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·  T’agrada marcar noves tendències en moda?

·  Ser l’objectiu de totes les mirades de la platja?

·  Ets comprador/a online habitual però et   

    fa por equivocar-te en la talla?

·  Navegar per botigues atractives on poder   
    comprar ràpidament?
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Si la resposta d’aquestes preguntes és sí...

TENIM LA SOLUCIÓ!
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·  Que és HAPPYWAVE?

Fan d’en Batman? O del robot R2-D2? Prefereixes gladiadors?? 
HAPPYWAVE és una nova marca de banyadors que irromp en el 
mercat aportant uns dissenys únics i divertits amb els que et podràs 
transformar en un dels teus superherois preferits!

Amb un canal de venda exclusiu a través d’Internet, mitjançant 
una botiga online que aportarà un disseny net, clar, intuïtiu, i ràpid.

La marca crearà campanyes de marketing innovadores per tal de 
poder cridar l’atenció de tots els interessats.
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·  Que la fa diferent?

Dissenys de producte únics i originals com mai havies vist.

Contingut extra fàcil de localitzar i ben organitzat.

Compra qualsevol producte en només 4 clics.

Et fa mandra emprovar-te els banyadors a les botigues? Provador 
virtual per a emprovar-te els nostres models amb la màxima 
precisió i sense treure’t la roba.

Simulador innovador en panells electrònics pel carrer, per poder 
interactuar amb el Provador i comprar de forma ràpida mentre 
esperes l’autobús o el tren, per exemple.
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Els banyadors de la nostra marca es pot dir que són UNICS en el mercat, són innovadors 
i aporten l’efecte diferencial amb dissenys molt originals pels amants de la moda i 
originalitat. Per dones, homes i nens, tenim alegria i bon gust per a tothom! No es pot 
passar desapercebut si vas a la platja amb un banyador HAPPYWAVE!

·  Els productes
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·  La marca

El nom de la marca fa referencia a la filosofia de la mateixa, el mot 

“HAPPY” com a símbol d’una marca que vol transmetre felicitat i 

alegria amb els seus dissenys, i el símbol del logotip en forma d’onada, 

també adopta aquesta forma en relació a quan posicionem els dits 

de la mà donant un “OK”, gest que transmet bona sintonia. 
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Un disseny de la botiga net, clar, intuïtiu, ràpid i fàcil d’utilitzar. Composada per un 
disseny amb el logotip centrat i envoltat d’elements gràfics que simbolitzen onades 
per ambientar el lloc. 
Està centrat en l’usuari, oferint una gran experiència d’interacció amb la web per 
així conèixer els productes d’una manera ràpida i amigable.

Els principis d’usabilitat per oferir una navegació el més intuïtiva i natural possible son:

- Disseny fàcil i intuïtiu
- Disseny honest
- Innovació
- Incloure un Cercador
- Crear jerarquies visuals
- Referenciar la pàgina d’inici en tota la botiga

·  La botiga
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·  La botiga (Navegació)

La botiga oferirà en totes les seves pàgines, tan en la versió d’ordinador com la de smartphone, un 
menú de navegació superior molt senzill que ajudarà a saber on es vol anar i també a on es troba 
en cada moment per tal d’oferir una navegació còmode i dinàmica.
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El disseny de la mateixa esta realitzat per a que el focus principals siguin cadascuna de les imatges  
dels productes, ordenats de forma clara i amb espais blancs entre mig per facilitar al màxim la visió 
dels mateixos.

·  La botiga (Disseny)
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·  La botiga (Procés de compra)

Amb un procés de compra fàcil i intuïtiu, és un dels punts destacats de la botiga, on només caldrà 
seleccionar una de les tres categories (Home, Dona, Nens), triar el producte que més ens agradi, 
consultar la informació de les talles, seleccionar la correcta i accedir a la pàgina de pagament, i 
en 2-3 dies laborables tindrem el producte a casa.
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Simulador innovador que oferirà la possibilitat de crear un personatge virtual el més semblant al 
usuari, després de definir uns paràmetres necessaris i així podrà provar com li queden els diferents 
models de banyadors al seu personatge per fer-se’n una idea.

·  La botiga (El Provador)
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·  El Provador (versió panells electrònics)

Aplicació de marketing innovadora en el sector, basada en la pàgina Provador de la botiga, 
constarà en unes pantalles de 1 x 2 metres que es col·locaran en llocs concorreguts de gent com 
centres comercials o estacions d’autobusos, que permetran a la gent “provar” diferents banyadors 
sense necessitat de treure’s la roba.




