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NOM DEL PROJECTE / NOMBRE DEL PROYECTO  

 
Viabilitat i desenvolupament del pla d’empresa per a la creació d’una 
productora audiovisual: PROMO VÍDEO S.L. 
 
Viabilidad y desarrollo del plan de empresa para la creación de una 
productora audiovisual: PROMO VÍDEO S.L. 

 

 
RESUM / RESUMEN 
 
La productora audiovisual crearà  vídeos currículums i vídeos promocionals a particulars, autònoms i 
PYMES, a més oferirà també la seva difusió i promoció a Internet. 
 
La productora audiovisual creará vídeos currículums y vídeos promocionales a particulares, autónomos 
y PYMES, además ofrecerá su difusión y  promoción en Internet. 

 
EQUIP EMPRENEDOR / EQUIPO EMPRENDEDOR  
 
María Jesús Bermúdez Serrano amb un perfil creatiu i de gestió, experiència de més de quinze anys 
a una productora audiovisual i a punt de finalitzar el Grau de Comunicació, menció audiovisual. 
Es pot visionar el meu vídeo currículum en el següent enllaç: https://youtu.be/6Q1DHHYLLBE 
 
María Jesús Bermúdez Serrano con un perfil creativo y de gestión, experiencia de más de quince 
años en productora audiovisual y a punto de finalizar el Grado de Comunicación, mención audiovisual. 
Se puede visionar mi vídeo currículum en el siguiente enlace: https://youtu.be/6Q1DHHYLLBE 
 
María del Carmen Bermúdez Serrano amb un perfil administratiu i de gestió, experiència de més de 
quinze anys a l’administració pública i formació en Administració i Finances. 
Es pot visionar el seu vídeo currículum en el següent enllaç:  https://youtu.be/s2PzwLzuoTo 
 
María del Carmen Bermúdez Serrano con un perfil administrativo i de gestión, experiencia de más 
de quince años en la administración pública y formación en Administración y Finanzas. 
Se puede visionar su vídeo currículum en el siguiente enlace: https://youtu.be/s2PzwLzuoTo 

 

PRODUCTE – SOLUCIÓ / PRODUCTO – SOLUCIÓN  
 
Vídeo Currículum:  trobar feina o millorar a nivell professional.  
Vídeo Currículum:  encontrar empleo o  mejorar a nivel profesional. 
 
Vídeo Promocional: ampliar la cartera de clients.  
Vídeo Promocional: ampliar la cartera de clientes. 

 
Promoció de vídeos a xarxes socials i webs per a tenir visibilitat i aconseguir els objectius 
professionals. 
Promoción de vídeo en redes sociales y webs para tener visibilidad y conseguir objetivos a nivel 
profesional. 

 

ADVENTATGES COMPETITIUS / VENTAJAS COMPETITIVAS 
 
Sector i productes amb projecció de futur. 
Sector y productos con proyección de futuro. 
 
Mentorització guiant, formant i acompanyant  al client durant tot el procés.  
Mentorización guiando, formando y acompañando al cliente durante todo el proceso. 
 
Especialització i originalitat.  
Especialización y originalidad. 
 
Preu competitiu. 
Precio competitivo. 

 
 
 
 

1. RESUM EXECUTIU/ RESUMEN EJECUTIVO 
 

https://youtu.be/6Q1DHHYLLBE
https://youtu.be/6Q1DHHYLLBE
https://youtu.be/s2PzwLzuoTo
https://youtu.be/s2PzwLzuoTo
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MODEL DE NEGOCI / MODELO DE NEGOCIO  
 
Model de negoci en línia amb acompanyament durant tot el procés: vídeo màrqueting.  
Modelo de negoci en línia con acompañamiento durante todo el proceso: vídeo marketing. 

 

MERCAT OBJECTIU / MERCADO OBJETIVO 
  
Institucions que es dediquin a ajudar a les 

persones en la cerca de treball. 
Instituciones que se dediquen a ayudar a las 
personas en la búsqueda de empleo. 
Persones en edat laboral activa (de 18 a 65 anys) 
que busquin feina o vulguin millorar 
professionalment. 
Personas en edad laboral activa (de 18 a 65 
años) que estén en búsqueda activa de trabajo o 
quieran mejorar profesionalmente. 
Autònoms i PYMES que vulguin promocionar els 
seus negocis. 
Autónomos y PYMES que quieran promocionar 
sus negocios. 

COMPETÈNCIA / COMPETENCIA 
 
Productores audiovisuals i Freelance.  

Productoras audiovisuales  y Freelance.  
Agències creatives i de màrqueting. 
Agencias creatives y de marketing. 
 
 

 
FITES ASSOLIDES/HITOS LOGRADOS 
 
Tenir una  bona base desenvolupada per a portar 
a terme el projecte.   
Tener una buena base desarrollada para llevar a 
cabo el proyecto. 
Equip emprenedor polivalent i complementari en 
coneixements, habilitats i experiència. 
Equipo emprendedor polivalente y 
complementario en conocimientos, habilidades y 
experiencia. 

FITES PER ASSOLIR/ HITOS POR LOGRAR 
 
Crear la necessitat dels nostres productes.  
Crear la necesidad de nuestros productos. 
Aconseguir aliances claus. 
Conseguir alianzas claves. 
Experiència emprenedora. 
Experiencia emprendedora.  

 
 

 
 

 
 
 

 
• Vídeo :  En cinematografia, pel·lícula enregistrada en vídeo. 

 
• Currículum : Conjunt de les dades relatives a l’estat civil, els títols 

acadèmics, l’experiència professional, etc., d’un candidat a un lloc de 

treball, a un concurs, etc., anomenat també curriculum vitae. 
 

• Promoció: Acció comercial, de la publicitat, desplegada per l’empresa 
sobre els consumidors o intermediaris, per tal d’impulsar les vendes en 
general o d’un producte concret. 

 
• Treball:  Acció de treballar, esforç sostingut. El treball corporal, 

intel·lectual. 
 

• Ocupació: Acció d’ocupar o ocupar-se. 

 
• Empleabilidad (castellano): De emplear y -bilidad. Conjunto de 

aptitudes y actitudes que permiten a una persona conseguir y 
conservar un empleo. 

 
             Diccionari.cat  i Diccionari de la llengua espanyola 

2. PARAULES/CONCEPTE CLAU 
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El TFG que vull desenvolupar, dintre de la modalitat d’emprenedoria i del 

camp de la comunicació audiovisual, té la intenció d’estudiar la viabilitat i  
desenvolupar el pla d’empresa per a la creació d’ una productora 

audiovisual. 
 

El vídeo com a producte de consum generalitzat,  i en concret vídeo 
currículum i vídeo  promocional, serà objecte d’estudi al tractar-se del 
producte que oferirà l’empresa.  

 
Es vol oferir un producte de qualitat, un vídeo personalitzat i original. Aquest 

correspondrà a un projecte creatiu i es desenvoluparà per fases, des de la 
idea inicial fins a la seva promoció i difusió a Internet, passant per la redacció 
del guió, la producció i el muntatge. Per a lliurar finalment un contingut que 

resulti útil, visualment atractiu i comuniqui allò necessari perquè els clients 
es diferenciïn d'altres candidats i assoleixin els seus objectius. La idea és la 

de personalitzar cada vídeo al màxim, adaptant-lo a les circumstàncies i 
necessitats  de cada client. Vull que cada persona que contracti un vídeo rebi 
el millor servei i producte. Aquest vídeo els ha de servir per a integrar-se o 

millorar la seva posició dintre del mercat laboral, ser visible i aconseguir els 
seus objectius. 

 
S’ oferiran tant a  institucions oficials o no oficials, dedicades a ajudar a les 
persones a trobar feina, com a particulars i/o autònoms i PYMES. 

 
Vivim en un món envoltats de continguts audiovisuals i Internet s’ha convertit 

en el mitjà de comunicació per excel·lència. És aquí on trobem aquest tipus 
de continguts, els vídeos, i on desenvolupem gran part de les nostres 
activitats i gestions diàries. Per aquest motiu, Internet serà el canal de 

comunicació perfecte per a l’empresa i pels seus productes. Un canal a l’abast 
de milions de persones amb un component viral important, que ens servirà 

per assolir els nostres objectius i els dels futurs clients. 
 
 

 
 

 
 
 

Davant una possible reestructuració en la meva empresa i trobant-me en la 
recta final del grau de comunicació, m’he decidit a portar a terme un projecte 

que s’ estava gestant en el meu cap des de fa un temps i que el TFG em dóna 
l’oportunitat de desenvolupar. 

 
La idea de crear una empresa sorgeix en primer lloc per un sentit pràctic, 
pensant en el futur; i en segon lloc, vull tenir l’oportunitat de dedicar-me a 

crear aquest tipus de continguts tan sol pel fet de que m’agrada fer-ho. A 
partir de la meva experiència, els coneixements adquirits al grau i les meves 

3. INTRODUCCIÓ 
 

4. JUSTIFICACIÓ 
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inquietuds actuals, estic convençuda que aquest treball em servirà de base 
per  a complir el meu somni: treballar per compte pròpia i fer allò que de 

debò m’agrada. 
 
Hi ha moltes persones que no disposen ni de temps ni d’eines o coneixements 

per a poder crear un vídeo currículum o vídeo promocional, i necessitaran 
d’ajuda externa per a poder realitzar-ho. La intenció d’aquesta productora és 

ajudar a aquestes persones amb un accés a aquests productes a un preu 
assequible.  
 

Encara que els serveis aniran adreçats a tota la població activa, vull destacar 
la intenció d’ajudar a la inserció o re-inserció en el mercat laboral de 

col·lectius amb més dificultats d’accés a un lloc de treball, amb perfils 
professionals mitjans o baixos, com dones després d’anys apartades per la 

cura de fills o pares, adults a partir de 40-45 anys que han perdut la feina i 
tenen dificultat d’accés per la seva edat, i joves que intenten accedir per 
primera vegada i no ho aconsegueixen. Vull donar-los l’oportunitat de 

diferenciar-se per a que puguin aconseguir els seus objectius. 
 

Per altra banda, ajudar als autònoms i petits empresaris. Pels nous 
emprenedors a donar-se a  conèixer i aconseguir clients. I pels que ja estan 
en actiu, i potser tenen dificultats, per a aconseguir més clients i d’aquesta 

manera mantenir l’activitat i no haver de tancar.  
 

Encara que el sector audiovisual està en auge, no està estesa la necessitat 
de tenir un vídeo currículum en el nostre país en l’actualitat  a diferència 
d’altres, però gradualment aquesta tendència ha d’anar canviant. En un futur 

és probable que s’estengui i sigui normal disposar d’un currículum en format 
vídeo.   

 
Les productores audiovisuals del nostre voltant avui en dia produeixen tot 
tipus de vídeos, però només un número molt petit es dedica a la producció 

de vídeos currículums. Pet tant, el mercat no està saturat d’empreses que es 
dediquen a aquest producte. Poc a poc la gent s’adonarà que és una 

oportunitat i una eina per a millorar i créixer professionalment. En un futur 
pot esdevenir una necessitat, i convertir-se en un producte molt sol·licitat en 
un mercat on hi haurà poques empreses especialitzades en la seva producció.  

  
 

 
 
 

 
 

 

5.1. Objectiu General 
 
 
Estudiar la viabilitat d’una productora audiovisual especialitzada en la 

producció de vídeos currículums i vídeos promocionals,  desenvolupant el pla 
d’empresa on estiguin representats els ítems importants perquè es pugui, un 

cop acabat el treball, iniciar el procés de creació de l’empresa. 

5. OBJECTIUS 
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5.2. Objectius específics 
 

 
A. Estudiar el mercat  i testejar els productes que l’empresa oferirà: 

• Màrqueting 5C 
Desenvolupant les 5 C de màrqueting: clients, competidors, 
col·laboradors, context (PESTEL) i companyia. 

•  Màrqueting estratègic  
Escollint les millors estratègies per assolir l’èxit 

• Màrqueting operatiu  
         Desenvolupant les 4P del màrqueting Mix: polítiques de     
         producte o servei, preu, distribució o promoció.  

• DAFO 
 

B. Definir l’ estructura, el contingut, la duració i el disseny amb diferents 
propostes, desenvolupant les dues  línies de productes que es volen 
oferir: 

• Vídeo currículum 
• Vídeo promocional 

 
C. Definir els serveis de promoció i els canals de comunicació, així com 

esbrinar les possibles combinacions entre productes i serveis. 

 

 
 
 

 
 

El TFG comprendrà els continguts relacionats a l’índex especificat en 
l’assignatura. Aquest contingut es desenvoluparà, per una part a partir de 
dades de recerca sobre mercat i producte que trobaré a Internet i per altra a 

una recerca qualitativa amb entrevistes personals i quantitativa amb 
enquestes.  A més, els materials publicats a la UOC (posts, vídeos i 

documents), dintre i fora de l’assignatura, em serviran de guia.  
 
Per a començar, l’estudi de mercat comprendrà l’esquema del màrqueting  

5 C: companyia, clients, competidors, context i col·laboradors que servirà per 
analitzar l’entorn més proper, el micro-entorn.  

 
Dintre del context, hi ha un altre model d’anàlisi, l’anàlisi PESTLE, aquesta 

eina em permetrà analitzar el macro-entorn. Consisteix en estudiar les 
possibles variants que poden afectar els projectes des de l’entorn mes llunyà: 
polítiques, econòmiques, socials, tecnològiques, ecològiques i legals. 

 
En quant als competidors, el primer pas és identificar,  mitjançant la 

classificació nacional d’activitat econòmica en el web del CNAE, el número 
que correspon a la nostra activitat i sector. D’aquesta manera en els 
cercadors d’empreses puc trobar altres webs de competidors fàcilment. A 

partir de les pàgines webs de diferents productores audiovisuals  puc extreure 
informació per a desenvolupar aquest apartat. Relacionaré les següents 

6. MARC TEÒRIC 
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dades de cada empresa: nom, web, xarxes socials on té presència, productes 
i/o serveis que comercialitza, el seu producte estrella, el seu valor afegit i les 

seves tarifes. Totes aquestes dades em serviran per a estudiar la meva 
possible competència. 
 

Un cop tots aquests apartats conclosos, desenvoluparé l’anàlisi DAFO. 
Aquest anàlisi és un mètode de planificació estratègica per a avaluar les 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats d’un projecte. Identificaré amb 
aquest anàlisi els factors interns (fortaleses i debilitats) i els factors externs 
(oportunitats i amenaces) del negoci i dels emprenedors; d’aquesta manera 

identificaré els factors favorables i desfavorables per a aconseguir els 
objectius plantejats. 

 
Continuaré desenvolupant les 4P’s del màrqueting mix, per a les polítiques 

de producte, preu, distribució i promoció (comunicació).  
 
Per altra banda, buscaré fonts d’ informació i recursos a Internet per a 

emprenedors, en les elaboracions de plans de negoci, en formacions, 
subvencions i altres. Institucions governamentals, com ajuntaments, governs 

autonòmics o govern central ofereixen aquest tipus d’ajuda,  per exemple 
Barcelona Activa, dintre de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Per últim, necessitaré crear una base de dades amb bancs d’imatges, de 
sons i de vídeos, així com qualsevol altre recurs per a elaborar els vídeos i el 

material gràfic. 

 
 

6.1. Fonts documentals i recursos Web 
 

 
A partir de la cerca a Internet he seleccionat les següents pàgines web que a 

més d’utilitzar-les en el desenvolupament de l’estudi de mercat, dintre del 
pla de màrqueting, m’ajudaran també en altres apartats del TFG. 

 
España Hub audiovisual de Europa.  
Plan de impulso del sector audiovisual- La Moncloa. Gobierno de España.  

Aquest informe del sector audiovisual inclou dades interessants que 
l’identifiquen com un sector estratègic amb visió de futur i perspectives de 

creixement fins l’any 2024.  Afegir la informació sobre la implantació, per part 
del govern, de la Llei General de Comunicació Audiovisual, i d’un marc fiscal 
i normatiu favorable que serà atractiu per a inversors. 

 
Marco Estratégico en Política de PYME 2030  

Informe de Seguimiento Anual 2020.  
Recull i analitza dades rellevants sobre la PYME a Espanya i a Europa de 
diverses fonts: context macroeconòmic, marc regulador, finançament i 

internalització. A més de dades més concretes com els  llocs de feina 
generats, mida, valor afegit i productivitat. 
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PMA Product Marketing Alliance  
Web que explica com desenvolupar les 5C de màrqueting.  Mostra un exemple 

concret que em serveix,  dintre de l’estudi de mercat, per a desenvolupar les 
5C del meu projecte. 
 

Activa conocimiento  
Web que explica com desenvolupar un anàlisi PESTLE que em serveix per a 

desenvolupar, dintre de l’estudi de mercat, l’apartat del context.  
 
elEconomista.es  

Cercador d’ empreses per sectors. A partir d’aquesta web he elaborat un 
llistat d’empreses, productores audiovisuals  de l’estat espanyol, on apareixen 

el nom i les dades de cadascuna. Descriuen a la vegada la seva activitat i en 
moltes d’elles apareix l’enllaç a la seva pàgina web, que em permet l’accés a 

una informació important sobre aquestes.  
 
A partir de la pàgina web de cada productora, podré estudiar-les i 

desenvolupar l’apartat dels competidors. Tinc accés als productes que 
ofereixen, veig com són les empreses, com treballen, en alguns casos les 

seves tarifes, la seva visió, missió, i  en definitiva què fan i com ho fan;  a 
més em proporcionaran diferents idees per a utilitzar en el moment de 
desenvolupar els primers apartats del pla de negoci i la pàgina web. 

 
Sortlist 

En aquesta pàgina web es promocionen agències creatives que produeixen 
vídeos, i apareixen amb la següent  informació: nom, ubicació, puntuació per 
estrelles, número de treballadors, tarifes a partir de les quals treballen per 

projecte, i  al final l’opció de veure el seu perfil que et porta a la seva pàgina 
web.  Es poden llistar per ciutats o per serveis. D’aquesta manera puc accedir  

a les webs d’aquestes empreses per extreure més informació. 
 
SUMUP. Marketing mix- ¿Qué es el marketing mix? 

Explica les 4P que inclou el Màrqueting Mix: producte, preu, distribució i 
promoció. Apartats que es desenvoluparan al pla de màrqueting. 

 
Wikipedia Anàlisi DAFO  
Explicació de com realitzar un anàlisi DAFO, que desenvoluparé també dintre 

de l’estudi de mercat. 
 

Emprender Fácil  
En aquest web trobem consells i recursos pels emprenedors. David Polo Moya 
escriu articles molt interessants i pràctics  com per exemple “Crear una 

productora audiovisual” que em poden ser de gran ajuda. 
 

Barcelona Activa  
Web de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix ajuda als emprenedors amb 
programes específics i també formacions. Interessant el programa 

d’acompanyament en el procés emprenedor “Idees madures”, adreçat al 
col·lectiu de més de 40 anys, del qual podria beneficiar-me; a més d’ algunes 

formacions concretes que m’ajudarien a desenvolupar noves habilitats i 
coneixements. A més contactaré amb ells, per intentar establir una aliança  

perquè puguin oferir el meu producte, el vídeo currículum, als seus usuaris. 
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Trabajar por el mundo  

Aquest article relaciona 5 eines en línia que es poden fer servir per crear  
vídeos currículums i el vídeos promocionals: Tu VIDEOCV, Videolean, 
VideoScribe, Wideo i Powtoon.  

 
Caramano  Producción Audiovisual 

En el seu bloc, el freelance Luís Serrano que treballa a nivell provincial a 
Sevilla, ofereix serveis de vídeo màrqueting. Dona una molt bona i extensa 
explicació tant per fer un vídeo currículum com un vídeo promocional: què 

són,  per a què serveixen i perquè has de contractar-ho, a més d’informar de 
totes les avantatges que representen.   

 
CNAE 

Web on apareix la classificació nacional d’activitat econòmica per sectors, 
serveix per identificar el número que correspon a la nostra activitat i sector. 
 

MEDYA AUDIOVISUAL, C&C Design i ON VIDEO 
Webs d’empreses que ofereixen el vídeo currículum entre els seus productes 

i poden ser competència directa. 
 
Wikipedia- Lienzo de modelo de negocio 

Explicació per a desenvolupar el model de negoci Canvas, inclòs en un apartat 
posterior del TFG. Serveix per tenir tots els aspectes importants de la futura 

empresa recopilats en una fotografia. 
 
Administracion.gob.es Búsqueda y registro de las denominacions 

sociales. 
En aquesta web es pot consultar el nom de l’empresa i veure si ja està 

registrada. 
 
Marco regulatorio TV- Derechos y contratos audiovisuales  

Aquest document inclou informació sobre drets, contractes, protecció de 
dades i altres,  concretament en televisió, però en alguns casos aplicables a 

qualsevol productora audiovisual. 
 
Bancs d’imatges, sons i vídeos.  

Webs on puc trobar recursos (fotografies, fitxers d’àudio i de vídeo) que es 
poden utilitzar a l’hora de produir vídeos. Formaran part de la meva base de 

dades de recursos que em serviran a l’iniciar l’activitat de la productora: 
INTEF, Free sound, XTEC, Partners in Rhyme, Educación 3.0., Free Audio 
Library, Sound Bible, Videvo, FMA Soundeffects + i Jamendo Music. 

 
Canva  

Aplicació per a dissenyar i crear plantilles, amb ella he dissenyat i creat el 
logotip de l’empresa, a més la utilitzaré per a la producció de dissenys 
d’alguns dels  materials promocionals. 

 
Smash 

Aplicació per enviar arxius de tot tipus que utilitzaré a l’hora d’entregar els 
vídeos als clients. 
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7.1.  Anàlisi de la competència  

 
 

7.1.1. PYMES i Freelance : Productores audiovisuals i agències 
creatives 
 

 
PYMES y freelance seran la nostra competència. Sobre tot les petites 
productores audiovisuals que es dediquen a fer vídeos promocionals i 

màrqueting. Aquestes ja estan establertes, compten amb una experiència 
que nosaltres no en tenim, tenen comptes obertes i alguna d’elles molt activa 

a la majoria de xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo 
i Linkedin), disposen d’una cartera de clients i estan ben posicionades a 
Internet.  

 
Es poden identificar mitjançant els cercadors d’empreses i els perfils de les 

consultades indiquen que creen qualsevol tipus de vídeo, a més d’oferir un 
ampli i variat ventall de serveis, com per exemple serveis corporatius, 
d’assessorament, continguts específics per a xarxes socials, etc.  

 
La majoria estan dirigides a professionals o a empreses, no a particulars, i la 

franja de preus que publiquen oscil·len a partir de 1.000 € fins a 3.000 €. He 
trobat algunes amb tarifes de menys de 1.000 €  i d’altres, però menys, amb 
projectes de més de 3.000 €. Ofereixen diferents preus en funció de les 

prestacions o serveis afegits. Com exemple, l’empresa ONVídeo, ofereix 
varies opcions i va pujant el preu en funció de la complexitat del vídeo, 

demana 335 € per un vídeo bàsic amb fotos, logotip, text i música; per un 
més complert amb veu en off i rodatge en una localització 570 € ; per un 
vídeo Plus en HD amb dos localitzacions, edició, música i text demana 1.100 

€ i un vídeo Premium per 2.500 € que inclou a més l’edició professional de la 
música, locució i text. 

 
Existeix un gran nombre de petites productores audiovisuals, així com 
treballadors per compte pròpia que produeixen vídeos i els promocionen. 

Aquestes estan ubicades per tota la geografia espanyola, moltes d’elles 
ubicades en grans ciutats com Madrid, Barcelona i Sevilla.  La majoria no 

treballa en remot, moltes exerceixen la seva activitat a  nivell nacional i 
internacional, utilitzant tant el castellà com l’anglès.  
 

Aquestes empreses consultades no indiquen específicament que produeixen 
vídeos currículums, ni que  es dirigeixin a particulars, però al produir vídeos 

de tot tipus, no tindran cap problema en oferir-lo en un futur si augmenta la 
demanda. 

 
 
 

 

7. METODOLOGIA 
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7.1.2. Empreses que ofereixen vídeo currículum 
 

 
Les empreses trobades a Internet que especifiquen l’oferta  de vídeo 

currículum entre els seus productes són molt poques, algunes d’elles les 
relaciono a continuació: 
 

C&C Design de Barcelona,  proposa un gran projecte que inclou a més una 
sessió de fotografia de marca personal, un vídeo entrevista i un article amb 

una tarifa de 3.250 €. 
 
Luís Serrano en el seu bloc ofereix vídeo currículum, però treballa només  a 

nivell presencial en localitzacions o a la seva sala de gravació en la província 
de Sevilla.  Per tant no representarà cap competència, però és molt interesant 

i pràctica l’explicació del seu treball. Aquest ofereix dos opcions de vídeo 
currículum, un de bàsic i un altre de creatiu. El bàsic té un preu de  60 o 70 
€, i el vídeo creatiu sota pressupost en funció de la seva complexitat. 

 
Medya Audiovisual, empresa ubicada a Madrid, explica les avantatges del 

vídeo currículum i ofereix la seva gravació a les seves sales  presencialment. 
La seva tarifa és de 95 € per un de bàsic i per un de professional 145 €. 
Ofereix a més múltiples àrees de treball. 

 
 

7.1.3. Eines per fer-se un mateix el vídeo currículum 
 

 
Aquestes eines no són una competència directe, però el fet de tenir a 
disposició de tothom a Internet un gran nombre d’eines, plantilles i consells 

per a que qualsevol persona pugui fer-s’ho, implica que no tindran la 
necessitat de contractar una empresa. Entre d’altres trobem per exemple 

Travelingua, Sociallancer, Talenttunity, Zet , Tu VIDEOCV, Videolean, 
VideoScribe, Wideo o Powtoon. 
 

A més d’aquestes eines hi ha altres ajudes gratuïtes com  l’empresa Hi VI  a 
Madrid, que ofereix gratuïtament sales de gravació durant una hora  a 

persones aturades per a que es gravin el seu vídeo currículum. 
 
 

7.2. Recerca qualitativa i quantitativa 

 
 
El tipus de recerca que vull portar a terme serà una recerca mixta, per tant 

inclourà tant la recerca qualitativa com la quantitativa. 
 

A partir d’una investigació quantitativa obtindré dades demogràfiques 
reals i  allò que pensen sobre el meu projecte un gran nombre de persones 

en edat laboral activa, possibles clients, sobre els productes que vull oferir, 
mitjançant un qüestionari amb les següents preguntes: 
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- Dona/home 
- Franja d’edat 

- Ocupació 
- Població 
- Estaries interessat a fer-te un vídeo currículum o en cas de ser autònom un   

  vídeo promocional? 
- Quant estaries disposat a pagar? 

- Veus futur a una empresa que ofereixi aquests productes? 
 
Llançaré les preguntes a les meves xarxes socials, als meus grups de 

WhatsApp  i a les persones del meu voltant per aconseguir respostes. 
 

La investigació qualitativa constarà d’entrevistes a professionals del sector 
audiovisual: 

 
-Un muntador i editor de vídeo d’ una productora de televisió. A més es dedica 
 a gravar, editar i muntar vídeos  d’esdeveniments, sobretot casaments. 

-Un muntador musical. 
-Una productora de vídeos promocionals de pel·lícules i series. 

-Un càrrec directiu d’una productora, responsable del departament legal. 
 
Les preguntes estaran enfocades  sobre la feina que desenvolupen,  el procés 

de treball que segueixen, aspectes més importants a tenir en compte, allò 
més complicat que fan, problemes més comuns que es poden trobar, eines i 

programari que fan servir. Voldré la seva opinió com experts sobre què ha de 
contenir un vídeo perquè agradi, preguntaré sobre aspectes tècnics, 
músiques, transicions, etc. 

 
A partir de totes les respostes extrauré les conclusions, que  m’ajudaran  en 

el desenvolupament del TFG i en la posada en marxa del meu projecte. 
 
 

7.3. Anàlisi de resultats  
 

 
Les conclusions extretes un cop analitzades les respostes de les enquestes 

realitzades  (annex 3) són les següents: 
 

• Les persones amb feines estables no es farien un vídeo currículum, ni 

els joves, perquè se’l farien ells mateixos. Una mica més d’un quart 
dels enquestats sí que estarien interessats i un dinou per cent no sap.  

 
• Sobre el preu a pagar, més de la meitat no tenen ni idea, un trenta per 

cent pagaria fins a 60 € i tant sol un quinze per cent pagaria més de 

100 €. 
 

• Pràcticament la meitat dels enquestats pensen que és una bona idea 
de negoci pensant en un futur, un percentatge petit troben que és una 
mala idea i la resta no sap.  
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A partir de les entrevistes  (annex 4), recopilo a continuació les dades útils 
per a aplicar o tenir en compte a l’hora de desenvolupar els productes  i 

serveis. 
 
En Pau Ayuso, tècnic de so a AMC Networks i anteriorment  muntador 

musical a EL TERRAT  ens avisa sobre l’àudio. A l’hora de gravar és important 
que el so enregistrat tingui una bona qualitat per a que s’escolti bé i els nivells 

siguin correctes. Poden ser complicades les gravacions en exteriors, l’acústica 
en general és més difícil de controlar i poden aparèixer sorolls inesperats.  
Sobre el vídeo, primer de tot el seu contingut  ha de ser interessant per a 

agradar, és important a més fer un muntatge atractiu amb una imatge de 
qualitat i un so que acompanyi a aquest contingut. La música es pot usar per 

marcar la intenció del que es veurà a continuació.  
 

Existeixen diferents llibreries d’àudio, amb música de tot tipus: acústica, 
clàssica, electrònica, també per tipus de programa a qui va destinat.  Entre 
les més conegudes trobem Koka Music, KPM, Universal, etc. 

 
S’ha de portar un registre de les músiques usades de les biblioteques que 

s’envien periòdicament a l’SGAE que gestiona els drets, i a qui haurem de 
pagar pel seu ús. 
 

Enric Vinyoles, tècnic de so i de vídeo a AMC Networks, ens comenta el 
següent: 

 
El vídeo tindrà èxit si mostra dinamisme amb una riquesa d’imatges i una 
música apropiada. Les imatges gravades han de ser netes i ben enfocades, 

per tractar-les després en el muntatge. En la post-producció realitzar un 
muntatge dinàmic amb poques transicions, només aquelles que tinguin algun 

sentit, i quan calgui es poden aplicar filtres i imatges contrastades. 
 
A l’hora de gravar un discurs important, convé utilitzar una gravadora per a 

que el discurs quedi impecable. Important la creativitat per fer els plans, on 
es col·loca la càmera, l’angulació i la llum.  Parar atenció a possibles 

problemes tècnics: màquines que fallin, esgotament de bateries o errors a la 
targeta de memòria. Sempre s’han de cuidar i mantenir en bon estat totes 
les eines de treball.  

 
Saber quin programari d’edició s’ha d’usar és important. Premiere d’Adobe 

permet una  certa flexibilitat que no es troba a  l’Avid, i pels gràfics una bona 
eina és el programa Affter Effects.  
 

Sobre les tarifes, important  cobrar en funció de la complexitat que es 
demana. 

 
Per la seva part, Miriam Jiménez, productora i coordinadora de vídeos 
promocionals en AMC Networks, ens explica en què consisteix la seva feina. 

Resumeixo a continuació tot allò a tenir en compte per a aplicar-ho en els 
nostres vídeos: 

 
Primer s’ha de definir el missatge a promocionar i les línies de comunicació 

que es faran servir, també es decidirà la duració de la peça en funció del seu 
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canal de comunicació. Per a continuar s’escriu el guió, i es busquen les 
imatges necessàries. Un cop aprovat el guió es fa el muntatge de les imatges 

i d’aquí esdevindrà un fitxer en alta resolució al que haurem d’incloure els 
grafismes: títol, crèdits o qualsevol tipus de text o gràfics. Per últim es farà 
la sonorització, prèviament s’haurà realitzat la locució, que juntament amb la 

música i els efectes, esdevindrà una mescla final d’àudio que s’inserirà en el 
vídeo, sortint d’aquesta forma la peça finalitzada. 

 
El més important és el contingut, de vegades no cal ni locució perquè les 
imatges parlen per si mateixes , en altres s’ha de buscar una estratègia 

diferent i trencadora per fer-los interessant a l’espectador. Però es necessita 
sobre tot el material principal, les imatges en unes òptimes condicions i tenir 

en compte a qui va dirigit el missatge. L’objectiu d’aquesta és capturar 
l’atenció de l’espectador, fent-li atractiu el contingut i comunicar-li eficaçment 

el missatge que ens interessi.  
 
Per això les característiques essencials que han de tenir són: 

 
. Impecable factura tècnica, imatge, so i informació gràfica. 

 
. Un disseny adequat en tots els aspectes de l’autopromoció: 
 

- Estructura de comunicació correcta, el pilar fonamental del qual és el 
guió. 

- Saber com donar la informació, si mitjançant les imatges, en grafisme 
o locució, aquestes decisions es prenen a l’hora de conceptualitzar la 
promoció. 

- Seleccionar imatges atractives que reflecteixin qualitat en concordança 
amb el contingut. 

- Música i ambientació sonora que ajudi a transmetre el to del contingut. 
Pot ser música comercial o de llibreria. 

- Un disseny gràfic que realci la qualitat del contingut i serveixi 

clarament per a comunicar allò que ens interessa. 
- Una duració adequada. 

 
Programari informàtic: AVID i Adobe Premiere (vídeo), Protools (àudio), 
Adobe After Effects (grafisme i rotulació) . 

 
La música és molt important en el procés de creació, té a veure a parts iguals 

amb l’estil de promoció, el tipus de contingut i el criteri de la persona 
encarregada de l’edició. Si es busca impactar, el ritme és molt important, 
adoptant inclús un estil heretat dels videoclips, on la música és un element 

fonamental i sobre el que es construeix l’autopromoció.  
 

Si té una funció d’acompanyament, es fa servir generalment música de 
llibreria. En altres ocasions, una cançó popular o un tema clàssic pot arribar 
a un target molt concret i es pot convertir en l’element central de la promoció, 

arribant inclús a no necessitar una locució, per exemple un tema dels Rolling 
Stones. Aquí la idea creativa de la promoció sorgeix a partir de la pròpia cançó 

i amb aquesta es vol impactar i transmetre el missatge. 
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No obstant, la majoria de les músiques són de llibreries o de catàlegs 
d’algunes discogràfiques on podem trobar milers de temes musicals, 

compostos i dissenyats específicament pel màrqueting i organitzats per estils 
musicals, instruments, estats d’ànims, tipus de producte a promocionar, etc. 
A més, són molt fàcils de trobar.  

 
De totes maneres no es fàcil encertar amb la música depenent del producte,  

i en casos concrets es necessari encarregar una composició específica a un 
músic o a un estudi musical. 
 

Sobre el tema legal,  Marta Sanz, secretaria general i advocada en AMC 
Networks ens fa arribar un document (annex 5) on s’identifiquen els aspectes 

legals, i ens comenta diferents aspectes importants a tenir en compte: 

 

Primer de tot s’ha de registrar, protegir i defendre de possibles tercers  la 
nostra marca. Molt important, llegir tots els documents amb atenció i 

preguntar allò que no entenem, a tenir en compte sobre tot amb la gestió de 
l’apertura del negoci.  

 

Hem de portar a terme una bona gestió dels drets d’explotació sobre imatges 

i músiques, així com demanar als clients autoritzacions per a l’ús d’imatges i 
per últim la protecció d’obres.  

 

Referent a la pàgina web, important incorporar avís legal, informació de 

contacte, avís de privacitat de dades personals i avís de cookies. En cas de 
no complir-ho, hi ha sancions a les empreses. 

 

7.4. DAFO 
 
 

Per a desenvolupar l’informe DAFO que trobareu a continuació, he hagut de 
completar primer els apartats anteriors  de competidors, conclusions, i 

l’informe 5 C  i PESTLE (annex 2); i a partit d’aquests he pogut extreure la 
informació suficient per redactar els seus apartats.  
 

Com introducció resumeixo alguns dels aspectes importants extrets d’aquest 
anàlisi: 

 
El món està en continuo moviment i actualment envoltats de situacions 
difícils, com la guerra a Europa entre Rússia i Ucraïna  i la convivència amb 

diferents crisis sanitàries, la Covid19 i les seves variants. Per altra banda, les 
xifres econòmiques no són bones, encara hi ha un gran número d’aturats en 

el nostre país i el deute públic va en augment, els preus dels productes van 
a l’ alça i es possible una restricció en subministraments com gas o benzina 
a curt termini.  

 
En aquest sentit l’evolució tant del macro-entorn com del micro-entorn està 

ple d’incògnites, només tenim la certesa que els avanços tecnològics no 
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s’aturen i poden proporcionar noves eines i facilitats en diferents àmbits, 
perquè el nostre dia a dia està marcat per la tecnologia.  

 
Al respecte és important el tema de la cyberseguretat i la protecció en general 
davant possibles atacs informàtics. A més, hem d’estar pendents de canvis 

de legislació, noves normatives o lleis que ens poden afectar a l’hora de crear 
i mantenir una empresa.  

 
I per últim, la constatació de que el món audiovisual té una bona projecció 
de futur i bones perspectives a nivell general. 

 

DAFO 
 

 

DEBILITATS  (FACTORS INTERNS) 
 
- Inexperiència com a empresària. És la 
primera vegada que engego un projecte 
d’aquestes característiques, a l’igual que la meva 
sòcia, per tant haurem d’ aprendre i buscar 
l’ajuda que ens calgui. 
 
- Idea fàcil d’imitar degut a la poca inversió 
necessària per portar-la a terme i la capacitat 
generalitzada  de crear i editar vídeos fàcilment, 
sobretot per part dels joves. 
 
- Productes que no són una necessitat. 
Actualment hi ha altres mitjans per a aconseguir 
els mateixos objectius que plantegem amb els 
nostres productes. 
 
- Possibles dificultats d’accés a  
institucions públiques per a crear aliances. 

El primer contacte pot ser difícil, s’ha d’esbrinar 
amb qui i com poder accedir a aquella persona. 
Normalment són persones molt ocupades i amb 
una agenda plena de cites a curt i llarg termini.  

 

FORTALESES (FACTORS INTERNS) 
 
- Especialització professional amb servei 
d’acompanyament en el procés. En tot 
moment el client estarà  informat dels processos i 
l’estat del producte, a més els formarem en tot el 
necessari perquè puguin col·laborar en la part 
que els correspondrà fer. 
 
- Visió creativa. Buscarem el plantejament més 
creatiu i original en la producció dels vídeos. 
 
- Productes i serveis de qualitat. 
Vídeos en formats en alta resolució.  
Productes i serveis amb uns bons estàndards de 
qualitat. 
 
- Preus competitius. 
Preu de mercat amb un bon equilibri entre 
qualitat i preu.  

 
- Capacitat de finançament. 
No es necessària una gran inversió i la podríem 
assumir inicialment, amb un plantejament senzill, 
sense demanar cap crèdit. 
 

 

AMENACES (FACTORS EXTERNS) 
 
- Altres productores o autònoms. 
Empreses o persones que es dediquen a produir 
vídeos. 
 
- Noves generacions digitals. 
Joves que coneguin les eines digitals millor i 

treballin amb elles amb més facilitat que 
nosaltres. 
 
- Polítiques fiscals i laborals desfavorables. 
Possibles augments d’impostos i dificultat en la 
contractació. 
 
- Incertesa econòmica i social pels 
problemes actuals al món. 
Moment actual d’incertesa que pot fer canviar 
socialment i econòmicament les nostres vides. 
 
- Burocràcia. 
Possibles dificultats per a iniciar una nova 
activitat econòmica, que poden implicar mes 
temps del  previst. 

 

OPORTUNITATS (FACTORS 

EXTERNS) 
 
- Diversos públics objectius. Poden ser tant 
institucions com particulars, homes i dones i 
d’una àmplia franja d’edat. Així com  autònoms i 
PYMES. 
 
- Atur alt i molts treballadors descontents 
amb la seva feina. Encara que l’atur sembla 
baixar, els llocs de treball actuals són precaris i hi 
ha molts treballadors descontents. 
 
- Poques productores  audiovisuals 
especialitzades. 
Al fer l’anàlisi de competidors, van constatar que 
poques productores inclouen els vídeos 
currículums entre els seus productes.  
 
- Sector amb projecció de futur. Els informes 
oficials així ho indiquem. A més és pot intuir 
observant les tendències actuals d’ús i consum 
de vídeos a Internet. 
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- Cost operacional baix. 
És necessita una inversió inicial per l’apertura 
d’activitat, en equips, llicències de software i 
publicitat, però desprès el cost per operació i 
client és baix. 
 
- Millores tecnològiques 
Els avanços tecnològics no s’aturen i sempre 
podrem anar incorporant noves eines que puguin 
facilitar-nos i millorar el treball. 
 

 

 
 

 
 
 

8.1. Model de negoci Canvas : Promo Vídeo, S.L. 

 
 

 

ALIANCES CLAU 

 

Fundacions, entitats o 
empreses  que es 
dediquin a l’ orientació 
laboral com per 

exemple els 

departaments de 

promocions 

econòmiques 

d’ajuntaments, 

Barcelona activa, 

empreses de treball 

temporals,  centres 

formatius d’adults, 

càmeres de comerç, 

etc.  

 

Aquests ens faran 

d’intermediaris i 

oferiran el nostre 

producte a persones en 

cerca activa de treball, 

persones que potser no 

haurien pensat mai en 

tenir un vídeo 

currículum ni es poden 

permetre pagar per a la 

seva contractació, però 

que per aquest mitjà, 

les entitats es farien 

càrrec del pagament i 

tindran accés. 

 

 

 

ACTIVITATS CLAU 

 

Vídeos currículums.  

 

Vídeos   

promocionals. 

 

Promoció de vídeos en 

xarxes socials i en 

pàgines webs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPORTA DE 

VALOR 

 

Novetat, el vídeo 

currículum és un 

producte poc 

implantat en 

l’actualitat en la 

nostra societat i és 

possible que en futur 

sigui molt més 

utilitzat. 

 

Creativitat i 

originalitat en les 

nostres propostes 

perquè el client 

pugui diferenciar-se. 

 

Servei de 

mentorització inclòs, 

acompanyarem al 

client durant tot el 

procés de creació i 

difusió del vídeo. 

 

Preu assequible, 

adaptat al mercat. 

 

Procés en línia que 

abarateix costos i 

estalvia temps. 

 

 

RELACIÓ AMB EL 

CLIENT 

 

Personalització i 

excel·lència en el 

tracte, amb una 

relació estreta i 

propera. 

 

Proposta de treball 

conjunta amb el 

client, aquest 

participarà en alguns 

dels processos. 

 

SEGMENTS DE 

CLIENTS 

 

Qualsevol tipus 

d’organització que es 

dediqui a l’ajuda a 

persones en temes  

d’ orientació  laboral. 

 

Homes i dones en edat 

laboral activa: 

 

Persones que es trobin 

en cerca de feina. 

 

Persones descontentes 

amb el seu lloc de feina i 

que vulguin un canvi 

professional. 

 

Autònoms o PYMES que 

iniciïn la seva activitat i 

vulguin promocionar el 

seu negoci. 

 

Autònoms i PYMES que 

tinguin dificultats i 

necessiten clients o 

simplement vulguin 

ampliar la seva cartera 

de clients. 

 

Persones que desitgin 

mostrar la seva 

trajectòria professional 

en un vídeo a Linkedin. 

 

RECURSOS CLAU 

 

Equips informàtics 

(hardware), 

programari d’edició 

(software), càmera, 

micròfons, gravadora. 

Relacionats amb 

Internet: Xarxes 

socials, pàgina web de 

l’empresa, bases de 

dades i recursos en 

línia: música, vídeos i 

fotografies. 

Llicències i drets. 

 

 

CANALS 

 

Variats i que poden 

ser sincrònics o 

asincrònics,  

adaptant-nos al 

client: 

Vídeo conferències, 

correu electrònic, 

telèfon, xarxes socials 

i Internet. 

 

 

8.  L’EMPRESA 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

La despesa més gran es produirà a l’inici de l’activitat amb 

els costos d’apertura i els costos promocionals per la posada 

en marxa del negoci, a més dels equips informàtics i les 

eines de treball. Per després  passar a tenir uns costos 

mensuals més o menys fixos que es correspondran a 

aquests conceptes: gestor, costos per serveis, llicències o 

drets per poder fer servir determinats productes, 

assegurances, impostos, etc. 

 

 

ESTRUCTURA D’INGRESSOS 

 

Venda de productes i serveis que en un inici seran mínims, 

però a mesura que ens anem donant a conèixer, aniran 

augmentant. 

 

Possibles banners o altres formats de publicitat d’altres 

empreses en la pàgina web corporativa, un cop comenci a 

funcionar bé el negoci  i el tràfic de visites sigui alt. 

 

 
 

8.2. Logotip i nom de l’empresa 
 

 

L’empresa es dirà PROMO VÍDEO S.L. i el logotip serà el següent: 
 

                   
 
Volia un nom que deixés clar a què es dedica l’empresa, i pel nom es pot 

deduir fàcilment  que el seus productes tenen relació amb les promocions i 
amb els vídeos. A més es tracta de dos paraules claus a l’hora  d’una possible 
recerca per a potencials clients,  i que poden ajudar a un bon posicionament 

a Internet. 
 

Per altra banda, és un logotip senzill, en la part alta de  la claqueta apareixen 
els noms dels productes concrets que es comercialitzaran: Vídeo Currículum 
i Vídeo Promocional. Al centre en gran el nom de l’empresa i com eslògan el 

text “Fes-te visible i triomfaràs”, sota la claqueta, com a reclam per a donar 
una petita empenta al possible client amb un missatge motivador. 

 
La claqueta i les lletres en color negre destaquen sobre el color blau de fons 
amb rodonetes més clares. El fons ha estat escollit per la meva associació 

d’aquest amb el cel, la fantasia i la imaginació. 
 

La idea és d’animar-lo i d’aquesta manera tindrem dues versions del logotip, 
un primer logotip fixe i un segon d’animat, per a fer-los servir en funció del 
seu ús i lloc de publicació.  
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L’animació del logotip serà de la següent manera, primer apareixerà només 

el fons gradualment, i poc a poc s’aniran fent visibles la resta d’elements. 
Primer la claqueta y al mateix temps els textos, un per un, destacant-los al 
centre amb lletra gran, per desprès col·locar-los al seu lloc i fer-los més petits 

adaptant-los al dibuix.  
 

Prèviament a escollir el nom de l’empresa, he comprovat al web del Govern 
d’Espanya, dintre de l’apartat  “Búsqueda y registro de las denominacions 
sociales” que no hi  havia cap empresa registrada amb aquest nom. De totes 

maneres la idea és, en cas que en el moment de la creació estigui inscrita, 
jugar amb un connector entre les dues paraules, per exemple afegir un &, y, 

i, o and. 
 

 

8.3. Missió, visió i valors 
 

 
Missió 

Posar la imaginació i la creativitat a l’abast de qualsevol persona amb la 
finalitat d’ajudar-li a aconseguir els seus objectius a nivell professional, ja 
sigui  trobar la feina que vol i es mereix o per autònoms i PYMES, remuntar i 

tenir èxit en el seu negoci. 

 
Visió 
Transmetre les avantatges de posseir un vídeo currículum, donant visibilitat 

i rellevància  a aquest com a eina eficaç de millora personal per a esdevenir 
una necessitat. A més de transmetre la importància dels vídeos promocionals 
entre autònoms i PYMES, per a implantar i fer créixer els seus negocis. 

 
Valors 

Els valors principals del negoci seran la confiança i la seguretat. Seguirem 
amb la creativitat, competitivitat, qualitat, orientació al client i solució de 

problemes.  
 
 

8.4. Descriu la teva empresa 

 
 

8.4.1. Companyia  
 
 

Promo Vídeo, S.L. serà una productora audiovisual que oferirà els serveis 
de vídeo màrqueting, es dedicarà a la producció de vídeos currículums i 

vídeos promocionals, així com la seva difusió i  promoció a Internet.  
  
Es constituirà com una societat limitada. La seu estarà ubicada al meu 

domicili actual a Castellet i la Gornal (Barcelona) i operarà en línia a Internet. 
 

En un inici ens ocuparem de tot entre la meva sòcia i jo. Per la meva part, 
seré la gerent i em responsabilitzaré de la preparació dels materials 
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promocionals i dels continguts de la pàgina web,  l’acompanyament al client 
i la producció dels vídeos.  La meva sòcia desenvoluparà la part financera del 

projecte, es responsabilitzarà de l’administració de l’empresa i de la gestió de 
la pàgina web i xarxes socials, així com de la difusió i promoció dels vídeos 
dels nostres clients. Teletreballarem des dels nostres domicilis. Comptarem 

amb un gestor i contractarem personal freelance a mesura que ho 
necessitem. 

 
Les eines de treball seran els ordinadors, impressora, micròfon, càmera de 
vídeo, mòbil i el programari Adobe Premiere, Adobe Affter effects, Canva i el 

paquet office de Windows. 
 

 

8.4.2. Clients 
 

 
Organitzacions, fundacions o entitats que ofereixin recursos o serveis per 
a persones amb dificultat d’inserció laboral:  

 
• Àrea de promoció econòmica i serveis d’orientació laboral  

d’ajuntaments: Cunit, Cubelles, Castellet i la Gornal, Calafell, 
Vilanova i la Geltrú, l’Arboç, El Vendrell. 

• Empreses de treball temporal de Vilanova i la Geltrú i voltants:  

Adecco, Eurofirms, Meditempus ETT, Marlex RRHH_ETT. 
• SEPE. 

• Barcelona Activa. 
• Centres formatius d’adults. 

• Càmera de comerç. 
• Fundacions.  

  

Inicialment contactarem, per telèfon o correu electrònic, per a concertar una 
reunió presencial o en línia on els explicaríem qui som i què fem. Per aquest 

motiu començarem amb aquelles ubicades al meu municipi i al dels voltants. 
Posteriors reunions serien per vídeo trucades. Intentaríem que aquests 
ofereixin els nostres productes als seus usuaris i assumeixin els pagaments. 

 
Altres clients serien els particulars que ens contactin directament sense 

intermediaris (les organitzacions), persones en edat laboral activa que es 
trobin en cerca de feina o vulguin millorar la seva situació laboral; i els 
autònoms i PYMES que inicien la seva activitat i necessiten aconseguir més 

clients o salvar el seu negoci. 
  

Aquests dos últims grups, actualment no compren aquests productes. Els que 
poden s’ho fan ells mateixos i altres ni s’ho plantegen, perquè no se’ls ha 
ofert mai. Ara els hi oferiríem a  preus assequibles, contactaríem i 

treballaríem en línia amb ells.                  
 

 
 
 

 
 



21 
 

8.4.3. Flux de treball 
 

 
Una vegada el client contacta amb nosaltres, mitjançant la nostra pàgina web, 

per telèfon o per mitja d’alguna organització,  seguiríem els passos següents: 
 

Vídeo Currículum i Vídeo Promocional  

 
• Sol·licitar al client el seu CV i  que ompli un qüestionari amb preguntes 

sobre la seva personalitat, habilitats i/o competències, hobbies i els 

seus objectius al contractar un vídeo. 

• A partir d’aquest material idearem el vídeo amb les millors opcions 

adaptades al perfil i objectius del client. 

• Vídeo trucada amb el client per a donar-li opcions i explicar-li els 

processos. 

• Elaboració del pressupost en funció del producte/servei escollit, on 

s’inclouran les  dades d’entrega i la forma de pagament. 

• Envio per correu electrònic del pressupost al client. 

Un cop aprovat el pressupost: 

• Buscar els materials que necessitarem: fotos d’oficis, animacions, so i 

localitzacions. Aquestes aniran formant una base de dades pròpia. 

• Desenvolupament del guió i  entrega al client. 

• Accés al client a uns vídeos tutorials, on l’ explicarem com ha de 

gravar-se i les eines que necessitarà.   

• Gravació de la presentació i de l’acomiadament per part del client o per 

la nostra part mitjançant vídeo conferència. 

• Recepció dels vídeos per part del client. 

• Postproducció: Edició i muntatge a partir de les gravacions i del 

material necessari, més inserir grafismes, textos i música.  

• Entrega final del vídeo en fitxer d’alta resolució. 

 

Promoció dels vídeos  

 
En la primera entrevista amb el client definirem les seves necessitats de 

promoció. Aquestes es planificaran per portar-les a terme un cop el vídeo 
estigui finalitzat.  

 

  

8.4.4. Producte/Servei 
 
 

Vídeo Currículum i Vídeo Promocional bàsic  
 
Durada entre un minut i mig i dos, seguirà la següent estructura: 

• Cartel·la d’inici. 
• Presentació del client:  nom i cognom, explicació sobre el tipus de 

treball que està buscant (l’objectiu del vídeo), en quina zona i si el 
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client ho vol especificar, preferències sobre treball presencial, híbrid o 
teletreball. 

• Formació: Seqüència de fotos amb música i subtítols. 
• Experiència: Seqüència de fotos amb música i subtítols. 
• Acomiadament del client, aquí pot comentar a l’inici alguna habilitat o 

competència. Al final s’inclouran les dades de contacte en subtítols.  
• Crèdits finals.    

  
Vídeo creatiu 
 

Durada de dos minuts aproximadament, seguirà la següent estructura: 
• Cartel·la d’inici. 

• Presentació. 
• Formació: Seqüència de fotos, animació, vídeo o combinació de les 

propostes anteriors. Música, veu en off o subtítols. 
• Experiència: Seqüència de fotos, animació, vídeo o combinació de les 

propostes anteriors. Música, veu en off o subtítols. 

• Habilitats o competències: Vídeo mostrant allò que el client sap fer. 
Música, veu  en off o subtítols. 

• Acomiadament. 
• Cartel.la final amb les dades de contactes. 
• Crèdits finals. 

 
 
Exemples de vídeos d’animació que vaig crear en una altra assignatura de la UOC: 
https://youtu.be/OMuuFFMTGLc , https://youtu.be/b4dvBwgnwtg 

 
Promoció dels vídeos 

  
Les promocions que s’oferiran en un principi seran les següents: 

• Creació de perfil a Xarxes Socials : Linkedin, Instagram, Youtube, 

Facebook, Twitter, Tik Tok, Vimeo ... 

• Publicació en la nostra web i en les nostres comptes de Xarxes socials. 

• Opció de creació de vídeo curt per a publicar en Tik Tok. 

• Envio a 10 empreses (webs): “Treballa amb nosaltres”. 

• Envio a 5 empreses de treballs temporals. 

 

8.4.5. Preus  
 

 
     Vídeo Currículum i vídeo promocional bàsic : 65 €  

      
     Vídeo Creatiu: A partir de 100 € i sota pressupost. 

Al contractar un vídeo creatiu és regalarà un resum del vídeo de quinze 

segons aproximadament, amb els plans més destacats, com si fos una 
publicitat d’allò que veuran a continuació. Serà com un primer tast amb la 

funció de captar l’atenció i fer sentir curiositat per veure el vídeo complet. 
 
Promoció del vídeo: 30 € per una opció escollida del llistat de  

l’apartat anterior. 
 

https://youtu.be/OMuuFFMTGLc
https://youtu.be/b4dvBwgnwtg
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Descompte de 5 € al contractar dos opcions de promoció.   
Descompte de 10 € al contractar tres opcions de promoció.   

Descompte de 20 € al contractar quatre opcions de promoció.   
Descompte de 30 € al contractar les cinc opcions de promoció.   

 

 

8.4.6. Distribució 
 

 
El vídeo s’enviarà al client mitjançant l’aplicació Smash que permet 
l’enviament de tot tipus d’arxius. Entregarem fitxers comprimits i  en format 

d’alta definició. Al mateix temps, per correu electrònic i per a que els clients 
puguin fer el seguiment de les promocions contractades, els enviarem l’enllaç 
de cada publicació. Els informarem, pel mateix canal, sobre els enviaments 

dels seus vídeos a les empreses prèviament seleccionades. 

 
 

8.4.7. Promoció 
 

 
Primer de tot dissenyarem els materials promocionals digitals: el logotip 
animat, pòsters, imatges i vídeos de l’equip d’emprenedors amb textos 

motivadors, a més  dels seus vídeos currículums (elaborarem altres versions 
per a millorar-los) i el vídeo promocional de l’empresa. A banda d’aquest 

material hem de preparar vídeos tutorials per a la formació dels nostres 
clients perquè puguin entregar-nos vídeos de qualitat amb les seves 
intervencions. 

 
En paral·lel anirem creant la pàgina web de la companyia. Aquesta haurà 

de ser una pàgina intuïtiva on tothom pugui navegar fàcilment, amb imatges 
atractives i descripcions senzilles dels nostres productes i serveis, així com 
informació sobre l’empresa i l’equip, a més de les dades de contacte i un 

formulari que podran omplir directament per a contactar amb nosaltres. 
 

Publicarem fotos, el  vídeo currículum dels components de l’equip emprenedor 
i el vídeo promocional de l’empresa, així com part del material digital 
promocional que encara s’ha de dissenyar. Per a començar serien: pòsters, 

animacions i vídeos. Anirem actualitzant la pàgina afegint nous continguts 
periòdicament. Inicialment es crearà en castellà i català, però més endavant 

i depenent de l’evolució de l’activitat afegiríem l’anglès. Aquesta inclourà els 
enllaços a les xarxes socials on tindrem comptes obertes.   
 

Un cop la pàgina web creada, iniciarem l’estratègia de màrqueting amb el 
posicionament en cercadors  perquè pugui sortir en els primers llocs en 

les cerques, i portarem un control del tràfic de la pàgina, per a analitzar dades 
i resultats. Per altra banda, utilitzarem l’e-mail màrqueting com estratègia 

per a captar clients entre els autònoms y les PYMES, aquest es realitzarà 
mitjançant un envio massiu de correus electrònics als contactes d’ una base 
de dades prèviament elaborada. I el més important, portarem a terme 

l’estratègia a xarxes socials desenvolupada en el següent apartat. 
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8.5. Estratègia a Xarxes Socials 
 

 
L’estratègia de màrqueting a les xarxes socials començarà amb la publicació  

en les nostres xarxes socials personals i en els grups de WhatsApp la notícia 
d’inici d’una activitat secreta, invitant als nostres contactes i amics a 
compartir aquesta informació en les seves pròpies xarxes socials.  

 
La intenció és envoltar-nos de misteri i que els usuaris tinguin curiositat en 

saber quina serà l’activitat. Com exemple publicarem missatges amb 
preguntes o frases com aquestes: “Vols fer el paper de la teva vida?” “No 
creus que està en les teves mans el teu futur?” “Siguis el protagonista dels 

teus somnis” ... Establint un diàleg amb usuaris, intentar motivar-los a 
aconseguir tot allò que ells vulguin, per a continuació enviar altres missatges 

amb preguntes com “Es pot vendre l’èxit? El compraries?”, “Com creus que 
et puc ajudar?” ... Passat uns dies s’explicarà l’activitat de la productora, 
incloent l’enllaç a la pàgina web de l’empresa i comunicant els perfils creats 

a xarxes socials per a que en un primer moment ens puguin seguir tots els 
nostres amics i contactes. Entre els primers seguidors es farà un sorteig i 

regalarem tres vídeos.  
 
Sobretot a l’inici de l’activitat serà clau generar moltes intervencions i variat 

contingut a totes les  xarxes socials, per a aconseguir seguidors i que aquests 
reenvien els nostres missatges.  

 
Les xarxes socials inclouran les dades de contacte de l’empresa i l’enllaç a la 

pàgina web, en totes podrem interactuar amb altres usuaris que poden 
esdevenir potencials clients. Seran la nostra eina de màrqueting, pagarem 
per publicitar-nos i estar ben posicionats. La intenció es la de crear una 

comunitat, buscarem líders d’opinió i generarem converses amb altres 
marques. Donarem feedback als nostres clients, controlarem el tràfic i 

monitoritzarem l’activitat per a desenvolupar noves estratègies. 
 
Crec interessant, al tractar-se de productes i serveis que oferirem en línia,  

tenir compte en un gran nombre de les més importants xarxes socials com 
poden ser  Linkedin, Instagram, Youtube, Twitter, Facebook i Tik Tok.  

 
 

8.5.1. Linkedin  
 

 
Com a xarxa social professional és important tenir el perfil propi d’empresa i 
començar a seguir perfils interessants com reclutadors i professionals de 

recursos humans, empreses del sector audiovisual, fundacions i 
organitzacions  relacionades amb el món laboral, etc. Ens permetrà establir 

contactes professionals (networking) i  donar-nos a conèixer. A més, 
compartirem informació de l’empresa, notícies, activitats, etc.  
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8.5.2. Instagram 
 

 
A partir d’aquesta xarxa posarem en marxa la construcció de la nostra marca. 

Compartirem imatges i vídeos de curta durada. Servirà per augmentar la 
notorietat de la marca i el tràfic al nostre web. A més de poder interactuar i 
tenir feedback amb potencials clients.  

 
 

8.5.3. Youtube  

 
 
Canal per a publicar els vídeos que anirem produint i compartir l’enllaç directe 

d’aquests a les nostres comptes en les altres xarxes socials de la companyia. 
A més, incrustarem els vídeos al web d’empresa des d’aquí, reduint el temps 
de càrrega de la nostra pàgina. Resultarà molt útil perquè permet una gran 

capacitat d’emmagatzematge, la possible subscripció al canal per part dels 
usuaris, més presència a Google i recomanacions; així com el vídeo 

màrqueting i les  interaccions directa amb els clients. Publicarem també  els 
vídeos tutorials en aquest canal. 
 

 

8.5.4. Twitter  
 

 
Mitjançant aquesta xarxa social ens mantindrem informats sobre tot allò que 
succeeix al nostre sector, a més podrem seguir a clients, empreses i mitjans 

de comunicació, investigar la competència, assabentar-nos de novetats i 
estar al corrent del que ens interessi. La idea al crear el nostre perfil és anar 
publicant tuïts explicant allò que estem fem, creant la nostra historia. 

 
 

8.5.5. Facebook 

 
 
Aquesta xarxa és una de les més coneguda al ser de les primeres en aparèixer 

i té milions de seguidors. Ens servirà per donar-nos visibilitat i poder enviar 
missatges propers per a atreure clients. Penjarem fotos, vídeos, notícies i 

promocions de l’empresa. 

 

 

8.5.6. Tik Tok 
 

 
Xarxa creada més tard que les anteriors i en principi destinada només als 
joves, però actualment comencen a utilitzar-la adults i empreses. Es 
publiquen vídeos de curta durada, gravats des de la seva aplicació on es 

poden aplicar filtres i molts efectes. Es caracteritza pel seu alt grau de viralitat 
amb milions d’usuaris i interaccions.   Ens permetrà gravar els nostres vídeos 

de manera molt original, amb la finalitat d’ augmentar la possibilitat de ser 
coneguts, reforçar la imatge de la nostra marca i connectar amb el públic.  
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Per a mi arribar a aquest punt del grau de comunicació, i poder lliurar aquest 

treball, ha estat un repte molt important i un llarg camí superat amb resultats 
molt positius. Em porto un gran aprenentatge de la gestió del temps i la 

selecció de dades i informacions útils, així com molts coneixements teòrics i 
pràctics per a portar a terme el projecte emprenedor. 
 

A partir de la gran quantitat d’empreses del sector audiovisual, les dades i la 
informació recopilada, puc dir que l’audiovisual és un sector en alça. Els 

continguts audiovisuals estan a l’ordre del dia, en producció i en consum i té 
un gran pes en l’economia espanyola amb bones perspectives de futur.  

 
Per altra banda, es preveu que la tendència ja generalitzada de disposar d’un 
vídeo currículum en EUA, arribi a Espanya en uns anys, com moltes de les 

tendències que primer apareixen en aquell país i més tard arriben a Europa. 
Aquesta previsió pot significar que un vídeo currículum esdevingui una 

necessitat en un futur a curt o mig termini. 
 
Per tant, en general veig viable i una bona aposta de futur desenvolupar el 

projecte emprenedor dintre d’aquest sector amb l’especialitat en vídeo 
currículum, vídeo promocional i serveis  de promoció al seu voltant. Actuant 

com un  mentor al acompanyar als clients en tot el procés.  D’aquesta manera 
penso que puc diferenciar-me d’altres productores per l’especialització i la 
col·laboració amb els clients amb els que establiré una relació professional 

molt propera, encara que sigui en línia. En quant a vídeos promocionals per 
a autònoms i PYMES,  podria competir amb altres productores oferint aquests 

a uns preus assequibles. 
 
Sobre l’aspecte de la creativitat puc diferenciar-me introduint plans 

d’animació en els vídeo. Afegeixo també la idea de crear vídeos per a la xarxa 
social Tik Tok, molt popular i que les empreses competidores no la fan servir 

en la actualitat. 
 
A banda de tot això, serà important portar un control i fer un anàlisi de totes 

les dades, establint indicadors per saber realment com va l’empresa. Aquests 
ens donaran molta informació per poder elaborar diferents  estratègies en 

funció dels resultats obtinguts. 
 
Com a punt final, s’ha de tenir en compte els canvis socials, polítics i 

econòmics que ens poden afectar, en el nostre camí cap a l’èxit, com 
empresaris, perquè des d’una perspectiva general el futur és incert. De totes 

maneres, la comunicació audiovisual és una aposta segura i pràctica per a 
difondre un missatge persuasiu i que aquest pugui arribar a la persona 
adequada a curt termini. 
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