar profunditat
i donar un toc modern al logosímbol, per això és bo fer-ne ús.

NINE | BRANDBOOK

#B770B3 #5C39FB

RGB       183, 112, 179
HSV       303, 39, 72
CMYK    0, 39, 2, 28
LAB       57, 38, -24

RGB       183, 112, 179
HSV       303, 39, 72
CMYK    0, 39, 2, 28
LAB       57, 38, -24



16          BLANC I NEGRE 

Blanc i negre
El blanc i el negre són dos colors bàsics
i neutres que poden complementar el
color principal. A l'occident, el negre és
el color de la sofisticació i el blanc, en
contrast, és el color de la simplicitat i el
plaer. En canvi, a l'orient, el blanc
significa la mort.

Aquests serveixen per delimitar espais
en el disseny de la web o en un
document. A més, la combinació de tots
dos crea un contrast molt alt que és
perfecte per la llegibilitat del text.
Aquesta guia n’és un exemple. Intenta
fer servir aquests dos colors per sobre
dels purs.

#FFFFFF
RGB        255, 255, 255  
HSV        0, 0, 100
CMYK     0, 0, 0, 0 
LAB        100, 0, 0

#000000
RGB        0, 0, 0  
HSV        0, 0, 0
CMYK    0, 0, 0, 100 
LAB        0, 0, 0
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18          PALETA SECUNDÀRIA 

Colors secundaris
El color beix és un color pastel amb
tendència clara molt proper al blanc,
s'obté de la barreja del color blanc amb
el marró sent dominant el color blanc
per obtenir aquest to que coneixem
com a beix, beis o crema. Aquest color
transmet una sensació de calma i
neutralitat que són indispensables per
aconseguir dissenys harmònics.

#FFF2D3
RGB       255, 242, 211
HSV       42, 17, 100
CMYK    0, 5, 17, 0
LAB       96, -1, 17

#B770B3
RGB       183, 112, 179
HSV       303, 39, 72
CMYK    0, 39, 2, 28
LAB       57, 38, -24
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D'altra banda, el porpra rosat o fucsia
té connotacions relaciones amb la
glamurositat i elegància. Aquest color
secundari, serà el nexe per formar el
degradat amb el color primari.



19          BREU GUIA DE COLOR 

Ús del color 
Combinacions acceptades Combinacions a evitar 
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20         TIPOGRAFIA 

Tipografia

Aquest apartat tracta tot allò relacionat amb les tipografies
per tal que et puguis comunicar de la manera més clara
possible. 

Segur que a partir d’ara ens coneixeràs una mica millor.

El que primer veus d’una marca és el seu nom i la tipografia amb la que
s’escriu. Només per aquest motiu, val la pena prestar especial atenció en
el procés de tria d’una tipografia. Aquesta ha de reflectir els valors de la
marca. 21    Tipografia del logo

23    Tipografia de treball
24    Breu guia d'usos
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Escrit de totes les maneres



21          TIPOGRAFIA DEL LOGO

Aquesta tipografia queda reservada només al logotip
(versió internacional). Hem seleccionat una tipografia de
pal sec, sense serifa i amb característiques geomètriques
modificades per adaptar-se a la personalitat de la marca.

També aporta contundència amb els traços gruixuts d’una
font negreta. El nom de la marca s’escriu en minúscules
per donar sensació de proximitat i amabilitat, amb els
acabats arrodonits.

Utilitzada només al logotip

New Order Medium
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22          TIPOGRAFIA DEL LOGO

Aquesta tipografia queda reservada només al logotip (versió
xinesa). Hem seleccionat una lletra gòtica rodona suau i
nova que té una suavitat natural. És de pal sec, sense serifa i
amb característiques arrodonides.

També aporta contundència amb els traços gruixuts d’una
font negreta.  El nom de la marca l’hem escrit en minúscules
per augmentar la proximitat i sensibilitat amb els usuaris de
la marca. D’aquesta manera s’adequa l’alçada de la x, tant
per la paraula nine com en els caràcters. 

Utilitzada només al logotip

Hiragino Maru Gothic
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23          TIPOGRAFIA DE TREBALL 

Noto Sans
Noto és una familiía tipogràfica apta per escriure en tots els
idiomes moderns i antics. Noto Sans no té serifa, idònia per
a textos en escriptures llatines i xineses. Té estils en cursiva,
diversos pesos i amplades i 3.741 glifs. Aquesta tipografia es
pot utilitzar en títols, subtítols i cos de text. 

Aquest ha estat creat amb l'objectiu principal d'eliminar
qualsevol barrera que limite la comunicació, i els usuaris
puguin expressar els caràcters o símbols que es desitgen.
Noto Sans és un tipus de lletra que suporta més de 800
llengües diferents i 110.000 caràcters. És un sistema de codi
obert que pretén solucionar els errors associats amb aquells
caràcters que els tipus de lletra habituals no són capaços de
mostrar o reconèixer.

Apta per a tots els suports 
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24          BREU GUIA D'USOS

Ús de la tipografia

NINE | BRANDBOOK

Títol 1
Títol 2
Títol 3
Títol 4
Títol 5
Títol 6
Paràgraf
Descripció

Noto Sans Bold 36

Noto Sans Bold 24

Noto Sans Bold 18

Noto Sans Regular 18

Noto Sans Bold 16

Noto Sans Regular 16
Noto Sans Regular 14
Noto Sans Regular 11

Aquesta tipografia serveix per tot tipus de suports, pel que pots
fer-la servir per escriure tot allò que necessitis, des de
documents fins a pòsters de publicitat exterior. Preferim que
facis servir pesos regulars i que no facis servir cursiva. Fes servir
el contrast entre els diferents pesos per establir una jerarquia
tipogràfica i així remarcar la rellevància de cada informació. 

No facis servir només majúscules, combina-les de manera
intel·ligent i estètica. Els colors que pots utilitzar per la tipografia
queda limitat a la paleta principal i secundaria, porpra, beix,
blanc i negre.

Escriu tant com vulguis



25         LOGOTIP 

Logotip
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El cor de la nostra marca

Aquesta secció tracta tot allò referent amb el logotip. Et
demanem que la segueixes meticulosament, no volem
transmetre una imatge distorsionada.

Segur que a partir d’ara ens coneixeràs una mica millor.

La part que més ens distingeix, el recurs visual que ens diferencia de la
resta. És el reflexe de la marca, i per tant, s'ha de tractar amb molta
cura en totes les aplicacions. 

  26    Composició principal
  27    Construcció de la composició
  28    Versions de color
  29    Composicions alternatives
  30    Àrea de respecte
  31    Mides
  32    Usos incorrectes
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30          ÀREA DE RESPECTE NINE | BRANDBOOK

L’àrea de respecte és aquella àrea que envolta el logotip i
que ha de quedar lliure d’elements per tal d’aconseguir
l’efecte que es cerca amb el seu disseny. De manera general,
com més espai, millor. 

En aquesta pàgina pots veure quina és l’àrea de respecte
mínima que necessita el nostre logotip. 

Àrea del logotip

No entris dins de la línia



31          MIDES NINE | BRANDBOOK

Limitar la mida del logo a unes mides
mínimes, és vital per mantenir la llegibilitat
en òptimes condicions i és necessari pel
reconeixement de la marca, un dels
objectius de crear la imatge. 

Intenta usar sempre la mida més gran
possible de logotip. 
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32          USOS INCORRECTES NINE | BRANDBOOK

No el modifiquis
Actualització
2022

Distorsionar les proporcions del logotip No deixar espai entre el logotip i altres elements

Fer servir altres colors que els de la paleta principal Posar-li ombres, filtres o textures al logo 



33         FOTOGRAFIA

Fotografia

NINE | BRANDBOOK

Una imatge val més que tot

Aquesta secció veuràs de quina manera has de realització
l'edició de les imatges i com emprant-les amb la coherència
de la marca.

Segur que a partir d’ara ens coneixeràs una mica millor.

Les imatges que fem servir crearan una associació directa a tot allò que
volem traslladar als usuaris. No és qüestió de presentar només
l'aplicació, també volem mostrar com és la vida amb nine.

  34    Imatge de marca
  35    Imatge de producte



34          IMATGE DE MARCA NINE | BRANDBOOK

Hi haurà principalment dos tipus d'imatge per representar la
marca, les que es corresponen amb el propi usuari i amb la
seva família. Indistintament, del suport és opcional fer ús de
fotografia, o bé, il·lustracions que es corresponin amb les guies
establertes. Les il·lustracions ha d'incloure famílies diverses o
personatges propis del context i amb un aspecte visual poc
colorit o bé que inclogui només la paleta cromàtica esmentada
anteriorment. 

D'altra banda, en el cas de les fotografia, aquestes han de
representar situacions concretes que s'enfoquin en el paper de
la marca, els vincles emocionals entre expatriats i familiars. Per
aquestes, s'ha de convertir-les en bitonals, utilitzant el color
propra i també la paleta secundaria si s’escau i hi queda bé. 

Imatges i il lustracions.



35          IMATGE DE PRODUCTE NINE | BRANDBOOK

Les imatges de producte han de donar protagonisme a les
funcionalitats de l'aplicació, per això els fons hauran de ser
llisos i, dins de les possibilitats, de tons de la paleta
secundaria o similars.

Es necessari emprar imatges emotives, que evoquin
sensacions, d’acord amb les línies de comunicació de Nine.

El producte al centre de tot



36         APLICACIONS

Aplicacions

NINE | BRANDBOOK

Tal i com s'ha d'aplicar la marca

Aquesta darrera secció hi trobaràs com aplicar la marca en
diferents suports del dia a dia.

Segur que a partir d’ara ens coneixeràs una mica millor.

Tant en suports físics com en línia, es requereix una atenció
adequada a cadascuna de les opcions que s'utilitzin, fent-ho amb
aplicacions idònies.
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