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Resum executiu 

 
Als usuaris els hi encanten els comparadors de preus. Qui vol haver de navegar              

per 20 webs a Internet durant hores comparant preus quan en un sol web pots trobar                

el millor preu o el producte que millor et convé? Segons l’estudi de Rastreator al II                

Estudi de Comparació Online d'Estalvi Intel·ligent, 9 de cada 10 usuaris busquen            

preus, comparacions i opinions a Internet abans de comprar.  

Per això, l’objectiu d’aquest TFG és crear una App Web Progressiva d’un comparador             

de preus exclusivament de moda que satisfaci a totes aquestes persones, a més de              

l’elaboració del màrqueting online i el llançament de producte.  

 

A los usuarios les encantan los comparadores de precios. ¿Quién quiere tener            

que navegar por 20 webs en internet durante horas comparando precios cuando en             

una sola web puedes encontrar el mejor precio o el producto que más te conviene?               

Según el estudio de Rastreator, el II Estudio de Comparación Online de Ahorro             

Inteligente, 9 de cada 10 usuarios buscan precios, comparaciones y opiniones en            

Internet antes de comprar.  

Por ello, el objetivo de este TFG es crear una App Web Progresiva de un comparador                

de precios exclusivamente de moda que satisfaga a todas estas personas, además de             

la elaboración del marketing en línea y el lanzamiento de producto. 

 

Users love price comparisons. Who wants to have to browse 20 websites on the              

internet for hours comparing precious When in a single website you can find the best               

price or the product that suits you best? According to the Rastreator study, the II               

Intelligent Savings Online Comparison Study, 9 out of 10 users look for precious,             

comparisons and opinions on the Internet before buying.  

For them, the objective of this TFG is to create a Progressive Web App of an                

exclusively fashionable price comparator that satisfies all these people, in addition to            

the development of online marketing and product launch. 

1 
 
 
 

 
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
 



  Fashioner, el teu comparador de preus de moda 

 

 

 

 
 

Índex 

 

0. Introducció 9 

1. Conceptualització i justificació del negoci 11 
1.1 Característiques personals i motivacions 11 

2. Públic objectiu 13 
2.1.1 Públic objectiu 1: Usuàries 14 
2.1.2 Públic objectiu 2: Empreses 20 

3. Model de negoci 27 
3.1 Canvas del model de negoci 28 

4. Proposta de valor 30 
4.1.1 Proposta de valor respecte a la competència 32 
4.1.2 Testeig 32 
4.1.3 Justificació del nombre de clients del mercat i la quota a assolir 35 

5. Competència real i/o potencial del negoci 37 
5.1.1 Competència directa 37 
5.1.2 Competència indirecta 39 
5.1.3 Similituds i diferències de la competència identificada amb la proposta de 
negoci 41 
5.1.4 Matriu de competència 42 
5.1.5 Dimensionament de mercat 43 
5.1.6 Oceans blaus 44 

6. Justificació del grau d'innovació/adequació real de la idea de negoci 45 

7. Cronograma amb les accions previstes per al desenvolupament del TFG 48 

8. Pla de màrqueting 50 
8.1 Portafoli productes/serveis 50 

8.1.1 Productes 50 
8.1.2 Serveis 55 

8.2 Pla de comunicació del primer any 56 
8.2.1 Procés de comunicació pre, durant i post venda 58 

2 
 
 
 

 
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
 



  Fashioner, el teu comparador de preus de moda 

 

 

 

 
8.2.2 Canals de comunicació bidireccionals 65 
8.2.3 Pressupost del pla de comunicació amb accions i campanyes 66 

8.3 Canals de distribució 66 
8.3.1 Pàgina web de Fashioner 67 

8.4 Política de preus i previsió de vendes 78 
8.4.1 Analitza i determina l’estratègia de preus adequada per incorporar el 
producte/servei al mercat 78 
8.4.2 Sistema per fixar preus 78 
8.4.3 Preu de les líneas de productes i serveis 79 
8.4.4 Canvis en les variables que puguin afectar a l’estratègia de preus 83 
8.4.5 Previsió de vendes 84 

8.5 4P’s i 4C’s del màrqueting 87 

9. Pla d’operacions 90 
9.1 Procés de producció del producte/servei 90 

9.1.1 Passos a seguir per elaborar el producte o prestar el servei 91 
9.1.2 Tecnologia a utilitzar i pressupost 93 
9.1.3 Determina la gestió d’estocs, si és el cas 93 
9.1.4 Objectius i temporalització del procés de producció 94 

9.2 Activitats clau del procés del servei 95 
9.2.1 Activitats necessàries del procés de producció, distingint quines seran 
dutes a terme a l’empresa o externes a ella 96 
9.2.3 Pla de contingències de les activitats clau 97 

9.3 Recursos clau (materials i immaterials) 99 
9.4 Pressupostos 101 

10. Pla d’organització i recursos humans 104 
10.1 S'han identificat els llocs de treball: organigrama 104 

10.1.1 Descriu les funcions i llocs de treball bàsiques per posar en marxa el 
projecte 105 
10.1.2 Dependència jeràrquica 110 
10.1.3 Política retributiva, comissions de treball i comitès de seguiment 110 
10.1.4 Pla de formació vinculat a almenys 2 funcions/llocs de treball 111 

10.2 Valoració econòmica del pla de recursos humans 111 
10.2.1 Retribució a cada lloc de treball 111 
10.2.2 Es consideren d’altres partides de despesa en RRHH que no són 
retribució (per exemple ajuts socials...) 114 

3 
 
 
 

 
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
 



  Fashioner, el teu comparador de preus de moda 

 

 

 

 

11. Pla jurídic-fiscal 114 
11.1 Forma jurídica i requeriments generals de constitució de l'empresa 114 

11.1.1 Possibles candidats a proveïdors de serveis d’assessorament jurídic, 
fiscal, comptable-laboral 116 
11.1.2 Aspectes clau a negociar en un acord de socis 117 

11.2 Normativa específica del negoci 119 
11.2.1 Requeriments normatius claus a complir abans de l’inici de l’activitat 119 
11.2.2 Impacte en l’àmbit de normativa europea, estatal, autonòmica i 
municipal 119 
11.2.3 Poden afectar el negoci possibles canvis normatius 121 

12. Pla econòmic-financer 121 
12.1 Previsió d'inversions i finançament 121 

12.1.1 Escenaris d’inversió/fonts de finançament 124 
12.2 Previsió de despeses i ingressos dels tres primers anys 126 

12.2.1 Compte de resultats (explotació) dels 3 primers anys 129 
12.2.2  Escenaris d’ingressos i despeses 129 

12.3 Pla de tresoreria dels tres primers anys 137 
12.3.1 Pla de tresoreria per als 3 escenaris 137 
12.3.2 Pla de tresoreria i argumentació dels criteris de distribució d’entrades i 
sortides de caixa 143 

12.4 Conclusions i viabilitat econòmica-financera a partir dels resultats analitzats
149 

13. Conclusions 151 

14. Annexos 153 

15. Referències bibliogràfiques 157 
 
Índex fotografies 
Fotografia 1: Buyer Persona 1 

Fotografia 2: Buyer Persona 2 

Fotografia 3: Canvas del model de negoci Usuàries 

Fotografia 4: Canvas del model de negoci Empreses 

Fotografia 5: Logotip 

4 
 
 
 

 
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
 



  Fashioner, el teu comparador de preus de moda 

 

 

 

 
Fotografia 6: Landing Page 1 

Fotografia 7: Landing Page 2 

Fotografia 8: Google Shopping al buscador 

Fotografia 9: Matriu de competència 

Fotografia 10: Diagrama de Gantt entrega 1 creat amb Canva 

Fotografia 11: Diagrama de Gantt entrega 2 creat amb Canva 

Fotografia 12: Diagrama de Gantt entrega 3 creat amb Canva 

Fotografia 13: Samarretes 

Fotografia 14: Jerseis 

Fotografia 15: Jaquetes 

Fotografia 16: Pantalons 

Fotografia 17: Camises 

Fotografia 18: Vestits 

Fotografia 19: Faldilles 

Fotografia 20: Bolsos 

Fotografia 21: Calçat 

Fotografia 22: Tipus de productes 

Fotografia 23: Funnel de conversió 

Fotografia 24: Anunci Google Ads 1 

Fotografia 25: Anunci Google Ads 2 

Fotografia 26: Anunci Instagram Ads 

Fotografia 27: Anunci Facebook Ads 

Fotografia 28: Mailchimp Black Friday 

Fotografia 29: Header pàgina web 

Fotografia 30: Cos pàgina web 1 

Fotografia 31: Cos pàgina web 2 

Fotografia 32: Productes TOP 

Fotografia 33: Contingut informatiu web 

Fotografia 34: Copy informatiu 

5 
 
 
 

 
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
 



  Fashioner, el teu comparador de preus de moda 

 

 

 

 
Fotografia 35: Footer 

Fotografia 36: Pàgina de producte 1 

Fotografia 37: Pàgina de producte 2 

Fotografia 38: Categories 1 

Fotografia 39: Categories 2 

Fotografia 40: Categories 3 

Fotografia 41: Vista mòbil 1  

Fotografia 42: Vista mòbil 2 

Fotografia 43: Vista mòbil 3  

Fotografia 44: Vista mòbil 4 

Fotografia 45: Preu samarretes 

Fotografia 46: Preu jerseis 

Fotografia 47: Preu jaquetes 

Fotografia 48: Preu pantalons 

Fotografia 49: Preu camises 

Fotografia 50: Preu vestits 

Fotografia 51: Preu faldilles 

Fotografia 52: Preu bolsos 

Fotografia 53: Preu calçat 

Fotografia 54: Procés de producció del servei 

Fotografia 55: Passos a seguir del producte 

Fotografia 56: Passos a seguir del servei 

Fotografia 57: Oficina de Coworking 

Fotografia 58: Organigrama de Fashioner creat amb Lucidchart 
 

Índex gràfics 
Gràfic 1: Estadística dones d'entre 18 i 50 anys a Espanya 

Gràfic 2:  Evolució del pes de l’ecommerce 

6 
 
 
 

 
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
 



  Fashioner, el teu comparador de preus de moda 

 

 

 

 
Gràfic 3: Creixement interanual de l'ús de les apps 

Gràfic 4: Sexe  

Gràfic 5: Edat 

Gràfic 6: Freqüència de compra online en productes de moda 

Gràfic 7: Productes de moda que es solen comprar online 

Gràfic 8: Comparació de productes online 

Gràfic 9: Trobar productes més econòmics comparant  

Gràfic 10: Ús de Fashioner 

 

Índex taules 

Taula 1: Dones d’entre 18 i 30 anys 

Taula 2: Dones d’entre 31 i 50 anys 

Taula 3: Dones residents a Espanya 

Taula 4 i 5: Dones d’entre 18 i 50 anys residents a Espanya 

Taula 6: Pressupost del pla de comunicació 

Taula 7: Escenari pessimista 

Taula 8: Escenari intermedi 

Taula 9: Escenari optimista 

Taula 10: Pressupost tecnologia 

Taula 11: Objectius i temporalització del procés de producció 

Taula 12: Pressupost tecnològic i producció 

Taula 13: Pressupost de màrqueting 

Taula 14: Pressupost de distribució 

Taula 15: Retribució a cada funció 

Taula 16: Despeses de recursos humans 

Taula 17: Partides d’inversió 

Taula 18: Provisió de fons 

Taula 19: Recursos propis 

Taula 20: Finançament supòsit 1 

7 
 
 
 

 
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
 



  Fashioner, el teu comparador de preus de moda 

 

 

 

 
Taula 21: Finançament supòsit 2 

Taula 22: Serveis exteriors 1r any 

Taula 23: Serveis exteriors 2n any 

Taula 24: Serveis exteriors 3r any 

Taula 25: Despeses de promotors i treballadors 

Taula 26: Preus dels productes i serveis 

Taula 27: Vendes del primer any de l’escenari optimista 

Taula 28: Vendes del segon any de l’escenari optimista 

Taula 29: Vendes del tercer any de l’escenari optimista 

Taula 30: Compte de resultats escenari optimista 

Taula 31: Vendes del primer any de l’escenari intermedi 

Taula 32: Vendes del segon any de l’escenari intermedi 

Taula 33: Vendes del tercer any de l’escenari intermedi 

Taula 34: Compte de resultats de l’escenari intermedi 

Taula 35: Vendes del primer any de l’escenari pessimista 

Taula 36: Vendes del segon any de l’escenari pessimista 

Taula 37: Vendes del tercer any de l’escenari pessimista 

Taula 38: Compte de resultats de l’escenari pessimista 

Taula 39: Pla de tresoreria de l’escenari optimista 1 

Taula 40: Pla de tresoreria de l’escenari optimista 2 

Taula 41: Sortides de capital de l’escenari optimista 

Taula 42: Pla de tresoreria de l’escenari intermedi 1 

Taula 43: Pla de tresoreria de l’escenari intermedi 2 

Taula 44: Sortides de capital de l’escenari intermedi 

Taula 45: Pla de tresoreria de l’escenari pessimista 1 

Taula 46: Pla de tresoreria de l’escenari pessimista 2 

Taula 47: Sortides de capital de l’escenari pessimista 

Taula 48: EFE escenari optimista 1 

Taula 49: EFE escenari optimista 2 

8 
 
 
 

 
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
 



  Fashioner, el teu comparador de preus de moda 

 

 

 

 
Taula 50: EFE escenari intermedi 1 

Taula 51: EFE escenari intermedi 2 

Taula 52: EFE escenari pessimista 1 

Taula 53: EFE escenari pessimista 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 
 
 

 
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
 



  Fashioner, el teu comparador de preus de moda 

 

 

 

 

0. Introducció 

- El projecte consisteix en la creació d'un comparador de preus de moda a través              

d'una App Web Progressiva. 

L'objectiu és dur a terme la creació, el llançament al mercat i el màrqueting de               

l’app web progressiva anomenada Fashioner.  

Fashioner és un comparador de preus vertical, és a dir, especialitzat en una             

sola indústria, la indústria de la moda. 

Cal destacar que començarà estant disponible només en l'àmbit nacional,          

podent-se estudiar la possibilitat d'expansió en un futur.  

- El públic objectiu principal són les dones de 18 a 50 anys que utilitzen              

aplicacions mòbils i tenen hàbits de compra online, es començarà per les            

dones, ja que el segment femení és el més gran i potencial a abastir. En un                

futur, en funció del creixement al mercat es planteja l'opció de dirigir-se i tenir              

productes per homes.  

- Per altra banda el públic objectiu també són les empreses amb les quals             

s’afiliarà Fashioner, aquestes estaran oferint els seus productes i         

proporcionaran a Fashioner un 15% de comissió per les vendes que provinguin            

de l’aplicació i web.  

La venda es farà a través d'un enllaç que portarà a la pàgina web de l'afiliat i                 

allà la usuària podrà realitzar la compra.  

- Seran empreses amb presència online, no multinacionals i les quals poden           

estar interessades a col·laborar i ser anunciades per un comparador de preus.  

La selecció d'empreses que apareixeran són empreses del sector de la moda            

tèxtil, de bolsos i calçat, que ofereixen productes com: 

- Samarretes 

- Jerseis 

- Jaquetes  

- Pantalons 
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- Camises 

- Vestits  

- Faldilles 

- Bolsos  

- Calçat  

- Aquestes són tant multimarca com empreses que només disposen de la seva            

pròpia marca: Asos, Spartoo, Venca, Sarenza, Converse, Zalando, La Redoute,          

Pimkie, Ulanka, Deichmann, Kiabi, Boohoo, Sfera, Inside, Ese o Ese, Bosanova           

i Salsa són amb les empreses que es començarà a col·laborar. L'objectiu inicial             

és començar amb poques empreses per anar creixent a mesura que es vagi             

aconseguint tràfic a l'app i la web. 

- Es crearà una app web progressiva per tal que la usuària tingui la possibilitat              

de comparar i adquirir productes pels dos canals, tant per pàgina web com per              

app. 

1. Conceptualització i justificació del negoci 

1.1 Característiques personals i motivacions  
- Sóc estudiant de 4t curs del grau en Màrqueting i Comunitats Digitals al             

Tecnocampus. Sóc una persona apassionada pel món del màrqueting i de les            

noves tecnologies.  

- Em considero una persona:  

- Dinàmica: Sempre busco informació del món del màrqueting i tinc molta           

activitat i energia a l'hora de crear i desenvolupar projectes de           

màrqueting, a més sóc una persona amb ganes de treballar, aprendre i            

millorar dia a dia.  

- Creativa: Participo en sessions i challenges creatius de l'àmbit del          

màrqueting i empresa. Sempre proposo i intento buscar i extreure la           
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part més creativa de mi mateixa pel que fa a projectes. A més, tinc              

facilitat per inspirar-me i crear.  

- Innovadora: Perquè considero que sóc una persona que aposto pel          

canvi i no tinc por al fracàs, m'agrada experimentar i crear, i buscar el              

canvi i la diferència en idees de futur. 

Considerant el meu potencial creatiu i innovador, vaig decidir realitzar un TFG            

emprenedor, per així poder desenvolupar i crear un projecte des de zero, en             

aquest cas una App Web Progressiva d'un comparador de preus de l'àmbit de             

la moda.  

- Les principals motivacions que m'ha portat a realitzar l'elecció d'aquest TFG           

són: 

- La moda: Sóc una entusiasta de la moda i les noves tendències. 

- Mobile Màrqueting: Vaig decidir fer una app web progressiva arrel de           

l'assignatura optativa Mobile Màrqueting, la qual vaig cursar l'any passat          

i puc dir que és de les assignatures amb matèria que més m'ha             

interessat del grau. 

- Comparar preus: El simple fet de poder comparar preus de productes           

del sector de la moda en línia per finalment poder adquirir la més             

econòmica és un fet que trobo interessant a estudiar i crear, sobretot            

perquè trobo a faltar al mercat una idea i una plataforma com aquesta. 

- Aquestes motivacions m'han portat a l'elecció de fer un TFG          

emprenedor i crear una app web progressiva amb la qual poder posar            

en pràctica els coneixements obtinguts durant el grau i a més poder            

resoldre el punt feble que puc trobar-me en aquest projecte, que són les             

meves habilitats i coneixements pel que fa al món del mobile, és un món              

que conec però no a la perfecció, ja que com he comentat anteriorment,             

tinc els coneixements adquirits de l'assignatura optativa de l'any passat,          

però mai he treballat o anat més enllà en aquest àmbit. 
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- Per tant, a més de molts altres un dels meus objectius, el principal és              

nodrir-me, aprendre i posar en pràctica tot l'après tant en aquesta           

assignatura com al llarg dels quatre anys del grau en màrqueting i            

comunitats digitals, així com anar més enllà i adquirir nous          

coneixements.  

2. Públic objectiu  

Fashioner té dos públics objectius als que dirigir-se. 

1. Per una banda es troben les usuàries que miren, busquen i comparen            

preus i ofertes per trobar el preu més econòmic d’un producte de moda             

com: samarretes, jerseis, jaquetes, pantalons, camises, vestits, faldilles,        

bolsos i calçat, així com també volen trobar una gran varietat de            

productes i anar a la moda.  

Aquestes usuàries a l’hora de buscar un producte online investiguen i           

analitzen diferents pàgines webs o botigues físiques per trobar la millor           

opció amb el preu més econòmic, a més estan acostumades a comprar            

online.  

2. Per altre banda, el segon públic al que es dirigeix són empreses del             

sector de la moda tèxtil, que ofereixen productes de moda com           

samarretes, jerseis, jaquetes, pantalons, camises, vestits, faldilles,       

bolsos i calçat.  

Són empreses amb presència online i no multinacionals que volen i poden            

estar interessades en afiliar-se, col·laborar i ser anunciades Fashioner per tal           

que el tràfic del comparador acabi realitzant la compra final a la seva pàgina              

web.  

Aquestes serien tant multimarca com empreses que només disposen de la           

seva pròpia marca: Asos, Spartoo, Venca, Sarenza, Converse, Zalando, La           

Redoute, Pimkie, Ulanka, Deichmann, Kiabi, Boohoo, Sfera, Inside, Ese o Ese,           
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Bosanova i Salsa, aquestes són les empreses amb les que es començarà a             

col·laborar.  

L'objectiu és començar amb poques empreses per anar creixent a mesura que            

es vagi aconseguint tràfic a l'app i la web. 

2.1.1 Públic objectiu 1: Usuàries 

Es segmenta i diferencia a les usuàries de Fashioner en dos, de 18 a 30 anys i de 31 a                    

50 anys. El fet de diferenciar al públic objectiu en dos segments es dóna perquè en ser                 

un target d’edat tan àmplia, una noia de 18 anys no té el mateix nivell socioeconòmic                

ni el mateix estil de vida que una de 45, per tant, es veu necessari i oportú fer la                   

distinció de dos segments d’edat. 

Per tant, el públic objectiu d’usuàries són dones d’entre 18 i 50 anys (Segons l’Institut               

Nacional d'Estadística a Espanya hi ha un total de 10.957.279 dones d’entre 18 i 50               

anys). 

 
Gràfic 1: Estadística dones d'entre 18 i 50 anys a Espanya 

 

Les variables a tenir en compte per determinar el primer segment del primer públic              

objectiu (de 18 a 30 anys) de Fashioner són: 

- Demogràfiques: Són dones d’entre 18 i 30 anys. Segons l’Institut Nacional           

d’Estadística n’hi ha 4.196.971 dones a Espanya de 18 a 30 anys. 
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Taula 1: Dones d’entre 18 i 30 anys 

- Geogràfiques: Residents a Espanya, ja que l’app web progressiva estarà          

disponible a nivell nacional en una primera fase. 

- Psicogràfiques: Les seves preferències i interessos són:  

- La moda 

- Les xarxes socials 

- Fer activitats d’oci amb les seves amigues 

- Estar al dia en les tendències que surten al mercat de la indústria tèxtil. 

- Estil de vida: Tenen un comportament de compra més aviat rutinari, els hi             

agrada comprar i gaudeixen fent-ho. Revisen i estan cada dia a les xarxes             

socials, sobretot a Instagram. 

Tot i que quan es tracta de productes amb preus més alts en comparació al               

que normalment compren analitzen molt i suporten la decisió de compra amb            

una gran quantitat d’informació, busquen sempre la millor opció per diferents           

pàgines webs i botigues físiques. 

 

Les variables a tenir en compte per determinar el segon segment del primer públic              

objectiu (de 31 a 50 anys) de Fashioner són: 

- Demogràfiques: Són dones d’entre 31 i 50 anys. Segons l’Institut Nacional           

d’Estadística n’hi ha 6.760.308 dones a Espanya de 31 a 50 anys. 
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Taula 2: Dones d’entre 31 i 50 anys 

- Geogràfiques: Residents a Espanya, ja que l’app web progressiva estarà          

disponible a nivell nacional en una primera fase. 

- Psicogràfiques: Les seves preferències i interessos són:  

- La moda  

- Vestir de manera formal i adequadament. 

- Passar temps amb les seves amistats més properes, família i fills. 

- Estar al dia en les tendències que surten al mercat de la indústria tèxtil. 

- D’estil de vida: També tenen un comportament de compra més aviat rutinari,            

els hi agrada comprar i gaudeixen fent-ho.  

No només compren, sinó que també s’informen de les noves tendències per            

medis convencionals com revistes de moda. 

Quan compren analitzen molt i suporten la decisió de compra amb una gran             

quantitat d’informació, busquen sempre la millor opció per diferents pàgines          

webs i botigues físiques. 

Una vegada segmentat el públic objectiu de la plataforma ja es pot determinar el buyer               

persona per cada un d’aquests. 
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Buyer Persona 1 
Aquestes són les representacions dels buyer persona dels dos segments de           

Fashioner, és a dir, del consumidor potencial que utilitzarà la plataforma. 

Primer segment (de 18 a 30 anys): 

 
Fotografia 1: Buyer Persona 1 
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Buyer Persona 2 
Segon segment (de 31 a 50 anys): 

 
Fotografia 2: Buyer Persona 2 

 

 

Persones que intervenen en el procés de compra 
A més altres variables, en el moment de fer el procés de compra adquirint un producte                

tant a la web com a l’app, també intervenen diferents agents.  

El públic objectiu de Fashioner es veu condicionat d'alguna manera per:  

- L’iniciador: En aquest cas, l’iniciador és la mateixa persona que planteja la            

compra o simplement utilitza l’app o la web per comparar preus. És la persona              

que es proposa a si mateixa fer la compra. També, en el cas del segon               

segment, poden ser els fills o parella. 
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- L'influenciador: La seva opinió condiciona tant positivament com        

negativament en aquest procés. En aquest cas, els influenciadors d'aquests          

són sobretot el cercle d'amistats i familiars, a més dels mateixos influencers,            

que a l'hora de recomanar un producte o recomanar Fashioner pot fer que el              

públic objectiu es converteix en client gràcies a la seva recomanació. 

- El decisor: Seguidament de l’iniciador i l’influenciador es troba el decisor, que            

en aquest cas és la mateixa usuària, ja que com el seu propi nom indica               

realitza la decisió final, en aquest cas és la usuària que farà la compra final. 

2.1.2 Públic objectiu 2: Empreses 

Les variables a tenir en compte per determinar el segon públic objectiu de Fashioner              

són: 

- Demogràfiques: Empreses que els hi pugui interessar estar en un comparador           

de preus com Fashioner, que venguin marca pròpia i multimarca. 

- Geogràfiques: Empreses que treballin a nivell nacional. Per començar ens          

interessen marques que es trobin a Espanya, en un futur depenent de l'èxit i la               

facturació es valoraria una internacionalització progressiva, començant per        

països propers com per exemple Portugal i França. 

- Tipus empreses: Empreses del sector tèxtil, bolsos i calçat. 

- Preu productes: Els preus dels productes d'aquestes empreses oscil·len entre          

els 15 € i 150 €, depenent del producte i la marca. 

- Nombre d’empleats: El nombre d'empleats d'aquestes empreses és molt         

variat, des dels 50 fins als 5.000, per exemple, Venca compta amb 267             

empleats i Asos amb 3.000. 

- Volum de facturació: El volum de facturació de les empreses seleccionades           

és molt ampli, pot anar des d’una facturació com la de Venca de 50 milions               

d'euros de mitja a l’any, la d’Asos 1.707,4 milions d'euros o altres més baixes              

com Ese o Ese de 4 milions. 
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Persones que intervenen en el procés de compra 
En la intervenció d’aquesta compra també intervenen altres persones com per           

exemple les pròpies empreses dels productes que s’ofereixen a l’app i la web, a més               

dels proveïdors i distribuïdors de producte.  

El client real que fa obtenir ingressos a Fashioner són les empreses, que són les               

paguen directament al comparador. El tracte directe per tal de fer el pacte d'afiliació es               

faria amb el director de vendes de l'empresa.  

Per altra banda està l’usuari, que és el client que compra productes a la plataforma, és                

a dir, a les empreses afiliades, per tal que existeixi una comissió ha d’haver-hi una               

venda. 

Són empreses del sector de la moda tèxtil, que ofereixen productes de moda com              

samarretes, jaquetes, pantalons, camises, vestits fins a bolsos i calçat. Aquestes           

empreses han estat escollides com a potencials a estar al comparador de preus, ja              

que es creu que són empreses que poden estar interessades a expandir-se en altres              

canals, també ja que s'ha pogut observar que són empreses amb presència a             

comparadors de preus com Idealo. 

Amb aquestes empreses que s’afilien amb nosaltres es fa un contracte en el qual per               

venda obtinguda a través de l’app i web, Fashioner s’emporta un 15% de comissió. 

 

En aquest contracte intervenen: 

- Iniciador: L'iniciador en el cas de les empreses seria el director del            

departament de vendes, que és a qui es plantejarà aquesta possible afiliació i             

unió. 

- Decisor: De l’iniciador passarà al decisor, qui és qui decideix efectuar el            

contracte i unir-se finalment amb nosaltres per aparèixer a Fashioner, el decisor            

és el gerent de l'empresa. 

 

S’han escollit aquestes empreses afiliades perquè són empreses que el públic objectiu            

de la plataforma consumeix. A més, són empreses que ja tenen presència en alguns              
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comparadors de preu i existeix la possibilitat que vulguin aparèixer a un comparador             

com Fashioner.  

El benefici que s'emporten aquestes empreses a l'hora de col·laborar i aparèixer a             

Fashioner no només és incrementar el tràfic a les seves pàgines web, sinó també              

incrementar la possibilitat de venda i arribar a més públic. 

- Asos: La pàgina web ven més de 850 marques, així com la seva pròpia              

gamma de roba i accessoris. 

- Spartoo: Venen sobretot calçat com: sabates, botes, ballarines i bosses de           

marca. 

- Venca: És una botiga de roba multimarca amb articles d'home, dona, nen i llar,              

i un ampli catàleg de venda en línia. 

- Sarenza: Sarenza està especialitzada en la venda online de sabates i           

accessoris. 

- Converse: Venda de calçat propi.  

- Zalando: És una botiga de moda en línia alemanya especialitzada en la venda             

de sabates i roba per a dona, home i nen. 

- La Redoute: La Redoute és una marca minorista multicanal. La Redoute           

s'especialitza en roba i decoració de la llar. 

- Pimkie: Pimkie és una marca de moda, disposa d'una cadena de botigues de             

roba per a dones joves. 

- Ulanka: Ulanka ven tot tipus de calçat com: sabates, botes, sandàlies, talons,            

sabatilles. 

- Deichmann: És una cadena minorista de calçat i roba esportiva. 

- Kiabi: Botiga de roba online que disposa de: sabates, roba de dona, home,             

nens, nadons i roba premamà a preus baixos. 

- Boohoo: És una marca minorista que s'especialitza en roba de moda de marca             

pròpia, compta amb més de 36.000 productes. 

- Sfera: És una cadena de moda espanyola que s'especialitza en roba per dona,             

home i nens. 
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- Inside: Inside és una marca que ven moda pròpia, tota mena de roba i calçat               

per joves. 

- Ese o Ese: Ese o ese té roba d'estil casual per a dona amb especial atenció als                 

jerseis de punt, accessoris bohemis i calçat. 

- Bosanova: Venen sabates, bosses, accessoris de dones i homes joves. 

- Salsa: Salsa ofereix jerseis, texans, tops, dessuadores i sabates.         

S'especialitzen sobretot en texans.  

 

2.2 Evidències de contacte, dades i resultats amb possibles clients. 
Contacte amb els usuaris  
S'ha realitzat una enquesta amb la plataforma Survio a 55 persones per verificar els              

hàbits de compra i si l'usuari estaria interessat en la idea de negoci i utilitzaria l'app i la                  

web per comparar preus i inclús comprar. 

Enquesta: https://www.survio.com/survey/d/L6X2Y6K7S2D3J4F5V 

 

1.Sexe 
A la primera pregunta es preguntava el sexe de la persona, s’han obtingut respostes              

de 39 dones i 16 homes. 

Com el públic objectiu són les dones era necessari obtenir més informació de dones              

que d'homes, en un futur no es descarta l'opció d'ampliar el públic a homes també és                

interessant posseir informació sobre els hàbits de compra i el fet de comparar preus              

online d'homes. 
 

2. Edat 
S'han desenvolupat dos tipus de segment d'usuaris, el primer d'entre 18 i 30 anys i el                

segon d'entre 31 i 50 anys.  

La majoria dels enquestats són del primer segment, havent-hi també del segon.  

Sobretot s'ha pogut analitzar els hàbits de consum de moda online del primer segment,              

que és el més potencial dels dos en utilitzar tant l'app com la web, ja que són els que                   

utilitzen més les noves tecnologies. 
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També s'ha pogut extreure informació del segon segment, encara que no disposem de             

tantes respostes d'aquest. 

 
3. Amb quina freqüència compres productes de moda online? 
Aquesta pregunta era crucial, ja que demostra la freqüència amb la que acostumen a              

comprar moda online els enquestats.  

És positiu destacar que només tres persones van respondre que mai compren moda             

online, així com 30 van respondre que teníem poca freqüència, tot i que això ja ens                

està dient que compren, i 20 que bastant. 

Per tant, d'aquesta pregunta es pot extreure que el fet de comprar moda online és un                

hàbit en la gran majoria o si més no ho solen fer de tant en tant. 

 
4. Quins productes de moda sols comprar online? 
En aquesta pregunta es va poder verificar el que es pensava, la majoria de persones               

que compren productes de moda online ho fan comprant peces de roba de vestir,              

seguidament calçat, accessoris i per últim bolsos, per això, es seguirà proporcionant            

venda de roba, calçat i bolsos a l'app i la web. 
 

5. A l'hora de comprar online, sols comparar diferents preus i webs d'un             
producte? 

En aquesta pregunta es van obtenir uns resultats molt positius, el 83,6% d’enquestats             

si comparen preus i webs d’un producte, és a dir, els hi interessa comparar preus i                

ofertes per adquirir el més econòmic. 
 

6. Si la resposta anterior ha estat si, has aconseguit trobar el preu més econòmic               
comparant? 
La gran majoria d'enquestats si ha aconseguit trobar el preu més econòmic d'un             

producte comparant, això demostra que comparen preus.   
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7. Utilitzaries una app d'un comparador de preus de moda que et donen la              
facilitat de trobar el preu més econòmic i estalviar temps en haver de buscar i               
comparar? 
Per concloure l'enquesta es va preguntar si utilitzarien el comparador de preus de             

moda, els resultats van ser que un 94,5% d'ells si utilitzarien, en canvi només un 5,5%                

no, és a dir, només 3 persones de 55 no la utilitzarien.  

Per tant es pot estimar i dir amb certesa que el públic objectiu de diferents edats entre                 

18 i 50 anys si utilitzaria el comparador de preus. 

 

Contacte amb les empreses 

Un dels primers passos a seguir per crear contacte amb les empreses és veure si               

l'empresa o botiga a la que s’adreça Fashioner per fer la col·laboració està disposada              

a aparèixer al comparador.  

En la primera fase el que es vol és testejar, veure si les empreses escollides estan                

disposades a això i creuen que és una bona oportunitat pel seu negoci.  

Per això primerament s'hauria de: 

- Testejar amb entrevistes: Visitar i fer entrevistes a les botigues o empreses i             

proposar lis la idea, veure el feedback, si estan disposades i volen aparèixer al              

comparador seguir amb els passos següents com per exemple el mailing de            

contacte. 

- Testejar amb trucades: Trucades comercials en que es seguirà un guió similar            

a les visites, si no existeix la possibilitat de visitar es farà per trucades. 

- Mailing de contacte: Un cop les empreses potencials ens hagin donat           

feedback i hagin acceptat la proposta se'ls hi enviarà un mailing d'afiliació.            

Aquest mailing serà enviat al director de vendes de l’empresa. 

Per últim: 

- Xarxa comercial: Posteriorment es disposarà d’una xarxa comercial, aquests         

són els que s'encarregaran de promoure i negociar amb les empreses           

potencials aquesta potencial afiliació. 
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Una vegada fet el testeig es procedirà a enviar el mailing d’afiliació. 
Mailing d’afiliació 
Barcelona, 20 de desembre de l'any 2019.  

Nom 

President de l’empresa X 

 

PRESENT  

A través de la present carta, em dirigeixo a vostès per sol·licitar l'afiliació de l'empresa               

X a Fashioner, comparador de preus de moda online. 

Així mateix, faig constar que l'empresa que presideixo és una entitat privada amb             

domicili a Gran Via Lluis Companys 210.  

 

L'empresa X gaudiria de la presència a la pàgina web i app Fashioner. Fashioner rep               

una comissió del 15% per cada venda rebuda provinent del comparador. 

Expresso un complet coneixement i acceptació de les normes, drets i obligacions que             

els membres de l’empresa X reben des del dia en què són notificats de la seva                

participació; així mateix faig del seu coneixement que en els pròxims 30 dies hàbils              

se'ls farà arribar la documentació sol·licitada.  

 

Gràcies per la seva atenció. 

Atentament, 

Iria Rael Hernández 

Directora General de Fashioner 
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3. Model de negoci 

El model de negoci i els ingressos de Fashioner s’obtenen amb:  

- Màrqueting d'afiliació: Consisteix en un mètode per guanyar diners online i un            

dels mètodes més utilitzats a escala mundial.  

És un model de negoci utilitzat per molts comparadors de preus, la companyia,             

en aquest cas Fashioner, rep una compensació econòmica, en el cas de            

Fashioner un 15% de comissió, per cada venda tancada amb una usuària            

enviada amb l’enllaç des del comparador a la seva pàgina web.  

A això se li anomena cost per acció (CPA), permet a l’empresa que s’anuncia al               

comparador paga només per cada una de les usuàries que realitzen l'acció            

determinada, en aquest cas la compra, i no per campanya. 

- Fashioner ha establert un 15% de comissió, ja que al començament és possible             

que sent nous al mercat algunes empreses no estiguin disposades a pagar-nos            

un % de comissió molt alt. També s’ha establert un 15% de comissió en funció               

del rang de preus dels productes que s’oferiran a la plataforma. Empreses com             

Booking i Trivago s'emporten un 30% de comissió, ja que són potències molt             

gran al mercat dels comparadors d'estances. 

- A partir d'aquí tenir diverses vies d'ingressos com la publicitat o els patrocinis. 
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3.1 Canvas del model de negoci 
S'ha creat dos canvas del model de negoci per definir el que simplifica 4 grans àrees                

de Fashioner: clientes, oferta, infraestructura i viabilitat econòmica, un pel primer públic            

objectiu que són les usuàries i l'altre pel segon que són les empreses. 

 

Públic objectiu 1: Usuàries 

 
Fotografia 3: Canvas del model de negoci Usuàries 
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Públic objectiu 2: Empreses 

 
Fotografia 4: Canvas del model de negoci Empreses 

4. Proposta de valor 

Públic objectiu 1: Usuàries 
Consisteix en una app web compressiva d’un comparador de preus i ofertes online             

exclusivament de moda, compara gran quantitat de productes de moda com:           

samarretes, jerseis, jaquetes, pantalons, camises, vestits, faldilles, bolsos i calçat.  

- Dona la possibilitat d’adquirir el producte més econòmic: Es dona la           

possibilitat d’adquirir el preu més econòmic comparant una gran quantitat de           

preus del mateix producte en diferents pàgines web, fent clic en el producte             

escollit es redirigeix a l’enllaç de la pàgina web o app de l’empresa. 

- Catàleg i quantitat de productes de moda molt variada: Fashioner té un            

catàleg i una quantitat de productes de moda molt variada com: samarretes,            

jaquetes, pantalons, camises, vestits fins a bolsos i calçat. 
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- Gran disponibilitat de productes: Per tal que la usuària no només pugui            

comparar per preu, sinó com per altres variables com les opinions de més             

usuàries que han comprat aquell mateix producte, inclús fotografies de com els            

hi queda. 

- Crear una comunitat d’usuàries que s’ajuden i busquen el preu més barat:            
Anar més enllà de les simples reviews dels productes, aconseguir que           

s'aconsellin i pengin fotografies dels productes adquirits. 

- Filtres de preu, marca i color: Com tot comparador de preus disposa de filtres              

(preu, marca, color) per tal d’agilitzar i fer molt més fàcil la cerca, la comparació               

i la compra. 

- Alertes de baixada de preu i estadístiques: Fashioner disposa de          

funcionalitats com alertes de baixada de preus del producte i gràfics de pujades             

i baixades del preu del producte segons les dates. 

- Comoditat: Ajuda a les usuàries a estalviar en temps i diners, també els hi              

aporta comoditat a l’hora de poder comprat online.  

 

Públic objectiu 2: Empreses 
El segon públic objectiu són les empreses, concretament 17 empreses de la indústria             

tèxtil: Asos, Spartoo, Venca, Sarenza, Converse, Zalando, La Redoute, Pimkie,          

Ulanka, Deichmann, Kiabi, Boohoo, Sfera, Inside, Ese o Ese, Bosanova i Salsa són             

amb les empreses que es començarà a col·laborar. 

El comparador de preus ofereix a les empreses un canal de venda: 
- Diferent: Pel fet de no ser una pàgina web d’una botiga online. 

- Innovador: Els comparadors de preus són una nova i innovadora          

manera de venda online.  

- Addicional a l’habitual: com seria la seva pròpia pàgina web o app.  

- Arribar al client potencial a través d’altres canals: Tenint presència i           

combinant el seu propi canal, sigui físic o online, amb Fashioner podran abastir             

a més públic i per tant arribar a un major nombre de vendes. 
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- Donar-se a conèixer i donar més visibilitat a l’empresa: Donar més visibilitat            

a la marca de manera online. 

- Accedir a nous clients i interessats: A conseqüència de donar més visibilitat            

a l’empresa, aquestes accediran a nous clients i interessats. 
- Increment de vendes: A l’hora d’ampliar el seu ventall de canals de venda, les              

empreses acabaran incrementant les vendes i els clients. 

- Reducció de despeses de màrqueting amb el posicionament de la marca:           
Gràcies al posicionament per part de Fashioner de la marca, podran valorar            

l’opció de reduir despeses de màrqueting.  

4.1.1 Proposta de valor respecte a la competència 

Pel que fa a la proposta de valor respecta la competència, Fashioner es centra en un                

nínxol específic, les dones, tenint bastant menys competència, a diferència de           

comparadors com Idealo que s'enfoquen en comparar diferents productes de manera           

més genèrica. També es vol destacar la creació d'una petita comunitat, on les usuàries              

puguin interactuar entre elles mitjançant fotografies, opinions, consells, etc. 

4.1.2 Testeig 

Fashioner es trobarà disponible en la pàgina web www.fashioner.com. Tant el registre            

web com l’app seran gratuïts. 

 

Logotip 
S’ha creat el logotip amb el nom de la empresa dins d’una bossa de compres per fer                 

referència i destacar la temàtica de Fashioner, la moda i les compres.  
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Fotografia 5: Logotip 

 
Filosofia i valors 
La filosofia de Fashioner: "Ajudar, facilitar i proporcionar a les usuàries l'experiència de             

poder comparar i adquirir el producte amb el preu més econòmic formant part de la               

comunitat Fashioner". 

Els valors de Fashioner són: 

- Compromís: El compromís com a valor per Fashioner és fonamental, ja que es             

compromet amb l'usuari, es compromet en què aquest podrà trobar el preu més             

econòmic d'un producte, per tant s'ha de complir aquest compromís amb           

l'usuari. 

- Transparència i honestedat: La transparència i honestedat com a valors van           

molt lligats amb el compromís, s’ha de ser clar i real a l’hora de mostrar aquest                

compromís a les usuàries, d’aquesta manera, Fashioner guanya credibilitat a          

mesura que facilita a les usuàries tota la informació que necessiten per tal de              

veure la realitat i execució del compromís per part del comparador.  

- Proximitat: Fashioner també destaca per la proximitat amb l'usuari, es vol que            

aquest se senti a gust i en confiança a l'hora d'utilitzar la plataforma, això              

s'aconseguirà a través d'un llenguatge proper i de la comunitat d’usuàries. 
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- Passió: La passió per la moda, els treballadors de Fashioner són apassionats            

de la moda i per tant això té una bona repercussió en la feina, a més, com les                  

seves usuàries, també són apassionats en trobar el preu més econòmic. 

- Seguretat: Garanteix seguretat de compra al 100%, ja que les empreses           

afiliades a Fashioner són totalment de confiança i es dóna la garantia i             

seguretat de:  

- Els productes arriben a la direcció preferent de l'usuari. 

- Els productes arriben en el termini informat. 

- Que els productes adquirits són tal com a les fotografies i als enllaços             

de les pàgines web. 

- El mètode de pagament és totalment segur. 
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Landing Page 
S’han fet dos tipus de landing page de Fashioner, a la primera s’ha volgut destacar la                

pàgina d’inici així com el nom i l’eslògan per validar l’interès i contrastar la usabilitat. A                

la segona s’ha volgut mostrar el procediment de cerca, comparació i adquisició del             

producte.

 
Fotografia 6: Landing Page 1 
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Fotografia 7: Landing Page 2 

4.1.3 Justificació del nombre de clients del mercat i la quota a assolir 

- Públic objectiu 1: Usuàries 
TAM: Població de dones residents a Espanya 

Dones: 23.926.770 

 
Taula 3: Dones residents a Espanya 

 
SAM: Dones d’entre 18 i 50 anys residents a Espanya. 

Dones: 10.957.279 
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Taula 4 i 5: Dones d’entre 18 i 50 anys residents a Espanya 

 
SOM: 48% de compra de moda online per part de dones 

Segons modaes.es el 48% de dones prefereix la compra online mentre que el 52% la               

física. 

Dones:  5.259.493 dones compren moda online 

- Públic objectiu 2: Empreses 
TAM: 20.269 empreses de moda a Espanya 

Segons modaes.es la indústria de la moda espanyola supera les 20.000 empreses,            

obtenint al 2018 20.269 empreses de moda del sector tèxtil, confecció i calçat. 

 
SAM: 4.163 empreses de moda a Espanya amb pàgina web segons Camerdata            

(epígraf 617). 

S’observa com hi ha una gran evolució respecte a la importància de l’ecommerce en              

les vendes del sector de la moda a Espanya, això també demostra l’evolució i              

increment de la compra online del sector. 
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Gràfic 2: Evolució del pes de l’ecommerce 

 
SOM: 1.440 empreses de moda de capacitat de captació per estar en comparadors de              

preus.  

Es faran visites i entrevistes diàries per aconseguir l'afiliació amb les empreses            

potencials.  

Al principi tindrem un comercial per fer això, més endavant, es contractarà a més              

comercials per poder abastir a més empreses i tenir una xarxa comercial més amplia.              

Aquest comercial tindrà una jornada laboral de 8 h diàries durant 5 dies setmanals.  

Les entrevistes amb aquestes empreses tindran una durada aproximada d'1 h.  

Es farà entrevistes amb 6 empreses al dia, comptant el temps que es tarda en               

desplaçament i dinar.  

- Empreses mensuals entrevistades: 120 empreses.  

- Empreses anuals entrevistades: 1.440 empreses. 

5. Competència real i/o potencial del negoci 

5.1.1 Competència directa  

Comparadors de preu exclusivament de moda 

- Fashiola: Fashiola és un cercador de roba i accessoris online, en el            

qual recullen els productes de diferents botigues. Venen roba per          
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dones, homes, nens i inclús de dissenyadors de luxe, també tenen una            

secció de rebaixes. 

Els preus dels productes depenen molt d’aquest, però poden anar des           

dels 20 euros fins als 500 o més, tenen productes de marques de luxe              

com Gucci, Moschino, Versace… 

- El missatge que transmet Fashiola és sobretot de moda i          

feminitat, així com trobar una gran varietat de productes i poder           

comparar. 

- Disposen tant de pàgina web com d'app.  

- Tenen presència online a xarxes socials com Facebook,        

Instagram, Twitter i Pinterest. 

- Drezzy: Drezzy també és un cercador i comparador de roba online, així            

com Fashiola ells també tenen roba per dones, homes i nens, a més,             

tenen rellotges, joies i bellesa. Els preus són més o menys com els de              

Fashiola, ja que també tenen marques de luxe com Ralph Lauren i            

Zadig & Voltaire. 

- Disposen tant de pàgina web com d'app. 

- També tenen presència online a Facebook, Instagram, Twitter i         

Pinterest. 

- Drezzy fa èmfasi en la varietat i quantitat de productes més que            

en ser específics en moda, a diferència de Fashioner.  

- Brandalert: Brandalert és dels tres comparadors de moda amb menys          

presència online, compta amb un sistema d’alertes per e-mail, té roba i            

sabates i botigues online com Asos i Zalando.  

Els preus són més econòmics que les dues anteriors depenent del           

producte.  

- Només disposa de pàgina web.  

- Té presència online a Twitter, Pinterest i LinkedIn. 
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5.1.2 Competència indirecta  

Comparadors de preu genèrics amb secció de moda 

- Idealo: Idealo és el competidor més gran en quant presència online, fa            

molta publicitat, tant a buscadors com a xarxes socials i col·labora amb            

influencers com Laura Escanes o Marta Riumbau.  

- Idealo ven una gran quantitat de productes, amb molta varietat,          

des de neveres o smartphones fins a vols, també tota mena de            

roba i sabates.  

- En haver-hi tanta varietat de producte també tenen molta varietat          

de preus.  

- Disposa tant de pàgina web com d’app. 

- Té presència online a xarxes socials com Instagram, Facebook,         

Twitter i LinkedIn. 

- Kelkoo: És un comparador de preus d’electrònica, informàtica,        

electrodomèstics, viatges, moda, maquillatge i serveis, etc.  

- És semblant a Idealo en quant producte, tot i que no té la             

mateixa presència online que aquest.  

- Només disposa de pàgina web. 

- Té presència online a xarxes socials com Instagram, Facebook,         

Twitter i LinkedIn. 

- Twenga: Twenga també és un comparador de preus genèric, aquest          

compta amb la col·laboració i aparició a la seva pàgina web de 84             

botigues online.  

- Varietat de producte semblant a Idealo i Kelkoo. 

- Només disposa de pàgina web i no té tanta presència online           

com Idealo.  

- Té presència online a xarxes socials com Twitter i LinkedIn. 
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- Google Shopping: Google Shopping compara tota mena de productes         

com els anteriors al buscador de Google.  

Google Shopping suposa una gran competència per nosaltres tot i que           

no sigui un comparador específic de moda, no només pel nom i el             

reconeixement que té la usuària per Google, sinó pel fet que a l’hora de              

fer una cerca al buscador automàticament a dalt ja et surt Shopping junt             

amb les altres funcionalitats que té Google, i això proporciona un estalvi            

i facilitat de cerca a l’usuari.  

- Gran varietat de producte. 

- Només disposa de pàgina web i la presència online és molt gran. 

- Té presència online a xarxes socials com LinkedIn. 

 

 
Fotografia 8: Google Shopping al buscador 

 

- Encuentra precios: Encuentra precios és l'única creada i        

desenvolupada a Espanya de totes les empreses competents.  

- Té una gran varietat de productes i per tant amb gran varietat de             

preus, frigorífics, televisors, salut i bellesa, informàtica. 

- Fan publicitat pagada amb Google Ads i no donen massa ús ni            

actualitzen amb regularitat les seves xarxes socials.  

- Només disposen de pàgina web. 

- Té presència en xarxes socials com Instagram, LinkedIn i         

Twitter. 

 

39 
 
 
 

 
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

https://www.google.es/shopping?hl=es_ES
https://www.encuentraprecios.es/


  Fashioner, el teu comparador de preus de moda 

 

 

 

 
Amb aquest estudi de la competència, es pot observar com tota la competència de              

Fashioner, tant directa com indirecta destaca més per la seva presència online que             

offline, tant el màrqueting com la publicitat d’aquestes es realitza en medis no             

convencionals. 

 

Dades reals de la competència i cita les fonts de consulta  
- https://hipertextual.com/2018/04/idealo-negocio-ropa  

- https://www.nobbot.com/negocios/comparadores-precios-ropa/ 

- https://loogic.com/brandlert-comparador-de-precios-de-ropa/ 

5.1.3 Similituds i diferències de la competència identificada amb la proposta de            
negoci  

Similtuds 

- El fet de crear una plataforma online de comparar preus. 

- Poder comparar preus, filtrar i tenir opinions d'altres usuàries sobre els           

productes. 

Diferències 
- Ser un comparador de preus exclusivament de moda, centrant-se en un nínxol            

molt específic a diferència de moltes altres. 

- Crear una comunitat on les usuàries puguin interactuar entre elles, anar més            

enllà de les simples reviews dels productes, aconseguir que s'aconsellin i           

pengin fotografies dels productes adquirits. 

- No tots els comparadors tenen opinions d’altres en el mateix producte. 

- Fomentar el posicionament online en les empreses que es troben al           

comparador. 

- Varietat de marques que ofereix a l’usuari. 

- Els preus que ofereix són els més econòmics, a més d'un mateix producte pots              

arribar a trobar gran varietat de preus. 
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- El tipus de botigues que ofereix al consumidor són botigues on la varietat de              

producte és molt gran, per tant ofereix amb seguretat acabar trobant el            

producte que cerca. 

5.1.4 Matriu de competència 

S'ha realitzat la matriu de competència d'acord amb els dos atributs més rellevants de              

Fashioner: 

- Si el comparador de preus és genèric o específic en el sector de la moda. 

- La popularitat, és a dir, la seva presència online, si fa molts anuncis amb              

publicitat pagada (ASO, SEM...), la presència a xarxes socials i col·laboració           

amb influencers. 

S'ha volgut destacar ambdues variables, ja que per Fashioner és important analitzar la             

competència a través de si és de moda o no, ja que es vol focalitzar al 100% en què                   

sigui de moda, com s’observa, hi ha només tres comparadors que siguin            

exclusivament de moda (Fashiola, Brandalert i Drezzy).  

Hi ha molt poca competència directa, contràriament hi ha molta competència indirecta,            

és a dir, molts comparadors de preu genèrics.  

Pel que fa a la popularitat, Google Shopping i Idealo són els millors comparadors de               

preu posicionats al mercat, amb més vendes i visites. 
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Fotografia 9: Matriu de competència 

5.1.5 Dimensionament de mercat 

Usuàries: Pel que fa al dimensionament de mercat de les usuàries es troba que a               

Espanya existeixen 23.926.770 dones, d’aquestes 10.957.279 tenen de 18 a 50 anys            

com el públic objectiu, i 5.259.493 d’aquestes dones prefereixen comprar online que            

físicament. 

 

Empreses: El sector de moda a Espanya sumava 20.269 companyies dedicades al            

tèxtil, la confecció i el calçat a 1 de gener de 2018, la seva major quota dels últims sis                   

anys  segons recull el Directori Central d'Empreses (Dirce) publicat per l'INE.  

 

Segons la consultora internacional Kantar Worldpanel, en l'Informe de moda online a            

Espanya, l’any 2012 les vendes online van representar només un 1,4% del total de la               

facturació de la moda al país, xifra minúscula si la comparem amb el 4% del 2016, el                 

5,4% del 2017 i el 6,1% registrat aquest anterior 2018. Destaquen el continu ascens de               

vendes, això demostra la importància de l'ecommerce i les apps per a aquest sector. 
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4.163 empreses de moda a Espanya amb pàgina web segons Camerdata (epígraf            

617). S’han fet càlculs i es pot abastir a entrevistar a 1.440 empreses de moda de                

capacitat de captació, anualment. Això no vol dir que aquestes 1.440 empreses vulguin             

estar en el comparador.  

5.1.6 Oceans blaus 

Com s’ha pogut observar amb el previ estudi de la competència, tenim indicis d'un              

oceà blau, la majoria de comparadors de preus tenen: 

- Una estratègia de producte més genèrica. 

- No focalitzen en la moda. 

- No tenen un nínxol de mercat tan específic. 

Amb Fashioner es vol arribar a això, a ser un comparador de preu exclusivament de               

moda (samarretes, jerseis, jaquetes, pantalons, camises, vestits, faldilles, bolsos i          

calçat) amb molta presència online, i que a més, pugui crear una comunitat entre              

usuàries aficionades a la moda i que tenen com a objectiu trobar el preu més baix i                 

assequible d'un producte.  

A més, la competència directa, és a dir, els comparadors exclusivament de moda no              

tenen una popularitat tan alta com té Google Shopping o Idealo, que els dos treballen               

molt la popularitat i presència online, sobretot Idealo amb publicitat i influencers, per             

tant es té com a objectiu explotar aquest oceà blau i ser un comparador de preu                

exclusiu de moda amb una gran presència online. 

Fashioner compleix els quatre principis bàsics de tot oceà blau: 

- Crea nous espais en el consum: Amb l’app web progressiva es vol arribar a              

crear i fomentar nous canals de consum de manera que la usuària no només              

tingui la possibilitat de realitzar la compra en la mateixa pàgina web de la              

marca, sinó tingui la possibilitat de comparar entre moltes.  

- Es centra en una idea global, no en números: Fashioner no busca només             

competir amb altres empreses del mercat, sinó que busca anar més enllà i             

allunyar-se de la competència amb idees innovadores, com per exemple el fet            
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de crear una comunitat o les alertes de producte, avantatge que la majoria de              

comparadors no tenen. Per això, en aquest punt de l’estratègia és necessari no             

només fixar-se en números, sinó tenir una estratègia global. 

- Coneix i va més enllà de la demanda existent: Per això Fashioner distingeix             

entre dos segments del públic objectiu i el que importa és també dirigir l’atenció              

i conèixer a les que encara no són clientes..  

- Viabilitat de l’estratègia: Un aspecte dins de la viabilitat és el preu, que ha              

d’atreure a més clientes, i a més, necessitarà retenir-les per tal de fidelitzar             

amb elles, això farà que contra més tràfic i clientes obtingui Fashioner, més             

empreses vulguin aparèixer en el comparador, i per tant, més comissió           

s’emporti l’app web progressiva. 

6. Justificació del grau d'innovació/adequació real de la idea de negoci 
- Fashioner garanteix ser una idea de negoci real i molt factible, a més             

d’innovadora, això es dona, ja que és un comparador de preus exclusivament            

de moda fet a través d'una app web progressiva i incorpora gran quantitat de              

funcionalitats com per exemple les alertes de preus, els gràfics amb           

comparacions anteriors, i crea una comunitat en la qual les usuàries poden            

interactuar a través de comentaris, fotografies i opinions per ajudar-se          

mútuament a trobar la millor i més econòmica de les opcions. També Fashioner             

vol destacar per la seva gran presència online i digitalització. 

- Com podem veure gràcies a la matriu de competència, la idea de negoci és              

diferent del que existeix actualment al mercat, perquè no existeix cap app web             

progressiva que sigui un comparador de preus específic de moda i a l’hora             

tingui una gran presència online, és una idea molt poc explotada per la             

competència, existeixen molt poques apps web progressives que es dediquin a           

comparar preus exclusivament de moda, a més, les existents no tenen una            

gran presència online com té previst tenir Fashioner.  

- Quan es parla de gran presència online es parla de: 
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- Publicitat pagada (Google Ads, Instagram i Facebook Ads) 

- Presència i interacció amb públic a xarxes socials. 

- Mailing i newsletter. 

- Interactuar amb els leads i actuals clients. 

- Col·laboració amb influencers. 

- Ofereix una tecnologia existent, les apps webs progressives, tot i que és            

important destacar que és una de les tecnologies i canals que més està             

incrementant l’ús per part dels consumidors de smartphones en tot el mercat,            

cada dia és més comú utilitzar les apps mòbils i les pàgines webs per comprar               

moda. Cal destacar el nínxol de mercat específic com són les dones. 

- A l’hora de plantejar la idea de negoci i l’adequació real per dur a terme la idea                 

d’una app web progressiva per un comparar preus de moda, s’ha tingut en             

compte les tendències actuals i les de futur, com ara que els nous mercats              

cada vegada són més social-mobile, és a dir, cada cop hi ha més tendència a               

l’ús de smartphones i d’aplicacions mòbils, i les compres per mòbil per            

conseqüència també van en increment, cada vegada l’usuari mòbil compra més           

via app que via pàgina web.  

- Segons l’estudi de Pickaso sobre “Espanya i el Món 2018, l’ús de les             

Aplicacions Mòbils”, només a Espanya el temps en Apps ja arriba al 88% de              

minuts respecte al navegador.  

També és important i cal destacar amb xifres i gràfics aquest increment de             

compres en apps.  

Per categories, les aplicacions de compres, amb un creixement anual del 54%            

en el nombre de sessions que realitzen els consumidors són les més creixen             

en el món, enfront de les d'estil de vida o jocs, que descendeixen             

considerablement. 
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Gràfic 3: Creixement interanual de l'ús de les apps 
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7. Cronograma amb les accions previstes per al desenvolupament del          
TFG 

 
Fotografia 10: Diagrama de Gantt entrega 1 creat amb Canva 
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Fotografia 11: Diagrama de Gantt entrega 2 creat amb Canva 

 

 
Fotografia 12: Diagrama de Gantt entrega 3 creat amb Canva 
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8. Pla de màrqueting 

És important realitzar un bon pla de màrqueting amb totes les accions estratègicament             

planificades per tal d’aconseguir posicionar l’empresa en el mercat dels comparadors           

de preu i arribar a l’èxit complint els objectius establerts. 

Els objectius a assolir del 1r any són:  

1. Que com a mínim 10 de les 17 empreses seleccionades acceptin afiliar-se            

amb Fashioner per vendre productes.  

2. Arribar a 10 marques que vulguin publicitar-se al portal trimestralment per           

publicitar-se.  

Les marques que són anunciades al comparador paguen a l'empresa per           

situar-se en llocs privilegiats quan el client navega per les diferents categories            

de producte de la web o l'app de Fashioner. 

3. Aconseguir que un 35% (1.840.822 dones) del mercat rellevant conegui el           
comparador i les seves prestacions. Per a això, els esforços de màrqueting,            

reconeixement i reputació online són molt importants.  

4. Arribar com a mínim a 10.000 vendes de productes. 

8.1 Portafoli productes/serveis  

8.1.1 Productes 

Tots els productes van dirigits al target de l’empresa, dones de 18 a 50 anys               

apassionades per la moda i sensibles al preu. Totes les gammes de productes van              

dirigides tant al primer segment d’edat més juvenil com al segon d’una edat superior.  

La selecció del catàleg de Fashioner compta amb productes de tendència actual en el              

món de la moda. 

A continuació es mostra exemples de les marques i les tipologies de producte que es               

trobaran a la pàgina web. 
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- Samarretes: Les empreses que mostraran samarretes a la plataforma         

són Asos, Salsa, Boohoo i Converse.  

- Model: Samarretes de màniga curta, mitja i llarga.  

- Colors i estampats: Gran varietat de colors (depenent de         

l’estació s’escolliran uns colors o uns altres) i estampats per tal           

que la usuària tingui on escollir. 

- Composició: El material predominant en la composició de les         

samarretes de la plataforma és el cotó. 

 
Fotografia 13: Samarretes 

 

- Jerseis: Les empreses que mostraran jerseis a la plataforma són Asos,           

Venca i Pimkie. 

- Model: Jerseis en pic, amb coll alt, d’encaix, llargs i curts. 

- Colors i estampats: Els colors i estampats seguiran la mateixa          

metodologia que les samarretes.  

- Composició: Cotó, seda i fibres sintètiques. 

 
Fotografia 14: Jerseis 
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- Jaquetes: Les empreses que mostraran jaquetes a la plataforma són          

Pimkie, Boohoo, Ese o ese i Asos. 

- Model: Anorac, cuir, texana, americana, gavardines… 

- Colors i estampats: Els colors seran molt variats a diferència          

dels estampats, que hi haurà pocs. 

- Composició: Cuir sintètic, polièster, poliuretans. 

 
Fotografia 15: Jaquetes 

 

- Pantalons: Les empreses que mostraran pantalons a la plataforma són          

Pimkie, Venca, Inside i Salsa. 

- Model: De tir alt, baix, boyfriend, mom, acampanats, tub, xandall,          

xines i malles. 

- Colors i estampats: Hi haurà gran quantitat de colors, des de           

negres, texans, grisos, roses, vermells... Els estampats seran de         

ratlles, guepard, cercles, serp, zebra i flors. 

- Composició: Cotó, cuir, elastà. 

 
Fotografia 16: Pantalons 

 

- Camises: Les empreses que mostraran camises a la plataforma són          

Zalando, Sfera i Sarenza. 
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- Model: Màniga curta, mitja i llarga. 

- Colors i estampats: Hi haurà tota mena de colors depenent          

l'estació de l'any, tot i que predominarà el texà i colors llisos. Pel             

que fa als estampats seran de quadres, flors, ratlles. 

- Composició: Cotó, ribet, seda i polièster. 

 
Fotografia 17: Camises 

 

- Vestits: Les empreses que mostraran vestits a la plataforma són Asos,           

Boohoo i Venca. 

- Model: De tall curt, mitjà i llarg. De tirants, maniga curta, mitja i             

llarga. D’ocasió, festa, acompanyat de boda, platja, casual... 

- Colors i estampats: Gran quantitat de colors i estampats         

depenent de l’estació de l’any, flors, ratlles, etc. 

- Composició: Cotó, viscosa, elastà, seda... 

 
Fotografia 18: Vestits 

 

- Faldilles: Les empreses que mostraran faldilles a la plataforma són          

Asos, Boohoo, Pimkie i Venca. 

- Model: Acampanada, canalé, tub, mini, mitja, llarga, plisada,        

faldilla pantaló... 
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- Colors i estampats: Tota mena de colors i estampats, es          

potenciarà sobretot el cuir, el texà, la pana, el guepard i les flors,             

ja que són estampats actualment de moda, sempre tenint en          

compte l’estació de l’any.  

- Composició: Cuir, polièster, cotó, pana, viscosa, elastà. 

 
Fotografia 19: Faldilles 

 

- Bolsos: Les empreses que mostraran bolsos a la plataforma són          

Zalando, Asos i Sfera. 

- Model: Tote, bandolera, baguette, de mà, d'espatlla, shopper,        

ronyonera, mini i gran. 

- Colors i estampats: Gran quantitat de colors a diferència dels          

estampats, que no hi haurà tants. 

- Composició: Polièster, poliuretà, cotó i cuir sintètic. 

 
Fotografia 20: Bolsos  

 

- Calçat: Les empreses que mostraran calçat a la plataforma són          

Converse, Asos, La Redoute, Sarenza, Ulanka, Deichmann i Bosanova. 
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- Model: Vambes, talons, plataformes, botes, de vestir, botins,        

espardenyes i sandàlies. 

- Colors i estampats: Gran quantitat de colors a diferència dels          

estampats, que no hi haurà tants. 

- Composició: Cuir, tèxtil, poliuretà... 

 
Fotografia 21: Calçat 

 
Fotografia 22: Tipus de productes 

8.1.2 Serveis 

Fashioner proporciona dos tipus de serveis a les empreses afiliades de la plataforma             

web: 

1. Màrqueting afiliació: Es mostraran els productes de l’empresa afiliada a la           

plataforma amb un enllaç a la web perquè la usuària pugui realitzar la compra.              
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Per cada venda obtinguda a través de l’enllaç de la plataforma Fashioner,            

hauran de donar al comparador un 15% de comissió. 

2. Publicitat a través de banners a la plataforma. 

Apareixent i tenint presència a la pàgina web a través dels banners se'ls hi              

proporcionarà els següents beneficis: 

- Arribar al client potencial a través d’altres canals, tenint presència i combinant            

el seu propi canal web, amb Fashioner podran abastir a més públic. 

- Una millora de l’estructura de màrqueting i del posicionament online donant           

més visibilitat a la marca. 

- Possibilitat de publicitat en els banners de la plataforma. 

- Accedir a nous clients i interessats. 

- Increment de vendes. 

- Rotació d’estocs.  

 

8.2 Pla de comunicació del primer any 

Per una empresa com Fashioner, al ser una plataforma únicament online, que es troba              

en la indústria de la moda i que gran part del seu públic objectiu és jove, és important                  

tenir gran presència al món digital.  

És per això que és important tenir un índex de participació i engagement alt en xarxes                

socials, la presència digital ha de servir perquè l’empresa tingui: 

- Notorietat i reconeixement de marca: Generarà coneixement de marca a les           

comunitats implicant a les clientes en ella, ja que es crea un flux d'informació              

en temps real entre les usuàries i la marca.  

- Viralitat: La pròpia comunitat produeix l'efecte del "boca a boca" i això pot             

provocar que noves clientes adquireixin el servei. 

Per això, l'objectiu principal del pla de comunicació del primer any és donar a conèixer               

i llançar la plataforma al mercat. 
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El pla de comunicació del primer any es basa en totes aquelles accions que es               

realitzaran en els diferents canals i medis per donar a conèixer la plataforma, així com               

en els inicis del seu funcionament. 

 

Els canals i mitjans que s’utilitzaran per donar a conèixer la plataforma són:  

Accions online 
- Pàgina web: La pròpia pàgina web és un dels canals que donarà a conèixer              

Fashioner, la cerca a Google dels productes que el client busca i acaba trobant              

a la plataforma amb diferents preus.  

En la pàgina web és important destacar:  

- Els dos call to action, el botó de registre i el de comparar.  

- Els copys, les keywords i el contingut, indexat als cercadors de Google. 

- L’estètica, logo, eslògan i colors significatius del comparador. 

- Ressaltar les icones de les xarxes socials de la plataforma: Facebook i            

Instagram. 

- SEO: Optimitzar el posicionament en buscadors de manera orgànica per tal           

d’aparèixer ben posicionats al cercador Google. Amb accions com l’edició de           

continguts, reescriptura del codi html, paraules clau, etc. 

La cerca de paraules clau es realitza amb Ubersuggest, algunes idees de            

paraules clau potencials són: 

- Converse blancas. 

- Vestido de fiesta. 

- Jersey pico. 

- Pantalones boyfriend. 

- Anorac. 

- SEM: Campanyes de publicitat pagada. Instagram, Facebook i Google Ads.          

D’una banda, amb Google Ads es vol posicionar la pàgina web i augmentar la              

visibilitat. 
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D’altra banda, amb Instagram i Facebook Ads el que es vol és augmentar el              

tràfic i seguidors a les xarxes socials, de manera que aquests vagin amb             

l’enllaç directe a visitar la pàgina web. 

- Influencers: Es vol col·laborar amb influencers femeninas de moda, de manera           

que aquestes ens recomanin a les seves xarxes socials per una publicació al             

feed a canvi de pagament.  

Les influencers seleccionades per començar són: Laura Escanes i Lovely          

Pepa. 

- Landing Page: És el disseny de la pàgina d’aterratge dissenyada per captar            

leads, han estat mostrades dues en punts anteriors, tant per app com per web. 

- Youtube Ads: Es realitzaran anuncis a Youtube setmanalment, el propòsit          

d’aquests anuncis és cridar l’atenció del públic i estar en la ment d’aquest. I              

sobretot incentivar la cerca de la pàgina web.  

Es realitzaran anuncis In-Stream cada setmana durant els primers mesos, és           

una tipologia d’anunci a Youtube que només es paga quan l’espectador           

visualitza els 30 segons de l’anunci, tot i que aquest té la possibilitat de saltar               

l’anunci al cap de 5 segons. El cost cada cop que una persona visualitza un               

anunci és de 0,02 $ a 0,06 $. 

 

8.2.1 Procés de comunicació pre, durant i post venda 

La comunicació que realitza una marca és clau per l’èxit d’aquesta. Per tant, s’ha de               

tenir una estratègia i planificar les accions del procés de comunicació pre, durant i post               

venda. Al ser una plataforma digital encara és important focalitzar en la comunicació             

online.  

S’utilitza el funnel de conversió per enfocar el procés de comunicació: 
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Fotografia 23: Funnel de conversió 

 
Comunicació prèvia 
Aquesta és l’etapa d’adquisició i d’activació del client, on s’ha d’enfocar els esforços             

en donar a conèixer i que el públic arribi a la plataforma, generar interès i despertar la                 

necessitat de comprar.  

En aquesta etapa són importants les accions per fer arribar tràfic a la web, xarxes               

socials i captar leads. 

Aquestes són: 

Publicitat pagada 
- Google Ads: Amb les campanyes de Google Ads el que es pretén és generar              

tràfic a la pàgina web, als copys de les campanyes es destacarà sobretot el fet               

de poder estalviar i comparar preus, ja que, el públic objectiu és sensible al              

preu i és un estímul per realitzar una compra el fet de poder estalviar-se diners. 

Exemples: 
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Fotografia 24: Anunci Google Ads 1 

 
Fotografia 25: Anunci Google Ads 2 

 

- Facebook i Instagram Ads: Les xarxes socials són rellevants en el procés            

d’adquisició de les futures clientes, ja que tant Instagram com Facebook són un             

canal per portar tràfic a la pàgina web i així aconseguir vendes.  

Les campanyes de publicitat pagada a les xarxes es realitzaran setmanalment,           

tant per stories com pel feed, amb això Fashioner aconseguirà més seguidors a             

les xarxes socials i més tràfic a la plataforma, i com a conseqüència, la              

possibilitat d’incrementar les vendes.  

Exemples: 
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Fotografia 26: Anunci Instagram Ads 

 
Fotografia 27: Anunci Facebook Ads 

- Xarxes Socials: Fashioner disposarà de perfil a Instagram i Facebook.  
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Es publicarà diàriament a les xarxes socials, tant per stories com per publicació             

(compartint productes i fotografies de les clientes i de la comunitat), a través             

d’un to proper i familiar per les seguidores, responent comentaris i dubtes,            

realitzant enquestes i tenint una comunicació bidireccional. 

Exemples de copys: 

- ¿Todavía no te has visto las nuevas ofertas de Fashioner? ¡Haz clic en             

el link de la biografía y compara!. 

- ¿Botas militares sí o no? ¡Estas “Dr Martens” nos han enamorado!. 

- Encuentra los mejores precios y ofertas en moda, ¿todavía no formas           

parte de la comunidad Fashioner?. 

 

- Influencers: Es començarà col·laborant amb Laura Escanes i Lovely Pepa,          

influencers de moda. El que guanya Fash 

Les condicions d’aquesta col·laboració seran que han de promocionar un dels           

productes de la pàgina web tant per stories com per publicació, fent-se una             

fotografia i recomanant el portal web. 

Exemple de copy de la publicació: 

“Encantada con mis nuevas converse, pero todavía más con su precio. Yo ya             

he comparado y encontrado la mejor oferta en Fashioner, ¿a qué esperáis            

vosotros?”. 

 

- Youtube Ads: A Youtube Ads es realitzarà un vídeo de 30 segons de durada              

mostrant un recorregut de compra per la plataforma web, mostrant els diferents            

tipus de productes, preus i reviews de la comunitat per tal d’incentivar la             

compra. 

Amb el vídeo a Youtube es pretén guanyar tràfic, visites i vendes a la              

plataforma. 
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També s’han de tenir en compte aspectes de comunicació verbal en el contingut i els               

copys, com el to que s’utilitzarà, es vol utilitzar un to proper (en primera persona) a les                 

consumidores però a l’hora senzill.  

La comunicació no verbal també és un factor a tenir en compte, els dissenys i les                

creativitats realitzades han de transmetre al públic la personalitat i els valors de la              

marca. 

 

Comunicació durant 
Un cop la usuària s’hagi registrat, toca l’etapa de retenció i venda, l’objectiu de l’etapa               

és fidelitzar a la usuària i que aquest es passi el màxim temps a la pàgina web i que                   

compri, un dels factors a destacar per aconseguir això és la comunitat, aconseguir             

que es realitzi la venda gràcies a les reviews de les clientes de la comunitat i                

fotografies, i fent sentir a la usuària part de la comunitat Fashioner.  

La mateixa pàgina web, el seu disseny, fotografies de producte i copys també incitaran              

a tornar a Fashioner perquè s’efectuïn comandes. 

- Comunitat Fashioner: Formar part de la comunitat Fashioner significa ser          

usuària de la plataforma web, la comunitat Fashioner són les clientes           

d’aquesta, que comparteixen fotografies i reviews dels productes adquirits, per          

així aconsellar i ajudar a les futures compradores de la plataforma.  

Les claus per motivar a les usuàries a formar part de la comunitat Fashioner              

són: 

- Fer-les sentir part d’una comunitat, acollides i en família. 
- Mantenir despert l’interès: Recordar a través de publicacions i         

contingut tant a les xarxes socials com a la pàgina web aquesta            

possiblitat de formar part de la comunitat.  

- Recompensa: Les usuàries de la comunitat de Fashioner podran veure          

les fotografies i reviews d’altres usuàries, si no formen part de la            

comunitat no tenen aquesta possibilitat, i per tant, no poden estar tan            

segures a l’hora de realitzar la compra. 
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- Contingut rellevant: Les usuàries de la comunitat reben e-mails         

recordant les dates més importants en quant descomptes: Black Friday,          

rebaixes, Nadal…  

- Aprofitar contingut o suggeriments de la comunitat: El fet de poder           

compartir l’experiència i l’opinió d’un producte amb altres dones, en          

moltes ocasions no es finalitza una compra per temor a que no sigui el              

que surt a la fotografia o que no quedi com a la model d’aquesta, per               

això tant les reviews com les fotografies de les usuàries de la comunitat             

són tan importants per qualsevol possible clienta. 

 

Comunicació post 
Per acabar el procés de comunicació, enfoquem la comunicació post venda amb            

l’etapa de referència del funnel de conversió.  

Per això, s’ha de tractar que les usuàries acabin contentes i satisfetes amb la compra               

realitzada, per tal que tornin i adquireixin més productes.  

Els dies més assenyalats com el Nadal, les rebaixes, Black Friday s’enviarà una             

newsletter a la base d’usuàries amb els descomptes més destacats de la plataforma.  

A més, a les dates com Nadal i cap d'any un correu electrònic felicitant les dades                

assenyalades. 

- Mailchimp: El que es vol aconseguir amb l’e-mail màrqueting a les dates            

assenyalades és un retorn de la usuària, un cop s’hagi registrat i formi part de               

la comunitat Fashioner haurà acceptat les condicions perquè es pugui enviar           

newsletters al seu correu electrònic. 

Exemple d’e-mail màrqueting del Black Friday: 
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Fotografia 28: Mailchimp Black Friday 

 

8.2.2 Canals de comunicació bidireccionals  

Fashioner compta amb accions de comunicació online.  
És important realitza accions de comunicació bidireccional, per tal d’obtenir feedback           

del públic, en el cas de Fashioner dels seguidors de les xarxes socials.  

Es realitzaran preguntes setmanals als seguidors, tant per publicacions a stories com            

per al feed.  

Es vol utilitzar un to proper a l’hora de dirigir-se a les consumidores, sobretot en xarxes                

socials, així que es parlarà en primera persona i es compartirà contingut diàriament,             

d’aquesta manera s’aconseguirà humanitzar la plataforma i crear una comunitat          

fent-los sentir més propers a Fashioner.  
Preguntes i enquestes com: 
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- Quins productes us agradaria tenir a la plataforma?. 

- Quin producte t'agrada més? Posa dos exemples. 

 

8.2.3 Pressupost del pla de comunicació amb accions i campanyes 

Canal Pressupost 

Hosting pàgina web (loading) 46.80€/any 

Domini pàgina web (loading) 10.99€/any 

Programador 20.000€/any 

Google Ads 2.400€/any 

Instagram i FB Ads 3.000€/any 

Youtube Ads 2.400€/any 

Influencers (500 per publicació, 6 mesos) 3.000€/any 

Total pressupost 30.857,79€/any 

 

Taula 6: Pressupost del pla de comunicació 

Font: Elaboració pròpia 

8.3 Canals de distribució 

En el cas dels canals de distribució de Fashioner no és una empresa física, l’empresa               

no s’encarrega de l’enviament ni distribució dels productes, per tant, en ser únicament             

una plataforma online no hi ha cap canal de distribució. 

El canal de distribució de Fashioner és la web, el comparador posa en contacte al               

client amb l’empresa mitjançant la plataforma web. 
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8.3.1 Pàgina web de Fashioner 

La tecnologia de Fashioner consisteix en una plataforma online d’un comparador de            

preus a creada través d’una app web progressiva.  

Una PWA consisteix en una web que per oferir una bona experiència s’adapta als              

mòbils de la forma més semblant a la d'una aplicació nativa. 

La pàgina web de Fashioner ha estat creada amb la plataforma Jimdosite i l’enllaç és               

el següent: https://fashioner.jimdosite.com/. 

Pel que fa al disseny de la pàgina web ha estat creat tenint cura de la imatge que                  

l’empresa vol comunicar al públic.  

 

A continuació es mostra la pàgina web per parts: 

Header 

Al header de la pàgina web de Fashioner es destaca:  

- Logo, eslògan i colors significatius del comparador. 

- Menú: Inici, categories i productes TOP (més venuts). 

- Call to Action: El botó de registre. 

- Xarxes socials: Facebook, Instagram i carret de compra. 

Fotografia 29: Header pàgina web 
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Cos 

Pel que fa a l’inici del cos de la pàgina web es tracta d’una pàgina amb contingut                 

dinàmic, en la qual van rotant dues fotografies de productes de moda. A més, s’ha               

afegit una capçalera amb un bon copy que destaca al comparador, seguidament d’un             

call to action perquè la usuària busqui el producte que vol comparar.  

Com podem observar, a la pàgina d’inici la usuària es troba dos CTA diferents,              

ambdós compleixen dues de les necessitats i volen que el lead es converteixi a ser               

client real. 

 

 

Fotografia 30: Cos pàgina web 1 
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Fent scroll a la pàgina trobem quatre columnes on es mostren els productes top, que               

són sobretot els productes més venuts del comparador i que més poden interessar al              

públic objectiu.  

Seguidament dues columnes amb contingut informatiu sobre les categories “Moda y           

Calzado” de la plataforma, també s’ha volgut afegir al final del cos de la web un copy                 

per tal d’atreure el client i la seva atenció informant-lo dels preus econòmics que pot               

trobar al comparador. 

 

 
Fotografia 31: Cos pàgina web 2 
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Fotografia 32: Productes TOP 

Fotografia 33: Contingut informatiu web 
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Fotografia 34: Copy informatiu 

 

Footer 

En el footer de la pàgina web trobem elements com:  

- Xarxes Socials: Facebook i Instagram, tant en el menú superior com en el peu              

de pàgina són els dos llocs on la usuària ha de poder trobar les xarxes socials,                

ja que han d’estar en un lloc fàcilment visibles i reconeixibles. 

- Menú legal: També trobem el que seria el “menú legal” i informatiu per l’usuari,              

aquest menú és necessari per transmetre seguretat i confiança al client. En            

aquest es poden trobar enllaços a la política de cookies i privacitat, a l’avís              

legal i a les polítiques d’enviament i devolució per marca.  

- Marques col·laboradores: És important mostrar les marques afiliades amb         

Fashioner per tal de cridar l’atenció i captar clientes.  

Es mostren els logotips de les marques col·laboradores dinàmicament.  
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Fotografia 35: Footer 

 

Subpàgines 

Pàgina de producte 

A la pàgina de producte es mostra una transcripció del que les usuàries trobaran en               

clicar l’enllaç que els redirigeix a la pàgina web de la marca.  

La pàgina conté:  

- Títol, fotografies, explicació del producte i temps d’entrega. 

- Disponibilitat de talles. 

- Detalls del producte: Materials, tipus de rentada, etc. 

- Alertes de preu i estadístiques de com han anat apujant o abaixant els preus              

del producte en els últims mesos.  

- Opinions de la comunitat Fashioner: Amb fotografies, escrits i votacions d’un           

màxim de 5 estrelles per producte i usuari. 

 

Fotografia 36: Pàgina de producte 1 
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Fotografia 37: Pàgina de producte 2 

 

 

Categories 

A la subpàgina de categories es mostren totes les categories de productes que té la               

plataforma: 

- Jerseis. 

- Jaquetes.  

- Pantalons. 

- Camises. 

- Vestits. 

- Faldilles. 

- Bolsos. 

- Calçat. 
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Fotografia 38: Categories 1 

 

Fotografia 39: Categories 2 
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Fotografia 40: Categories 3 

Vista mòbil 

Fashioner és una PWA, és a dir, la plataforma és una web tradicional que incorpora 

particularitats que la fan adaptar-se i semblar una app nativa per mòbils i tablets.  

 

                                        Fotografia 41: Vista mòbil 1               Fotografia 42: Vista mòbil 2 
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                                Fotografia 43: Vista mòbil 3                Fotografia 44: Vista mòbil 4 

S’han tingut en compte aspectes com: 

- Transmetre confiança i seguretat tant en el disseny web com a l’hora de fer la 

transacció, ja que a la redirecció de l’enllaç s’està informant la usuària dels 

mètodes de pagament, també s’informa d’aspectes com la política de 
privacitat, cookies i avís legal, així com el funcionament del comparador per 

aquells que el desconeguin. 

- A diferència de la competència s’ha volgut destacar el fet de fer-se usuària de 

Fashioner i formar part de la comunitat, així com la moda. Aquests elements 

es transmeten a través del contingut escrit, fotografies, colors i disseny de la 

plataforma. Els comparadors més potents de la nostra competència com són 

Idealo i Google Shopping no destaquen el fet de la comunitat, els comentaris, 

consells i fotografies que les altres usuàries proporcionen, ni destaquen el fet 

de formar-hi part d’aquesta. Altres comparadors més enfocats en moda en 

canvi com són Fashiola i Brandalert si destaquen el fet d’anar a la moda per 

cridar l’atenció del públic.  

75 
 
 
 

 
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
 



  Fashioner, el teu comparador de preus de moda 

 

 

 

 
- Disseny web adaptable i càrrega ràpida: Fashioner és una app web 

progressiva, per tant s’adapta als dispositius mòbils en quant el disseny 

d’aquesta, a més disposa de càrrega ràpida per tal que la usuària no es cansi 

d’esperar i marxi sense realitzar la compra. L’estimació del temps de càrrega és 

d’entre 3 a 5 segons.  

-  Pel que fa als productes, Fashioner proporciona diferents enllaços d’un 

mateix producte comparant els preus al que està en diferents marques, per 

això Fashioner no pot incidir en aspectes com qualitat, preu i temps de 

lliurament de producte.  

- Els productes de la plataforma es dirigeixen al públic objectiu, dones d’entre 18 

i 50 anys. Existeix una amplia gamma de diferents tipus de productes per tal 

que el client pugui trobar el que busca i tingui vàries opcions de compra. 

Tot i que si pot seleccionar empreses les quals proporcionin els elements idonis 

al seu públic objectiu. Per això s’han seleccionat les 17 empreses. 

- Preu: Pel que fa als preus dels productes oscil·len entre els 15 € i 150 

€, depenent del producte i la marca.  

- Qualitat: Fashioner busca proporcionar a la usuària el producte amb el 

preu més barat, sempre tenint en compte la qualitat d’aquest. Per això 

han estat seleccionades empreses les quals tenen un cert nom en el 

sector i de les que la qualitat dels productes és considerada com a 

bona. 

- Temps de lliurament: El temps de lliurament dels productes d’aquestes 

empreses és d’entre 3 a 7 dies. Totes disposen de l’enviament “exprés” 

d’un dia fent un pagament més elevat. 
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8.4 Política de preus i previsió de vendes 

8.4.1 Analitza i determina l’estratègia de preus adequada per incorporar el           
producte/servei al mercat 

L'estratègia de preus dels productes del comparador pot determinar factors tan           

importants com l'èxit d'aquest. Per tant, la fixació de preus requereix un estudi previ,              

tant de la competència com del públic objectiu, s'ha vist en altres punts que el públic                

objectiu és sensible al preu i busca i compara diferents pàgines web fins a trobar el                

preu més econòmic del producte.  

L'estratègia competitiva de preus que segueix Fashioner és de preu descomptat,           

és a dir, l'objectiu és captar clientes a través de preus més baixos que la resta de                 

competidors, per això, s'ha estudiat la competència, tan directa i indirecta per tal de              

trobar la fixació de preu més adient.  

Els comparadors de preu consisteixen en això, en satisfer a la usuària i que pugui               

trobar el preu més "barat" possible d'un producte. Tot i que depèn molt de la tipologia                

de productes que disposa cada comparador.  

Existeixen estratègies psicològiques de preu, la percepció del consumidor també és           

un factor a tenir en compte a l’hora de fixar un preu, a l’hora d’escollir els productes del                  

catàleg del comparador, Fashioner busca productes amb estratègia de preu          
imparella, es tracta de descomptar un o dos cèntims al preu del producte per crear en                

el consumidor la idea que el cost és més barat. És el que passa quan per exemple una                  

peça de vestir costa 29,99 €, en lloc de 30 €. 

8.4.2 Sistema per fixar preus 

- S’ha fixat un 15% de comissió que s’emporta la plataforma per venda, cada             

venda que rep des de la plataforma l’empresa afiliada, haurà de donar a             

Fashioner una comissió del 15%. S’ha establert aquest % amb la previsió de             

cobrir les despeses d’estructura de l’empresa. 
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- En quant als preus dels productes de Fashioner, la plataforma no fixa el preu              

dels productes de la plataforma, qui fixa el preu són les empreses afiliades.  

- A més, per la publicitat als banners de la plataforma web s’ha fixat un preu de                

300€ mensuals per empresa, l'anunciant paga un preu fix perquè Fashioner           

mostri el seu anunci durant un mes, Fashioner fixa un preu de 300€ tenint en               

compte el branding, el tràfic i coneixement que arribarà a tenir la marca             

anunciant.  

Fashioner fixa els preu de comissió de la plataforma en base a: 

- Competència: S’ha fet una investigació prèvia a la competència, tan directa           

com indirecta, és a dir, comparadors generals i exclusivament del sector de la             

moda.  

- Costos: S'ha de tenir en compte tant els costos directes, indirectes, variables i             

no variables.  

- Presència: Pel % de comissió influeix en el nivell de la presència de més o               

menys empreses a la plataforma. El fet que a les empreses els hi pugui              

interessar o estigui demandat estar en un comparador de preus de moda. 

8.4.3 Preu de les líneas de productes i serveis 

La fixació del preu de líneas de productes es realitza fent una mitja per gammes de                

producte. A continuació es mostra els preus dels productes que apareixeran a la             

plataforma: 

- Samarretes: 20 € 

 
Fotografia 45: Preu samarretes 
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- Jerseis: 25 € 

 
Fotografia 46: Preu jerseis 

- Jaquetes: 36 €  

 
Fotografia 47: Preu jaquetes 

 

- Pantalons: 46 € 

 
Fotografia 48: Preu pantalons 

- Camises: 21 € 

79 
 
 
 

 
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
 



  Fashioner, el teu comparador de preus de moda 

 

 

 

 

 
Fotografia 49: Preu camises 

- Vestits: 23 € 

 
Fotografia 50: Preu vestits 

- Faldilles: 28 € 

 
Fotografia 51: Preu faldilles 
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- Bolsos: 46 € 

 
Fotografia 52: Preu bolsos 

 

 

 

- Calçat: 80 € 

 
Fotografia 53: Preu calçat 

 
La fixació dels preus del serveis per empreses són: 

- Màrqueting d’afiliació: 15% de comissió per venda provinent de la plataforma. 

- Publicitat: Publicitat per empreses als banners de la plataforma, el cost és de             

300 € mensuals. Les empreses que es publiciten via banners a la plataforma             

no tenen perquè ser les mateixes afiliades, es pot escollir un servei o l’altre, o               

ambdós. 
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8.4.4 Canvis en les variables que puguin afectar a l’estratègia de preus 

Els canvis que poden afectar a l’estratègia de preus són: 

- Crisi econòmica: Una de les variables que poden afectar a l’estratègia de            

preus de Fashioner és la crisi econòmica, ja que, si existeix una crisi, provoca              

una tendència de compra inferior, i per tant que les empreses afiliades            

disminueixin les seves vendes al portal web, i això podria fer que s'hagués de              

baixar el % de comissió. 

- Augment de les vendes en botiga física: Existeix la possibilitat d’un augment            

de les vendes en botiga física, ja que la compra online pot generar             

desconfiança i inseguretat a l’hora de comprar un producte, per temor que no             

sigui o quedi com a la fotografia. 

- Disminució de les vendes online: Per conseqüència al punt anterior, un           

augment de vendes en botiga física pot acabar provocant una disminució de            

vendes online. 

- Canvis en les estructures de costos de les empreses: Els canvis en els             

costos dels productes de les empreses afiliades poden afectar el % de            

comissió de Fashioner.  

Si les empreses han d’abaixar els preus dels seus productes, és possible que             

no estiguin disposats a pagar un 15% de comissió i per tant aquest % hagi de                

disminuir.  

8.4.5 Previsió de vendes 

Segons el SOM s’ha realitzat la previsió de vendes del primer any, s’analitzen tres              

possibles escenaris: pessimista, intermedi i optimista en relació amb la SOM de les             

usuàries.  

S’ha establert 1, 2 i 3% de rati de conversió en base a la informació dels ratis de                  

conversió dels e-commerce de moda. La previsió de vendes és donada gràcies són a              

totes les estratègies i accions de captació realitzaran.  
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SOM: 5.259.493 dones compren moda online. 

 

- L’escenari pessimista preveu que un 1% de les dones comprin a Fashioner: 

1% de 5.259.493 dones = 52.594 dones. 
El nombre de vendes de l’escenari pessimista es veu afectat per la temporada             

primaveral, és per això que existeix un nombre de vendes més o menys             

equitatiu entre productes, ja que a diferència de les estacions d’hivern o estiu             

no influeix tant la temperatura i es compren productes de tota mena per la              

temporada. 

 

Gamma Nombre de 
vendes 

Preu Ingrés 

Samarretes 6.700 20 € 134.000 € 

Jerseis 5.800 25 € 145.000 € 

Jaquetes 6.290 36 € 226.440 € 

Pantalons 5.688 46 € 261.648 € 

Camises 4.000 21 € 84.000 € 

Vestits 3.300 23 € 75.900 € 

Faldilles 4.619 28 € 129.332 € 

Bolsos 8.097 46 € 372.462 € 

Calçat 8.100 80 € 648.000 € 

Total    2.076.782 € 

Taula 7: Escenari pessimista 
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15% de comissió de 2.076.782 € = 311.517,3 € d’ingressos. 
 

- L’escenari intermedi preveu que un 2% de les dones comprin a Fashioner: 

2% de 5.259.493 dones =105.189 dones. 
El nombre de vendes dels productes de l’escenari intermedi es veu afectat per             

la temporada d’hivern, així com el cap d’any i les celebracions, per això el              

nombre de vendes de roba d’hivern, vestits, bolsos i calçats destaca. 

 

Gamma Nombre de 
vendes 

Preu Ingrés 

Samarretes 6.000 20 € 120.000 € 

Jerseis 11.790 25 € 294.750 € 

Jaquetes 9.670 36 € 348.120 € 

Pantalons 9.900 46 € 455.400 € 

Camises 8.500 21 € 178.500 € 

Vestits 14.400 23 € 331.200 € 

Faldilles 7.700 28 € 215.600 € 

Bolsos 17.000 46 € 782.000 € 

Calçat 20.229 80 € 1.618.320 € 

Total   4.343.890 € 

 

Taula 8: Escenari intermedi 

             Font: Elaboració pròpia 
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15% de comissió de 4.343.890 € = 651.583,5 € d’ingressos. 

- L’escenari optimista preveu que un 3% de les dones comprin a Fashioner: 

3% de 5.259.493 dones = 157.784 dones. 
El nombre de vendes de productes de l’escenari optimista es veu afectat per la              

temporada d’estiu, és per això que es veu un nombre més alt en productes com               

samarretes, vestits i faldilles. 

 

Gamma Nombre de 
vendes 

Preu Ingrés 

Samarretes 22.600 20 € 452.000 € 

Jerseis 8.800 25 € 220.000 € 

Jaquetes 5.750 36 € 207.000 € 

Pantalons 13.279 46 € 610.834 € 

Camises 20.393 21 € 469.039 € 

Vestits 26.600 23 € 744.800 € 

Faldilles 22.800 28 € 638.400 € 

Bolsos 18.500 46 € 851.000 € 

Calçat 19.020 80 € 1.521.600 € 

Total   5.714.673 € 

 

Taula 9: Escenari optimista 

                Font: Elaboració pròpia 
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15% de comissió de 5.714.673 € = 857.200,95 € d’ingressos. 
 

La previsió de vendes s’ha elaborat d’aquesta manera, però podria haver-hi canvis en             

el mercat que afectessin variables del servei. 

8.5 4P’s i 4C’s del màrqueting 

Les 4P’s del màrqueting mix de sempre ara són les 4C’s, s’han reeinventat i focalitzen               

molt més en el client.  

Afegint aspectes com l'experiència d’usuari i les xarxes socials han sorgit les 4C’s, que              

vinculen el producte directament amb el client. 

 

- De la P de Producte a la C de Consumidor: Centrar-se en els desitjos i les                

necessitats del consumidor és vital a l’hora de vendre un producte.  

El producte ha de centrar-se a resoldre aquest desig o necessitat.  

Elements a tenir en compte: 

- Conèixer bé al públic objectiu, els seus gustos i necessitats: És           

important conèixer al teu client, per tal de donar-li el que vol i està              

buscant. En el cas de les consumidores de Fashioner aquestes es           

centren sobretot a buscar el preu més econòmic d’un producte, per això,            

la plataforma ofereix gran varietat de pàgines d’un mateix producte amb           

diferents preus, així com alertes i estadístiques de com ha anat variant            

el preu al llarg dels mesos.  

- Cartera de productes: Els productes de la plataforma són productes          

que prèviament s’ha vist, escollit i estudiat amb cura que a les            

consumidores els hi agradin, i que normalment busquen i volen trobar el            

preu més econòmic d’aquests.  

- Personalitat de marca: La manera i el que comunica la marca acaba            

formant la imatge d’aquesta, associar la marca a uns valors determinats           

permet empatitzar i fidelitzar amb les clientes, Fashioner pretén         
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transmetre feminitat, familiaritat (amb la comunitat Fashioner), seguretat        

i confiança. 

 

- De la P de Preu a la C de Cost: Fashioner es basa en una estratègia de                 
diferenciació per preu, a diferència d'altres ecommerce, al ser un comparador           

de preus el que es focalitza més és en trobar el preu més econòmic, ja que el                 

públic de Fashioner és sensible al preu, per tant, el preu ha de ser atractiu pel                

consumidor.  

Fashioner no determina el preu dels productes, tot i que si escull els productes              

que apareixen, i en aquest cas un dels aspectes que es tenen en compte el               

preu.  

El preu màxim de Fashioner en els seus productes és de 150 €, tenint en               

compte el poder adquisitiu del públic objectiu. A l'hora de publicar un producte a              

la plataforma, per exemple, un vestit blau, s'han de comparar i buscar entre tots              

els afiliats els vestits de color blau amb el preu més econòmic. 

Pel que fa al cost, entre altres aspectes, es refereix al cost que li suposa al                

client fer aquesta compra. Per exemple, el temps que triga a arribar-li el             

producte al seu domicili, pel que fa a les empreses afiliades triguen un màxim              

de set dies, amb la possibilitat de pagar una quantitat més elevada del cost de               

l'enviament i que arribi en un o dos dies.  

Inclús en el cost també es pot tenir en compte el benefici del producte, en               

aquest cas és sobretot la satisfacció que proporciona a la compradora           

d'adquirir un producte i trobar el preu més econòmic d'aquest. 

També s’ha de tenir en compte el cost de temps que suposa per l’empresa la               

captació d’empreses i cerca de productes, també un cost per a l’usuari seria el              

cost de temps de tenir-ho tot en una plataforma. 

 

- De la P de Place a la C de Conveniència: Pel que fa la P de place, o també                   

anomenada distribució, simplement es refereix a on realitza la venda del           
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producte. La P de place és on es realitza la venda del producte, en aquest cas                

és la pàgina web de les empreses afiliades, les quals estan enllaçades al             

comparador en els respectius productes.  

La política de distribució del producte, en aquest cas és donada a terme per les               

empreses online afiliades de Fashioner, aquestes són les que s’encarreguen          

de fer la logística del producte a casa del client. 

La C de conveniència va més enllà, li dona un enfocament molt més orientat a               

la comoditat del client.  

S’ha fet un estudi del públic objectiu en punts anteriors i s’ha detectat que els               

aspectes clau són:  

- L’atenció al client: Rapidesa de contestació als correus, dubtes         

i comentaris, així com el to i el llenguatge.  

- L’accessibilitat: La facilitat i comoditat de compra, al ser una          

plataforma online, una app web progressiva amb la que pots          

realitzar la compra desde qualsevol tipus de dispositiu, això         

cobreix i dòna una bona accessibilitat pel client. L’enviament es          

realitza al domicili del client, per tant no requereix cap tipus de            

desplaçament per part d’aquest. 

 

- De la P de Promoció a la C de Comunicació: Fashioner comença amb una              

estrategia de comunicació online, per tal que el llançament de la plataforma            

pugui abastir molt més públic i comenci a arribar tràfic a la pàgina web.  

Al ser nous al mercat és important que aquest s’assabenti de l’existència de la              

plataforma i entri per comparar preus i posteriorment realitzar una compra, per            

això s’ha decidit invertir considerablement en publicitat. 

La promoció es farà amb publicitat pagada a Google, Instagram, Facebook i            
Youtube Ads.  
En canvi, la comunicació requereix interacció entre el client i el venedor, és per              

això que s’ha decidit seguir una estratègia bidireccional per xarxes socials,           
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tenint interacció diària amb els seguidors fent preguntes i creant contingut per            

fomentar l’engagement i la interacció i respostes d’aquests. 

9. Pla d’operacions 

9.1 Procés de producció del producte/servei 
Per poder tenir els productes per vendre a la plataforma es seguirà el següent procés: 

Servei 
El procés que es segueix a l’hora de fer la recerca i captació d’empreses de moda per                 

afiliar-se a la plataforma és:  

 
Fotografia 54: Procés de producció del servei 

9.1.1 Passos a seguir per elaborar el producte o prestar el servei 

Producte 
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Els passos a seguir per la prestació del servei, és a dir, com una usuària realitza una                 

compra o marxa sense realitzar-la són: 

 
Fotografia 55: Passos a seguir del producte 
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Possible devolució d’una venda: Existeix la possibilitat que es faci una devolució            

d’una venda, tot i que això no afecta directament al 15% de la comissió de Fashioner.  

La devolució d’una venda es pot donar per diversos motius, majoritàriament es donen             

per: 

- Insatisfacció amb el producte (en mal estat o de mala qualitat). 

- A la realitat no es mostra com a la fotografia.  

- Enviament d’un producte erroni. 

- Retard de la comanda.  

- Talla errònia. 

Un cop la usuària fa clic a l’enllaç de la marca i realitza la compra, el procés passa                  

directament a formar part i a estar càrrec de l’empresa afiliada, és per això i per les                 

raons de devolució d’una venda que Fashioner no influeix ni té relació amb les              

possibles devolucions que facin les clientes.  

En cas que es fes una devolució, Fashioner i les empreses afiliades prèviament en              

l’acord d’afiliació han pactat i firmat que aquest 15% de la venda no es retornarà a                

l’empresa en cas d’una possible i futura devolució d’una clienta.  

Servei 
Els passos de la prestació del servei del màrqueting d’afiliació amb les empreses són: 

 
Fotografia 56: Passos a seguir del servei 
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9.1.2 Tecnologia a utilitzar i pressupost 

La tecnologia a utilitzar és la pàgina web, el seu pressupost és:  

 

Canal Pressupost 

Hosting pàgina web (loading) 46,80 €/any 

Domini pàgina web (loading) 10,99 €/any 

Programador 20.000 €/any 

Ordinador (Lenovo) 249 €/1r any 

Telèfon fix (Lowi) 239,40 €/any 

Total 20.796,19 €/any 

 

Taula 10: Pressupost tecnologia 

Font: Elaboració pròpia 
 

9.1.3 Determina la gestió d’estocs, si és el cas 

En aquest model de negoci Fashioner no fa la gestió d’estocs, sinó les marques              

col·laboradores. 

9.1.4 Objectius i temporalització del procés de producció 

El procés de producció de la plataforma web Fashioner comença al gener i acaba al               

desembre, per tal de començar a promocionar el lloc web al gener de l’any següent. 

 

 Mesos 
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Objectius G F M A M J J A S O N D 

Creació web X X X          

Creació fitxes 

contingut 

  X          

Captació 

empreses 

   X X X X X X X X X 

Contracte amb 

empreses 

   X X X X X X X X X 

Pujar productes 

plataforma 

        X X X X 

Captació 

usuàries 

         X X X 

Accions de 

màrqueting 

         X X X 

Fidelització amb 

les noves 

clientes  

         X X X 

Taula 11: Objectius i temporalització del procés de producció 

9.2 Activitats clau del procés del servei 

Les activitats clau del procés són necessàries per representar la proposta de valor de              

l’empresa, mantenir una bona relació amb les clientes i usuàries i així generar             

ingressos. 

Pel procés del servei les activitats clau a realitzar són: 
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- Creació i disseny de l’App Web Progressiva: L’informàtic s’encarregarà de          

fer la creació i dissenyar la plataforma durant aproximadament tres mesos.  

En ser una app web progressiva és molt important la usabilitat web i mòbil, ja               

que és una multiplataforma que permet a la usuària registrar-se i operar            

mitjançant la web i l’app, i per tant la creació i el disseny ha d’estar enfocada a                 

una bona experiència d’usuari.  

L’informàtic s’encarregarà d’optimitzar la web amb una bona usabilitat a través           

de tasques com: 

- Estructurar i organitzar els continguts amb una jerarquia ben definida.  

- Amb un disseny net i minimalista: Amb utilització de textos, tipografia,           

imatges i recursos gràfics que facilitin la tasca de la usuària a l'hora de              

trobar el que cerca. 

- Cedir el control a l’usuari: Perquè la seva experiència sigui positiva, la            

usuària de Fashioner no ha de sentir-se perdut en cap moment. Sempre            

ha de saber on es troba i com accedir a un altre enllaç. Per a això, el                 

menú ha de ser molt accessible i visible, així com els títols dels             

continguts de cada apartat han de ser molt clars i estar estratègicament            

col·locats. 

- Facilitar la intuïció. 

- Sintetitzar: Tota informació innecessària s’ha d'eliminar o reduir-se al         

màxim.  

Això comportarà: 

- Millor experiència i satisfacció de l’usuari. 

- Augmentar la durada de les visites. 

- Aconseguir més tràfic a la plataforma. 

- Fidelitzar a les usuàries i que així retornin a Fashioner.  

- Disminuir el percentatge de rebot. 

- Captació i contractació de marques: La captació i posterior contractació de           

marques és constant, cada mes el comercial ha de realitzar les trucades,            
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entrevistes i mailings per tal que Fashioner mensualment aconsegueixi noves          

empreses per afiliar-se. 

És important l’ampliació de productes, marques i contingut de la plataforma, per            

tal que la usuària obtingui la varietat que vol i busca a l’hora de comparar i                

cercar productes de moda online, i com a conseqüència anar creixent.  

- Llançament i accions de màrqueting de la plataforma: És important realitzar           

una bona estratègia de les accions de màrqueting i del llançament de la             

plataforma per tal d’aconseguir tràfic a la web, captar clientes i promocionar la             

plataforma per les diferents xarxes, així com realitzar un control d’aquestes per            

poder realitzar millores. 

- Actualitzacions i gestió de la plataforma: Tant el disseny de la plataforma            

web, com els productes, com les campanyes han de tenir una actualització            

constant adient a les necessitats del públic objectiu així com a les noves             

tendències de web i moda.  

9.2.1 Activitats necessàries del procés de producció, distingint quines         
seran dutes a terme a l’empresa o externes a ella 

Activitats internes: Les activitats clau del negoci dutes a terme per l’equip de             

Fashioner són: 

- Creació i gestió de la plataforma web: L’activitat serà duta a terme per             

l’informàtic i la programadora SEO, SEM i web. 

- Captació d’empreses: La captació d’empreses serà constant i realitzada pel          

departament de vendes. 

- Gestionar la comunitat: La gestió i manteniment de la comunitat és una de les              

activitats clau per la plataforma web, ja que és el que fa captar i fidelitzar               

usuàries.  

- Gestió de les xarxes socials i activitats de màrqueting: La gestió de les             

xarxes socials i activitats de màrqueting són elements clau per la captació            

d’usuàries i futures clientes, també per la fidelització d’aquestes. 
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S’ha de tenir molt en compte el procés de les activitats de màrqueting,             

estructurades i organitzades des del pre, durant i post venda. 

- Atenció al client: L’atenció al client es realitzarà amb rapidesa de contestació            

als correus, telèfon, dubtes i comentaris, així com el to i el llenguatge.  

 
Activitats externes: La plataforma Fashioner col·labora amb diferents marques de          

moda a través del màrqueting d’afiliació, les activitats clau que realitzen aquestes            

empreses en el procés de producció del servei són: 

- Gestió logística i d’estocs. 
- Gestió dels colors i talla dels productes. 

Pel que fa a l’equip de treballadors de Fashioner, compta amb un freelance extern que               

s’encarregarà de: 

- Realització de l’anunci de Youtube i banners de la pàgina web           

(dissenyador gràfic freelance). 

9.2.3 Pla de contingències de les activitats clau 

- Creació i disseny de l’App Web Progressiva: Està previst que la creació i el              

disseny de la plataforma s’executi en tres mesos, per posteriorment fer el            

llançament d’aquesta, tot i que, podria succeir que no sigui temps suficient            
perquè l’informàtic acabi de maquetar i crear la plataforma, en aquest cas            

es contractaria un segon informàtic freelance per ajudar al que està en plantilla,             

només puntualment per aquesta l’ocasió. 

- Captació i contractació de marques: És possible que en ser una nova            

plataforma al mercat les empreses que es vulguin captar i contractar no            
estiguin disposades a pagar un 15% de comissió per venda, en aquest cas,             

s’estudiaria baixar el % de comissió. 

- Llançament i accions de màrqueting de la plataforma: Es pot donar l'ocasió            

que a les xarxes socials de Fashioner es realitzin comentaris negatius per            
part de les clientes, en aquest cas, des del departament de màrqueting es             
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contestarien immediatament a aquests comentaris de manera educada i         

professional, oferint solucions reals i sobretot fent èmfasi en la voluntat i l'esforç             

que està fent l'empresa per corregir el problema en el menor temps possible.  

Per exemple es podria donar el cas amb un problema d’enviament o temps de              

la comanda.  

- Actualitzacions i gestió de la plataforma: Pel que fa a les actualitzacions i             

gestió de la plataforma, és possible que caigui el servidor o que les             
actualitzacions dels productes no apareguin, en aquest cas, l’informàtic de          

Fashioner ho arreglaria immediatament recuperant el servidor.  

- Possible devolució d’una venda: Existeix la possibilitat que es faci una           

devolució d’una venda, tot i que això no afecta directament al 15% de la              

comissió de Fashioner.  

La devolució d’una venda es pot donar per diversos motius, majoritàriament es            

donen per: 

- Insatisfacció amb el producte (en mal estat o de mala qualitat). 

- A la realitat no es mostra com a la fotografia.  

- Enviament d’un producte erroni. 

- Retard de la comanda.  

- Talla errònia. 

Un cop la usuària fa clic a l’enllaç de la marca i realitza la compra, el procés                 

passa directament a formar part i a estar càrrec de l’empresa afiliada, és per              

això i per les raons de devolució d’una venda que Fashioner no influeix ni té               

relació amb les possibles devolucions que facin les clientes.  

En cas que es fes una devolució, Fashioner i les empreses afiliades prèviament             

en l’acord d’afiliació han pactat i firmat que aquest 15% de la venda no es               

retornarà a l’empresa en cas d’una possible i futura devolució d’una clienta.  

97 
 
 
 

 
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
 



  Fashioner, el teu comparador de preus de moda 

 

 

 

 

9.3 Recursos clau (materials i immaterials) 
Materials: Es necessita el factor material i tangible per poder dur a terme el procés de                

creació de la plataforma. En aquest cas seria: 

- Oficina de Coworking: L’oficina de Coworking està situada a Barcelona, en           

ella tenim una gran part del material necessari per poder treballar. Aquest és: 

- Taules i cadires: L’oficina té les taules i cadires suficients perquè els            

treballadors puguin tenir el seu espai amb la seva pròpia taula i cadira. 

- Cafè, cuina i aire condicionat: És important cuidar i donar facilitats com            

aquestes als treballadors per tal que estiguin motivats.  

- Wifi: El wifi ve amb el lloguer de l’oficina de Coworking.  

- Sala de reunions: Tenir una sala de reunions és crucial a l’hora            

d’organitzar-se com a empresa i tenir la possibilitat de poder reunir-se           

tot l’equip per debati i fer propostes de millora.  

- Impressora, fotocopiadora i escàner.  

- Pàrquing pels treballadors. 

L’oficina de Coworking té un preu de 175 € mensuals. 

 
Fotografia 57: Oficina de Coworking 
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- Ordinadors portàtils: En treballar a un centre de Coworking l’empresa          

proporciona als treballadors ordinadors portàtils per poder realitzar la seva          

feina.  

L’empresa tindrà 4 ordinadors portàtils Lenovo de 15,6 polzades, un per cada            

treballador, cadascun d’un preu de 249 €. 

- Telèfon fix de l’empresa: El telèfon fix de l’empresa té un cost de 19,95 €               

mensuals i es contracta amb l’empresa Lowi. 

Immaterials: Per altra banda, es necessita un factor immaterial i intangible com és el              

temps de preparació de la plataforma.  

Es tracta d’un projecte el qual requereix invertir molt en temps, esforç, il·lusió i sobretot               

dedicació perquè pugui surti tot com es preveu. 

Per aquest motiu són importants els recursos immaterials com: 

- Mà d’obra: Els 4 treballadors de Fashioner i el freelance extern. 

- CEO. 

- Programador Web, SEO i SEM. 

- Comptable. 

- Informàtic. 

- Comercial. 

- Dissenyador gràfic (freelance extern). 

- Recursos econòmics: Els recursos econòmics que tindrà Fashioner per         

procedir a la creació de la plataforma amb Prestashop i el pagament als             

treballadors. 

- Capital social: 10.000 € de recursos propis. 

- Subvenció: 75.000 € de la subvenció “Startup Capital Catalunya Acció”. 

- Finançament: 25.000 € del préstec bancari "BStartup10". 

- Tecnologia: Plataforma web (hosting i domini www.fashioner.com amb        

Loading). 

- Empreses de moda afiliades: Les 17 empreses de moda col·laboradores amb           

la plataforma. 
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9.4 Pressupostos 

La distribució estructural dels pressupostos de Fashioner, tenint en compte tots els            

costos per la creació d’aquesta és: 

 

Pressupost de producció i tecnològic 

Eina Descripció Tipus Cost anual 

Oficina 
Coworking 

 

Oficina de 

Coworking situada 

a Barcelona per 

175 € mensuals. 

Cost fix. 

Material. 

2.100 € 

Hosting pàgina 
web (loading) 

Contractació del 

hosting web a la 

plataforma loading. 

Cost fix. 

Immaterial. 
46,80 €/any 

Domini pàgina 
web (loading) 

Compra del domini 

www.fashioner.co

m a la plataforma 

loading. 

Cost fix. 

Immaterial. 
10,99 €/any 

Programador El programador de 

Fashioner 

s’encarregarà de la 

creació de la web. 

Cost fix. 

Immaterial. 
17.000 €/any 

Ordinadors 
(Lenovo) 

4 ordinadors 

portàtils Lenovo 

per un preu de 249 

Cost fix. 

Unitari. 

Material. 

996  €/1r any 
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€/unitat. 

Telèfon fix (Lowi) Línia de telèfon fix 

de l’empresa per 

19,99 € mensuals. 

Cost fix. 

Material. 

239,40 €/any 

Total   20.393,19 €/any 

 

Taula 12: Pressupost tecnològic i producció 

Font: Elaboració pròpia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupost de màrqueting 
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Eina Descripció Tipus Cost anual 

Google Ads Dos grups 

d’anuncis 

mensuals. 

Cost fix. 

Immaterial. 

2.400 €/any. 

Instagram i FB 
Ads 

Campanyes de 

Instagram i FB Ads 

mensuals, per 

stories i feed. 

Cost fix. 

Immaterial. 
3.000 €/any. 

Youtube Ads Vídeo de 30 

segons per 

captació i guanyar 

tràfic a la 

plataforma. 

Cost fix. 

Immaterial. 
2.400 €/any. 

Influencers 500 € per 

publicació, 6 

mesos 

Cost fix. 

Immaterial. 
3.000 €/any. 

Total   10.800 €/any. 

Taula 13: Pressupost màrqueting 
 

Pressupost de distribució 
La distribució de Fashioner s’ha centrat en la pàgina web, ja que Fashioner no es el 

distribuidor directe dels productes. 

Aquesta pàgina web estarà plena de contingut, i aquest s’obtindrà amb la captació de 

les empreses i dels seus productes. La captació d’empreses, entrevistes i trucades 

està a càrrec del departament de vendes.  
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El comercial farà entrevistes amb 6 empreses al dia, comptant el temps que es tarda 

en desplaçament i dinar. Les entrevistes amb aquestes empreses tindran una durada 

aproximada d'1 h.  

 

Eina Descripció Tipus Cost anual 

Comercial La retribució del 

comercial és de 

1.500 € mensuals. 

Fix. 

Immaterial. 

16.000€/any. 

 

Taula 14: Pressupost de distribució 

Font: Elaboració pròpia 

10. Pla d’organització i recursos humans 

El pla d'organització i de recursos humans té com a finalitat analitzar, seleccionar,             

avaluar i gestionar els recursos humans a l'empresa.  

Per a això, és important elaborar un organigrama i definir les funcions, tasques,             

responsabilitats i perfil de cada lloc de treball, així com les la selecció, contractació,              

formació i motivació de personal.  

En aquest apartat s’analitzarà les següents qüestions: 

10.1 S'han identificat els llocs de treball: organigrama 

Fashioner comença sent una empresa petita amb cinc treballadors interns i un            

freelance extern, el projecte es podria posar en marxa amb tres treballadors (CEO,             

informàtic i comercial).  

L’organigrama consta dels següents departaments i llocs de treball:  
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Fotografia 58: Organigrama de Fashioner creat amb Lucidchart 

 

Fashioner gaudirà de l’ajuda d’un mentor especialitzat en startups del sector donant            

suport i consells a l’activitat de l’empresa. 

10.1.1 Descriu les funcions i llocs de treball bàsiques per posar en marxa             
el projecte 

- CEO: A la direcció es troba la CEO de la plataforma, les funcions i tasques que                

ha de realitzar en un horari de 8 hores diàries són:  

- Establir objectius i tasques de l’empresa (1 h). 

- Establir negociacions entre les empreses afiliades i Fashioner (1,5 h). 

- Coordinar els diferents departaments, encomanar tasques fer reunions        

(1,5 h). 

- Assistència a reunions amb les empreses afiliades més importants. (2          

h). 

- Selecció de personal: La direcció de l’empresa és la que exerceix           

d’alguna manera de departament de recursos humans, almenys en         

aquest principi com a petita empresa. (2 h). 

- Formació: Grau o FP en ADE, Marketing o relacionats amb el món de             

l’empresa. 

- Competències personals:  
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- Ment creativa i emprenedora. 

- Adaptabilitat. 

- Col·laboració i cooperació. 

- Resolució de problemes. 

- Treball en equip. 

- Lideratge. 

- Capacitat de prendre decisions.  

 

- Departament de màrqueting i comunicació: El departament de màrqueting i           

comunicació s'ocupa de la funció empresarial centrada en el client, buscant satisfer les             

seves necessitats i crear relacions amb ell. Identifica les necessitats de mercat i ha de               

saber traslladar els desitjos i necessitats del públic objectiu al producte, les persones             

d'aquest departament han de ser de mentalitat flexible i creativa per comunicar de             

forma eficient el missatge de l'empresa. 

- Community Manager i encarregat WEB, SEO i SEM: Aquest s’encarrega          

juntament amb l’informàtic. El community realitzarà les tasques en una jornada           

completa de 8 hores diàries:  

- Creació i manteniment de la pàgina web (2 h). 

- Realització de les campanyes de Google, Instagram i Facebook Ads, és           

l’encarregat de fer que arribi tràfic a la pàgina web (2 h).  

- Cerca i contacte amb influencers (30 min). 

- Seguiment i anàlisi de les mètriques i estadístiques de les campanyes           

(30 min). 

- Publicar i mantenir al dia les xarxes socials generant engagement (1 h). 

- Email màrqueting i newsletter als suscriptors (1 h). 

- Contestació dels correus electrònics, telèfon i missatges a les xarxes (1           

h). 

- Formació: Grau en Marketing i Comunitats Digitals o relacionats. 

- Competències personals:  
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- Creativitat. 

- Capacitat d’anàlisis. 

- Comunicació. 

- Treball en equip. 

- Coneixements de les noves tecnologies. 

- Comptabilitat i finances: Al departament de comptabilitat i finances hi haurà           

un treballador que treballarà en una jornada de 6 hores diàries. Aquest és             

l'encarregat d’operar les polítiques, normes, sistemes i procediments        

necessaris per a garantir l'exactitud i seguretat en les operacions financeres           

fent tasques com: 

- Crear i mantenir el pressupost de l’empresa (2 h). 

- Elaboració dels informes i la gestió comptable de l’empresa: P i G,            

tresoreria, etc (1 h). 

- Contractes d'afiliació amb les empreses de Fashioner (1,5 h). 

- Portar al dia les despeses i ingressos de l'empresa, els balanços (1,5 h). 

- Formació: Grau en comptabilitat i finances o ADE. 

- Competències personals: 

- Capacitat d’analítica i síntesi. 

- Organització i planificació. 

- Minimalista. 

- Resolució de problemes. 

 

- Informàtic: Pel que fa al departament d’informàtica Fashioner tindrà a un           

treballador expert i amb experiència en apps web progressives. L’informàtic          

treballarà conjuntament amb el el Community web, SEO i SEM per crear la             

pàgina web.  

El programador treballa en base a les necessitats web del Community           

Manager. 
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Sobretot al començament és crucial la col·laboració i feina de l’informàtic,           

juntament amb l’equip de màrqueting, per tant l’informàtic treballarà una          

jornada de 8 hores diàries. 

- Creació i manteniment web (2,5 h) 

- Escriure, depurar i revisar el codi. (2,5 h) 

- Actualització i reparacions dels sistemes informàtics de l’empresa. (2 h) 

- Formació: Grau en Enginyeria Informàtica. 

- Competències personals: 

- Presa de decisions. 

- Autonomia. 

- Creativitat. 

- Síntesi i planificació. 

- Concentració. 

- Treball en equip. 

 

- Comercial: L’empresa començarà amb un comercial, en un futur s’establirà un           

departament de vendes més ampli.  

El treballador del departament de vendes treballarà 8 hores diàries. 

Es farà entrevistes amb 6 empreses al dia, comptant el temps que es tarda en               

desplaçament i dinar. Les entrevistes amb aquestes empreses tindran una          

durada aproximada d'1 h.  

Les tasques de la persona encarregada del departament són: 

- Bases de dades: Cerca, documentació d’empreses i creació de bases          

de dades de clients. 

- Testejar amb entrevistes: Visitar i fer entrevistes a les botigues o           

empreses i proposar lis la idea, veure el feedback, si estan disposades i             

volen aparèixer al comparador seguir amb els passos següents com per           

exemple el mailing de contacte (3 h). 
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- Testejar amb trucades: Trucades comercials en que es seguirà un          

guió similar a les visites, si no existeix la possibilitat de visitar es farà per               

trucades (3 h). 

- Mailing de contacte: Un cop les empreses potencials ens hagin donat           

feedback i hagin acceptat la proposta se'ls hi enviarà un mailing           

d'afiliació. Aquest mailing serà enviat al director de vendes de l’empresa           

(1 h). 

Per últim: 

- Xarxa comercial: En una segona fase es disposarà d’una xarxa          

comercial, aquests són els que s'encarregaran de promoure i negociar          

amb les empreses potencials aquesta potencial afiliació. 

- Formació: Grau en Comerç o relacionats. 

- Competències personals: 

- Comunicació. 

- Capacitat resolutiva. 

- Treball en equip. 

- Habilitat negociadora i seguretat en si mateix. 

 

- Dissenyador gràfic: El dissenyador gràfic serà contractat puntualment, per         

serveis de disseny en campanyes específiques. Les hores requerides van en           

funció de les tasques encomanades, depenent del grau de complexitat i treball            

d’aquestes. Per exemple, per un anunci a Youtube es requereixen més hores            

que per la creació d’un banner. 

- 2 Banners per la pàgina web (2,5 h). 

- Creació de l’anunci de Youtube (8 h). 

- Formació: Grau en Disseny Gràfic o relacionats. 

- Competències personals: 

- Creativitat. 

- Art. 
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- Innovació. 

- Treball en equip. 

10.1.2 Dependència jeràrquica 

Com es pot observar a l’organigrama existeix una dependència jeràrquica, es tracta            

d’un organigrama vertical i jeràrquic, en el que es depèn de la persona marca les               

estratègies i el lideratge. 

La dependència jeràrquica es fonamenta segons la categoria dels departaments i es            

deleguen funcions que corresponguin a cada departament. 

 

A la cúspide trobem a la creadora i directora de Fashioner, la qual ha de saber delegar                 

les funcions que corresponen a cada departament i prendre decisions, seguidament           

als treballadors, els quals com a equip han de coordinar-se i informar a la directora per                

tal que ella prengui decisions d’acord amb les opinions d’aquests. 

10.1.3 Política retributiva, comissions de treball i comitès de seguiment 

La política retributiva són el conjunt de mesures i criteris tinguts en compte per retribuir               

el treball de cada un dels empleats de l'empresa. 

Per tal de definir la política retributiva de Fashioner s’ha de tenir en compte la               

motivació i recompensa que es vol donar als treballadors, així com els objectius, mèrits              

i treball de cada empleat, per tal de distribuir un pressupost destinat als salaris de               

forma equitativa i justa. 

La política retributiva general es basarà en els criteris i tindrà en compte el Conveni               

Col·lectiu del sector de Comerç Tèxtil de Barcelona.  

A més, és important motivar als treballadors amb els criteris particulars perquè            

l’empresa prosperi i millori, per tant, Fashioner implementarà les comissions de           
treball anuals pel departament de vendes, això anirà en funció del nombre            
d’empreses que aconsegueixin captar i fer un contracte per aparèixer a Fashioner.  
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Es durà a terme un seguiment mensual per tal d'aconseguir un control mensual de              
les activitats internes i externes perquè aquestes responguin tant a la visió, missió i              

objectius de l’empresa. 

10.1.4 Pla de formació 

Per una empresa és important donar formació al personal laboral, per raons com que              

augmenta la motivació, la participació, el compromís, i això es veu reflectit en els              

resultats de l’empresa.  

Així com millorar els resultats de l’empresa i davant dels constants canvis ampliar i              

actualitzar els coneixements del personal, també per raons com augmentar la           

rendibilitat, productivitat i competitivitat de l'empresa.  

Per raons com aquestes Fashioner compta amb un pla de formació pel departament             

de màrqueting i pel de vendes: 

- Formació per al departament de màrqueting: El treballador del departament          

de màrqueting serà format en un curs online de l’escola Foment Formació, en             

la que per ser treballadors obté un 0,10% de descompte. 

- Community i Programador Web, SEO i SEM: Curs especialitzat en          

posicionament SEO i SEM (60 hores amb un preu de 190 €). 

- Formació per al departament de vendes: El treballador del departament de           

vendes serà format en un curs presencial de Tècniques de Venda a l’escola             

Foment Formació a Barcelona, en la que per ser treballadors obtenen un            

0,10% de descompte. Es tracta d’un curs de 40 hores presencials amb un preu              

de 280 €, se li facilitarà i adaptarà a l’horari laboral.  
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10.2 Valoració econòmica del pla de recursos humans 

10.2.1 Retribució a cada lloc de treball 

S’ha establert la retribució a cada lloc de treball en funció al Conveni Col·lectiu del               

sector de Comerç Tèxtil de Barcelona, aquest s’utilitza per regular les relacions            

laborals, així com establir els pertinents sous dels treballadors de Fashioner.  

És per això que gràcies al caràcter legal de l’acord i la regulació del sindicat es podrà                 

garantir seguretat jurídica als treballadors. 

 

Funció Retribució neta 

CEO (fixa) 18.000€/any. 

Community, Web, SEO i SEM (fixa) 15.000€/any. 

Contable (fixa) 13.000€/any. 

Informàtic (fixa) 17.000€/any. 

Comercial (fixa. 16.000€/any. 

Total 79.000€/any. 
Taula 15: Retribució a cada funció 

 

Les partides de despeses dels recursos humans que s’han tingut en compte són: 

- IRPF: L’IRPF és l'impost sobre la renda és un impost que grava la utilitat de les                

persones, empreses, o altres entitats legals.  

La retenció de l’IRPF va en funció del salari brut i les circumstàncies personals              

com poden ser les hores treballades, a més de la base imposable dels             

treballadors de Fashioner que és d’entre 12.450 - 20.200 euros en tots els             

casos: la retenció és del 24%.  

- Contingències comunes: Les contingències comunes engloben un seguit de         

situacions concretes i en oposició a les contingències professionals cobreixen          
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malalties, escenaris o accidents quotidians, però no professionals. La retenció          

és d’un 4,7%.  

- Seguretat Social: La seguretat social és la protecció que l’empresa          

proporciona als seus treballadors, mitjançant una sèrie de mesures públiques,          

contra les privacions econòmiques i socials que, en cas de no ser així,             

ocasionarien la desaparició o una forta reducció dels ingressos per causa de            

malaltia, maternitat, accident de treball, etc. La retenció sol ser d’un 6% a un              

7%. 

- Contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals):        

Es cobreixen els accidents i les malalties derivades de l'activitat laboral de            

treballador. La retenció és d’un 90%. 

- Atur: Destinat a les prestacions per desocupació. La retenció sol ser d’un            

1,55% a un 1,60%. 

- Hores extraordinaries: Es cotitza per les hores realitzades de forma extra a            

les que corresponen a la jornada laboral. La retenció és d’un 2%. 

- Formació professional: Al treballador se li descompta un 0,10% del salari i a             

l'empresa el 0,60% per a formació d'empleats. La retenció és d’un 0,70%. 
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Per al càlcul del salari brut s'ha tingut en compte la retribució econòmica i el pla de                 

formació de cada treballador.  

Per al càlcul del salari brut al salari net s’han tingut en compte les següents               

deduccions en l’excel: 

- IRPF. 

- SS. 

- SST. 

Aquest es resumeix en la següent taula: 

Membre Retribució 
econòmica 
anual 

Retribució 
no 
econòmica 
(ordinador) 
1r any 

Retribució 
no 
econòmica 
(Pla de  
formació) 
1r any 

Total brut  
anual 

Total 
brut 
mensual 

Total net  
mensual 

CEO 18.000 € 249 € 0 € 23.688 € 1.974 € 1.500 € 

Community 15.000 € 249 € 190 € 19.920 € 1.660 € 1.184 € 

Contable 13.000 € 249 € 0 € 17.256 € 1.438 € 1.025 € 

Informàtic 17.000 € 249 € 0 € 22.560 € 1.880 € 1.340 € 

Comercial 16.000 € 249 € 280 € 21.240 € 1.770 € 1.262 € 

Taula 16: Despeses de recursos humans 

Font: Elaboració pròpia 
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10.2.2 Es consideren d’altres partides de despesa en RRHH que no són            
retribució (per exemple ajuts socials...) 

Les partides de despesa en RRHH que no són retribució i Fashioner proporcionarà als              

seus treballadors són:  

- Ordinador portàtil (el qual podran utilitzar fora de la feina). 

- Cafè gratuït i cuina per tal que puguin pre cuinar i preescalfar el seu dinar.  

- Pàrquing gratuït. 

11. Pla jurídic-fiscal 

11.1 Forma jurídica i requeriments generals de constitució de l'empresa 

La forma jurídica escollida és la societat limitada. 
S’ha escollit la societat limitada perquè: 

- Sol transmetre millor imatge i major fiabilitat. 
- És una de les més utilitzades i recomanades per startups, a més de per              

empreses que des dels seus inicis han d'incorporar a inversors en el seu             

capital.  

- Com indica el mateix nom, la responsabilitat dels socis és limitada, i la CEO              

de Fashioner té més poder de decisió. 

- En un increment d’ingressos abans d’impostos, fiscalment l’empresa paga         
menys. 

- La denominació de la societat serà lliure, sempre que no coincideixi amb una             

existent, i anirà acompanyada de les sigles SRL o SL. 

- El mínim de capital necessari són 3.000,00 € totalment subscrits i           

desemborsats. L’aportació també pot ser en béns. El capital social es divideix            

en participacions. 
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Els tràmits i requeriments que s’han de seguir per la constitució d’una SL són: 

1. Sol·licitar un certificat de denominació social      
(https://www.registradores.org/registroonline/): Per sol·licitar el certificat de      

denominació social s’ha de registrar el nom de l’empresa al Registre Mercantil            

Central i sol·licitar el certificat negatiu de denominació social, és a dir, el             

document que acredita que el nom triat per a la teva societat o empresa no               

coincideix amb el de cap altra societat ja existent. 

2. Dipòsit del capital social: Un cop obtingut el certificat, s'ha d'obrir un compte             

bancari a nom de l'empresa que es vol constituir i ingressar el capital mínim              

inicial, és a dir, 3.000 euros, de manera íntegra. 

3. Elaboració estatuts societat: Els socis han de redactar els Estatuts Socials,           

és a dir, el conjunt de normes que regiran l'empresa i que s'incorporaran             

posteriorment a l'escriptura pública de la constitució. 

4. Atorgar davant de notari l’escriptura pública de constitució: La signatura          

de l'escriptura pública de la constitució de la societat per part de tots els socis               

es realitza davant de notari, el que comporta un petit cost, generalment un             

percentatge sobre el capital escripturat. És un tràmit previ a la posterior            

inscripció en el Registre Mercantil. 

5. Liquidació de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics         
documentats. 

6. Inscriure l'escriptura en el Registre Mercantil (http://www.rmc.es/).  

Per fer això es necessita: 

- El NIF de la societat o DNI/NIE. 

- L’escriptura pública: El document que formalitza la constitució de la          

societat també s'ha d'aportar a el procés d'inscripció. 

- El model 600: Es tracta d'un imprès a través del què es tramita la              

liquidació de l'impost de transmissions patrimonials. 
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- El model 601: Liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i la           

instància telemàtica subscrita amb la signatura electrònica reconeguda        

o notarial. 

7. Obtenció del CIF provisional    
(https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede). 

8. Tràmits de seguretat social 
- Donar-se d’alta com autònom al RETA. El cost que suposa la cuota            

mensual per ser autònom a Espanya actualment és de 367,84€. 

- Inscripció a la Seguretat Social (inscripció com a empresari i afiliació del            

treballador): 

- Donar d’alta de treballadors. 

- Contracte de treball en el SEPE. 

- Contractar treballadors. 

9. Seguretat Social: Els socis que treballen a l’empresa i administrador (amb el            

33% o més del capital): s’acullen al règim especial de treballadors autònoms            

(RETA), els socis capitalistes no s’han de donar d’alta. 

10. Els impostos d’Hisenda de la SL són:  

- IS (impost de societats): Empreses nova creació 15% pel 1r exercici           

amb resultat positiu i el següent. Tipus impositiu general 25%. 

- IRPF (Impost sobre la renda de les persones físiques) Es realitza           

liquidació per trimestre i una anual, per rendiments del treball i           

rendiments d’activitats professionals. 

- IVA (Impost sobre el valor afegit) Es realitzen pagaments trimestrals i es            

presenta un resum anual. 

- IAE (Impost activitats econòmiques) És obligatori donar-s’hi d’alta però         

existeix exempció per facturacions inferiors a 1 M euros. 
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11.1.1 Possibles candidats a proveïdors de serveis d’assessorament 
jurídic, fiscal, comptable-laboral 

És important comptar amb l’assessorament de professionals de l’àmbit legal, ja que            

independentment de quin àmbit es tracti (laboral, comercial, etc.), existeix una extensa            

varietat de possibles d'esdeveniments i problemes legals, de manera que la millor            

opció és recórrer a professionals. 

S’ha escollit com a possibles candidats pels serveis d’assessorament a tres bufets i             

assessories: 

- Bufet Jurídic Jover: Són especialistes en assessorament jurídic per empreses,          

també compten amb un equip d'advocats amb àmplia experiència en          

l'assessorament legal a tota mena d'empreses. Es troba ubicat al C/ d’en Bruc             

a Barcelona. 

- Assessoria Roca & Tormat: Compten amb una àmplia experiència i prestigi en            

el sector d’assessorament jurídic, fiscal, comptable i laboral. Ofereix un servei           

eficaç adaptat per a cada empresa. Es troba ubicada al C/ de Tuset a              

Barcelona.  

- GD Legal: Assessoria jurídica amb experiència en el sector, dirigida a           

empreses petites, mitjanes i startups. Assisteixen en les àrees de pràctica legal            

i jurídica més necessàries en el dia a dia d’una empresa, ho fan amb un               

enfocament preventiu i empresarial. Es troba ubicada al C/ de Roc Boronat a             

Barcelona.  

11.1.2 Aspectes clau a negociar en un acord de socis 

L’acord de socis és un document dedicat als socis de Fashioner.  

En aquest contracte s'estableixen una sèrie de directrius que defineixen les relacions            

dels socis dins de la societat garantint la protecció d'interessos comuns i brindant per              

l'estabilitat en el desenvolupament de l'empresa.  
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Fashioner SL constarà de tres socis, aquests seran dos socis capitalistes i la directora              

de la plataforma.  

El pacte és signat per tots els socis de Fashioner, consta com a contracte privat entre                

les parts i conté: 

- Objecte: Comparador de preus de moda online per usuaris, ofereix productes           

de moda com samarretes, jerseis, jaquetes, pantalons, camises, vestits,         

faldilles, bolsos i calçat. Servei de màrqueting d’afiliació i publicitat per           

empreses. 

- Naturalesa del pacte: Justificar el pacte i el disseny del projecte. 

- Capital social: Consisteix en la divisió de la participació i dividends de cada             

soci, aquesta serà: 

- Directora: Participació del 60%. 

- Soci capitalista 1: Participació del 20%. 

- Soci Capitalista 2: Participació del 20%. 

- Poder de decisió: El poder de decisió va en funció de la participació i els               

dividends, la directora és qui té més poder de decisió, ja que té un 60% de                

participació en el capital social de l’empresa. 

- Clàusula d’exclusivitat de socis: És una forma d'assegurar que la informació           

que s'està oferint als el potencial inversor no serà difosa, aquesta clàusula            

pretén evitar que la informació de caràcter sensible de l'empresa sigui utilitzada            

per terceres persones en el seu benefici. 

- Règim de participació en pèrdues i guanys: El règim de participació i com es              

distribuiran els guanys i les pèrdues que generi l’empresa. 

- Règim de participació de les accions o participacions socials: Va lligat           

amb el punt del poder de decisió, el règim i el % de participació comentat en el                 

punt del capital social i establert entre els socis de l’empresa. 

- Incompliment, vigència, cessió i modificació del pacte de socis registrats:          
Clàusula on s’estableix l’incompliment, vigència, cessió i modificació del pacte. 
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- Obligació de confidencialitat dels socis: L’acord de confidencialitat entre         

socis de l’empresa tracta d'evitar que les parts involucrades puguin utilitzar i            

revelar la informació i documentació per fins propis. 

- Protecció de dades: Protecció de dades entre socis de l’empresa. 

- Integritat i anul·labilitat: Aquest punt conserva la integritat i anul·labilitat del           

contracte. 

- Arbitratge: L'arbitratge és una forma de resoldre una disputa sense acudir a la             

jurisdicció ordinària. 

- Firmes: La firma del contracte entre socis és crucial, sense firma no existeix             

contracte. 

Per major seguretat, el contracte és signat al final de cada secció del document              

incloent els annexos. Cadascuna de les parts ha de signar tants exemplars com a              

socis el signin perquè cadascú conservi una còpia. 

11.2 Normativa específica del negoci 

11.2.1 Requeriments normatius claus a complir abans de l’inici de          
l’activitat  

- Constitució de l’empresa en una Societat Limitada.  
- Identitat dels socis. 

- Voluntat de constituir una societat capital i elegir un tipus. 

- Aportació de cada soci. 

- Nombre de participacions de cada soci a canvi de les retribucions.  

- Estatuts. 

- Inscripció al Registre Mercantil. 
- Identitat de la persona que s'encarregui inicialment de l'administració i          

representació de la societat, en el cas de Fashioner la directora. 

- LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) i RGPD (Reglament General de            

Protecció de Dades Europeu).  
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11.2.2 Impacte en l’àmbit de normativa europea, estatal, autonòmica i          
municipal 

L’impacte de normatives en l’àmbit són: 

Europea  
- RGPD (Reglament General de Protecció de Dades Europeu, https://rgpd.es/). 

- Normativa Europea. 
 
Estatal 

- Societat Limitada (Ordre JUS/1445/2003, del 4 de juny, pel que s’aproven els            

Estatuts orientatius de la Societat Limitada per la Nova Empresa,          

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-11262). 

- Llei de Societats de Capital (Real Decret Legislatiu 1/2010, del 2 de juliol, pel              

que s’aprova el text refós per la Llei de Societats de Capital,            

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544&lang=ca). 

- LOPD (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades            

Personals i garantia dels drets digitals,      

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673). 

- LSSI (Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de                

comerç electrònic, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758).   

Per tant, s’ha d’incloure en la pàgina web de Fashioner els següents textos             

legals: 

- Avís legal, condicions d’ús i venda: L'avís legal regula les condicions           

en què els usuaris d’internet accedeixen, naveguen i utilitzen el lloc           

web, i les condicions generals d'ús i venda regulen les condicions en            

què es realitzen les comandes o sol·licituds de compra al lloc web. 

- Exemple d’avís legal de la web Fashioner:  

Per donar compliment amb el deure d'informació recollit en         

l’article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la             
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Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, a continuació          

s'indiquen les dades d’informació general del lloc web:  

www.fashioner.com  

Titular del lloc web: Fashioner SL  

C.I.F:46602133Z  

Domicili: Plaça Tirant lo Blanc, 210, Barcelona  

Telèfono: 93 752 12 13  

E-mail: info@fashioner.com 

- Política de cookies: La política de cookies té per finalitat informar de            

manera clara i precisa sobre les cookies que s'utilitzen en la pàgina web             

de Fashioner. 

- Política de privacitat: És una presentació per escrit de totes les           

mesures que aplica una empresa o organització per a garantir la           

seguretat i l'ús lícit de les dades dels usuaris o clients que recull en el               

context de la relació comercial. 

 
Autonòmica i municipal 
A causa de l’ubicació del lloguer del Coworking a la Plaça Tirant lo Blanc a la ciutat de                  

Barcelona, Fashioner s’ha de regir per la llicència d’activitats del municipi de            

Barcelona. 

11.2.3 Poden afectar el negoci possibles canvis normatius 

Els possibles canvis en la normativa poden afectar el negoci, ja que l’empresa està              

dirigida i limitada d’alguna manera per les lleis. 

Un canvi la LOPD i la LSSI podria suposar un obstacle a l’hora de formar i constituir                 

l’empresa, així com un canvi en el pla laboral estatal dels treballadors. 
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12. Pla econòmic-financer 

12.1 Previsió d'inversions i finançament  

Inversions 
Per tal de fer la previsió d’inversions de Fashioner s’ha establert les partides d’inversió              

i la quantificació d’aquestes en la següent taula: 

- Gastos de constitució de la SL: Dins de la partida d’inversió dels gastos de              

constitució es troben les tasses, les despeses de notaria i la inscripció al             

Registre Mercantil. 

- EPI: Els equips de processos de la informació en el cas de Fashioner compten              

amb 5 ordinadors portàtils. 

- Creació de la pàgina web: La partida d’inversió de la creació de la pàgina web               

es quantifica amb el sou de l’informàtic de la plantilla de treballadors, ja que és               

ell el que crearà i elaborarà la pàgina web de zero. 

 

Partides inversió  Quantificació 

Gastos de constitució de la SL (tasses, 

notaria, inscripció RM). 

Tasses = 250 € 

Notari = 150 € 

Inscripció RM = 150 € 

= 550 € 

Equips de processos de la informació (5 

ordinadors portàtils). 

1.245 € 

Creació de la pàgina web (sou 

informàtic) 

20.000 €  

Total 21.795 € 
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Taula 17: Partides d’inversió 

Font: Elaboració pròpia 

Provisió de fons  
La provisió de fonts servirà per fer front a les despeses dels primers mesos de posada                

en marxa de Fashioner, com per exemple amb les despeses de personal, disposar de              

la provisió de fons és adequat per si no hi ha prou amb les vendes.  

En el pla d’inversió i finançament s’observa la partida de la provisió de fons en la qual                 

es posseeix 88.205 €. 

Total finançament: 10.000 € + 75.000 € + 25.000 € = 110.000 €. 

 
Taula 18: Provisió de fons 

Font: Elaboració pròpia 

Finançament 
S’ha establert el finançament de les fonts d’inversió de Fashioner.  

Sent una startup Fashioner té la possibilitat de gaudir d’ajudes, recursos i subvencions             

per empreses tecnològiques que estan començant.  

- Recursos propis: Les aportacions del patrimoni de l’empresa han estat          

realitzades per part de la CEO i dos socis capitalistes.  

La CEO aporta un 60 % del capital social de l’empresa, el que vol dir que té                 

més poder de decisió que els dos socis capitalistes, ja que aquest va en funció               

de la participació i els dividends. 

 
Taula 19: Recursos propis 

Font: Elaboració pròpia 
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- Subvenció: S’ha investigat les opcions i ajudes més òptimes per Fashioner i            

s’ha trobat una ajuda anomenada “Startup Capital Catalunya Acció” de la           

Generalitat de Catalunya, aquesta és un ajut directe des de 45.000 € fins             

75.000 € per a startups tecnològiques emergents que necessiten finançament          

per portar a terme les fases inicials del negoci, desenvolupar el seu producte o              

servei i validar el model de negoci per arribar al mercat. 

L’ajut s’ha de destinar a finançar actuacions derivades de l’execució del pla            

d’empresa, des de l’administració i gestió de les operacions de l’empresa fins al             

desenvolupament i comercialització dels productes i serveis. 

A més, va dirigida a startups que han estat constituïdes en el moment de              

publicació de les bases al DOGC i han de tenir com a màxim 2 anys de vida en                  

el moment de sol·licitud. També, han de tenir la tecnologia com a factor             

diferencial, han d'estar en fase inicial i han de necessitar un impuls per accedir              

a les primeres rondes de finançament privat. 

Quan s’obri la convocatòria, Fashioner presentarà la sol·licitud per tal d’obtenir           

la subvenció, ja que en principi compleix tots els requisits, per tal de veure si               

pot obtenir l’ajut. 

Tenint en compte les inversions i despeses, s’estima que seria oportú que            

Fashioner rebés una quantitat de 75.000 € provinent de la subvenció Startup            

Capital Catalunya Acció. 

- Finançament: Una altra alternativa complementària a la subvenció de Startup          

Capital Catalunya Acció és la previsió d’inversions i el finançament. 

Tot i això, 75.000 € no és suficient per a la creació d’una empresa com               

Fashioner, així que es demanarà un crèdit al Banc Sabadell, més el            

finançament BStartup10, Fashioner ha de complir i compleix els següents          

requisits per tal que li concedeixen el crèdit: 

- Empreses en estat inicial, desenvolupament i creixement (seed, early         

stage i startup). 
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- Empreses de sectors tecnològic i digital (SaaS, aplicacions mòbils,         

marketplaces, comerç electrònic, big data, iot, e-health...). 

- Models de negoci B2B, B2C i B2B2C. 

- Liderada per emprenedors, amb un alt compromís amb el projecte, amb           

experiència en el sector i amb vocació de crear equips. 

- Companyies espanyoles. 

- Proposta de valor diferencial i innovadora, quant a producte o a model            

de negoci, que resolgui una necessitat de mercat. 

- Dirigits a un mercat ampli, global i en creixement. 

Total inversió: 10.000 € + 75.000 € + 25.000 € = 110.000 €. 

12.1.1 Escenaris d’inversió/fonts de finançament 

Per finançar les inversions de Fashioner s'han dissenyat 2 possibles escenaris amb            

diferents supòsits.  

Supòsit 1: En el primer supòsit del finançament de Fashioner cal destacar la             

significativa ajuda de Startup Capital Catalunya Acció, que farà que l’empresa només            

hagi de demanar un crèdit de 25.000 euros, a diferència del segon supòsit on s’ha de                

demanar més crèdit, a causa que la subvenció és menor.  

- Capital social de l’empresa: 10.000 €.  

- Directora: 6.000 € (60 %).  

- Soci capitalista 1: 2.000 € (20 %). 

- Soci capitalista 2: 2.000 € (20 %). 

- Subvenció Startup Capital: 75.000 €. 

- Finançament BStartup10: 25.000 €. 

- Tipus d'interès: 4%. TAE 4,47%. 

- Comissió d’obertura: 0,75% 

- TAE calculada per a 25.000 euros a tornar en 36 mesos (3 anys), 

incloent-hi 12 mesos de carència. Interès fix. 
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Taula 20: Finançament supòsit 1  

Font: Elaboració pròpia 

 

Supòsit 2: En el segon supòsit es preveu que Startup Capital Catalunya Acció             

proporcioni a Fashioner una ajuda menor que al primer supòsit, una subvenció de             

50.000 euros, aleshores l’empresa es veurà obligada a demanar un crèdit més elevat. 

- Capital social de l’empresa: 10.000 €.  

- Directora: 6.000 € (60 %).  

- Soci capitalista 1: 2.000 € (20 %). 

- Soci capitalista 2: 2.000 € (20 %). 

- Subvenció Startup Capital Catalunya Acció: 50.000 €. 

- Finançament BStartup10: 50.000 €. 

- Tipus d’interès: 5,00%. TAE: 6,18%. 

- Comissió d’obertura: 0,75% 

- TAE calculada per a 50.000 euros a tornar 36 mesos (3 anys), 

incloent-hi 12 mesos de carència. Interès fix.  

Taula 21: Finançament supòsit 2  

Font: Elaboració pròpia 

 

Observant i analitzant els dos supòsits s’ha pogut determinar que l’escenari de            

finançament més òptim per Fashioner és el primer, ja que la xifra de la subvenció que                
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rep l’empresa és més alta i per tant es pot demanar menys finançament al banc, el que                 

significa que l’empresa estarà menys endeutada. 

12.2 Previsió de despeses i ingressos dels tres primers anys 
La previsió de despeses i ingressos implica una predicció de xifres futures del negoci,              

és necessària per respondre a preguntes com quantes vendes tindran. 

Despeses de serveis exteriors 
Les despeses de serveis exteriors de Fashioner del 1r any són: 

- Lloguer = 175 € mensuals. 

- Màrqueting i publicitat = 900 € mensuals. 

- Prima d’assegurança de responsabilitat civil (http://aseguratunegocio.com/) = 

900 € anuals. 

- Serveis professionals independents (freelance) = 700 €. 

- Altres serveis = 527,49 €. 

- Cursos treballadors = 470 € (només 1r any). 

- Hosting i domini = 57,79 €. 

- Suministres = Telèfon fixe = 239,40 €. 

Taula 22: Serveis exteriors 1r any 

Font: Elaboració pròpia 
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Els dos anys següents els costos incrementen un 2% respecte a l'any anterior per 

l'IPC. 

Les despeses de serveis exteriors de Fashioner del 2n any són: 

- Lloguer = 175 € mensuals. 

- Màrqueting i publicitat = 900 € mensuals. 

- Prima d’assegurança de responsabilitat civil (http://aseguratunegocio.com/) = 

900 € anuals. 

- Altres serveis = Hosting i domini = 57,79 €. 

- Suministres = Telèfon fixe = 239,40 €. 

Taula 23: Serveis exteriors 2n any 

Font: Elaboració pròpia 

 

Les despeses de serveis exteriors de Fashioner del 3r any són: 

- Lloguer = 175 € mensuals. 

- Màrqueting i publicitat = 900 € mensuals. 

- Prima d’assegurança de responsabilitat civil (http://aseguratunegocio.com/) = 

900 € anuals. 

- Altres serveis = Hosting i domini = 57,79 €. 

- Suministres = Telèfon fixe = 239,40 €. 
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Taula 24: Serveis exteriors 3r any 

Font: Elaboració pròpia 
 

Despeses del departament de recursos humans 
Aquestes s’han extret de l’apartat 10.2.1 i a més, s'han dividit les despeses per              

promotors i treballadors: 

Taula 25: Despeses de promotors i treballadors 

Font: Elaboració pròpia 

12.2.1 Compte de resultats (explotació) dels 3 primers anys 

El compte de resultats o compte de pèrdues i guanys és el document que informa el                

resultat de la gestió de l'empresa com a conseqüència de les operacions ordinàries             

(ingressos i despeses) que realitzada de forma continuada, i de les quals s'obté un              

resultat. 

12.2.2  Escenaris d’ingressos i despeses  

Els preus de les línies de productes de Fashioner i dels serveis de publicitat són: 
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Taula 26: Preus dels productes i serveis 

Font: Elaboració pròpia 
 

Per al càlcul dels ingressos dels tres primers anys s’han tingut en compte tres              

possibles escenaris en funció de la previsió de vendes realitzada en l’apartat 8.4.5.  

La previsió de vendes es basa en l’estimació de les compres que fan els clients               

potencials segons els càlculs i els ratis de les estratègies de màrqueting realitzades. 

Pels escenaris de la previsió de vendes s’ha tingut en compte els ratis de conversió               

(1,2,3%) d'acord amb la informació dels ratis de conversió dels e-commerce de moda,             

a més de les temporades de les estacions de l'any i les rebaixes d'estiu i hivern, ja que                  

depenent de l'estació es compren més uns tipus de productes que uns altres. 

 

 

Escenari optimista 

Les vendes del primer any de l’escenari optimista són les següents: 

Taula 27: Vendes del primer any de l’escenari optimista 

Font: Elaboració pròpia 
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Per les vendes dels dos anys següents, s’ha estimat un increment del 2% en les               

vendes de Fashioner respecte l’any anterior.  

Augmentant les vendes de productes en específic depenent de les modes del moment             

i les empreses que volen fer publicitat en banners a la plataforma, en el segon any 3                 

empreses i en el tercer any 4 empreses.  

Les vendes del segon i el tercer any són les següents: 

 
Taula 28: Vendes del segon any de l’escenari optimista 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Taula 29: Vendes del tercer any de l’escenari optimista 

Font: Elaboració pròpia 

 

El compte de resultats que s'obté amb l’exercici dels ingressos i les despeses de              

l’escenari optimista és el següent: 
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Taula 30: Compte de resultats escenari optimista 

Font: Elaboració pròpia 

 

El compte de resultats de l’escenari optimista presenta un resultat negatiu amb            

pèrdues al primer any, fet que és totalment normal en una empresa que acaba de               

començar, tot i que el segon i tercer any hi ha una evolució favorable, amb reduïts                

beneficis però sense pèrdues, això és gràcies en part a la subvenció Startup Capital              

Catalunya Acció, si és que finalment es rep serà positiu, tot i que és cert que en part                  

les vendes han incrementat gràcies a les accions de màrqueting, però el resultat és              

positiu gràcies a la subvenció. 

S'ha presentat com a escenari optimista, ja que, tot sent realistes i esperant pèrdues el               

primer any, hi ha una evolució favorable per part de l'empresa amb una rendibilitat              

positiva els dos anys següents. 

 

Escenari intermedi 

Les vendes del primer any en l’escenari intermedi són les següents: 
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Taula 31: Vendes del primer any de l’escenari intermedi 

Font: Elaboració pròpia 

 

Per les vendes dels dos anys següents, s’ha estimat un increment del 1,5% en les               

vendes de Fashioner respecte l’any anterior.  

Augmentant les vendes de productes en específic depenent de les modes del moment             

i les empreses que volen fer publicitat en banners a la plataforma, en el segon i tercer                 

any 3 empreses. 

Les vendes del segon i el tercer any són les següents: 

 
Taula 32: Vendes del segon any de l’escenari intermedi  

Font: Elaboració pròpia 

 

 
Taula 33: Vendes del tercer any de l’escenari intermedi  

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 34: Compte de resultats de l’escenari intermedi  

Font: Elaboració pròpia 

 

El compte de resultats de l’escenari intermedi presenta un resultat negatiu amb            

pèrdues els dos primers anys, fet que és totalment normal en una empresa que acaba               

de començar i més basant-se en un escenari intermedi, tot i que com es pot observar,                

l’evolució d’aquestes pèrdues és favorable, és a dir, les pèrdues disminueixen.  

Es pot observar una remuntada al tercer any, ja amb uns pocs ingressos, les vendes               

han incrementat gràcies a les accions de màrqueting, però el resultat és positiu gràcies              

a la subvenció. 
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Escenari pessimista 

Taula 35: Vendes del primer any de l’escenari pessimista  

Font: Elaboració pròpia 

 

Les vendes del primer any de l’escenari pessimista són les següents: 

Per les vendes dels dos anys següents, s’ha estimat un increment encara més baix              

que els altres dos escenaris, menys d’1%, tenint en compte que es tracta d’un escenari               

pessimista. 

Hi ha un augment de les empreses que volen fer publicitat en banners del primer al                

segon any, tot i que al tercer no incrementen i es queda en 3 empreses durant els dos                  

anys següents. 

Les vendes del segon i el tercer any són les següents: 

 

Taula 36: Vendes del segon any de l’escenari pessimista 

Font: Elaboració pròpia 

 

135 
 
 
 

 
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
 



  Fashioner, el teu comparador de preus de moda 

 

 

 

 

 

Taula 37: Vendes del tercer any de l’escenari pessimista 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Taula 38: Compte de resultats de l’escenari pessimista 

Font: Elaboració pròpia 

 

El compte de resultats de l’escenari pessimista presenta un resultat negatiu amb            

pèrdues els tres primers anys de l’empresa, és totalment habitual tenir pèrdues en una              

empresa que està començant i és nova al mercat, i més tractant-se d’un escenari              

pessimista, tot i que com es pot observar, l’evolució d’aquestes pèrdues és favorable,             

és a dir, les pèrdues disminueixen mitjançant passa cada any.  
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12.3 Pla de tresoreria dels tres primers anys 

Permet observar la liquidesa de l’empresa i, per tant, preveure les necessitats de             

tresoreria que puguin sorgir, mitjançant l’especificació de les partides de cobrament           

(per vendes o per altres conceptes), així com les partides de pagament (per compres,              

despeses de personal, de subministraments exteriors, de tributs, pagament de les           

inversions). 

12.3.1 Pla de tresoreria per als 3 escenaris 

Escenari optimista 

En el pla de tresoreria de l’escenari optimista es reflecteixen les entrades (cobraments)             

i sortides (pagaments) de capital, en base a les operacions que estima realitzar             

Fashioner durant aquests tres primer anys. 

Taula 39: Pla de tresoreria de l’escenari optimista 1 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 40: Pla de tresoreria de l’escenari optimista 2 

Font: Elaboració pròpia 

 

L’empresa comença el primer any amb un capital inicial de 10.000 constituït per             

l’aportació dels socis, en concret cada soci fa una aportació de: 

- CEO: 6.000 €. 

- Soci capitalista 1: 2.000 €. 

- Soci capitalista 2: 2.000 €. 

L’empresa ha començat amb un finançament total de 100.000 €, aquests provenen de: 

- 75.000 € de la subvenció Startup Capital Catalunya Acció. 

- 25.000 € del prèstec bancàri BStartup10. 

En relació als cobraments s’observa:  

S’observa un augment i una evolució de les vendes amb el transcurs dels mesos, a               

més, cal destacar el fort increment en els mesos de rebaixes d’estiu i d’hivern, així com                

el Nadal i les festes.  

Es té present l’IVA de les vendes, el 21% d’aquestes cada mes.  

En relació als pagaments, en els quals s’inclouen: serveis exteriors, de les despeses             

de personal i les despeses financeres s'obté tots els moviments de les sortides de              

capital. 

Comparant gener amb els altres mesos es pot observar que les sortides de capital han               

sigut superiors que en els següents, ja que s’ha tingut en compte el IRPF, SST, SSE,                

degut a la incorporació del personal a la plantilla de Fashioner.  
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En quant a liquidesa no hi ha problemes, tot i que cada mes es va reduint, ja que es té                    

una tresoreria important.  

Analitzant el segon i el tercer any de l'escenari optimista, les despeses de personal es               

mantenen, a més, un fet positiu a destacar és que les despeses exteriors             

disminueixen, ja que és només el primer any quan es paguen els ordinadors i les               

despeses de constitució de la SL. 

Per concloure amb l’escenari optimista el que s’observa és que és positiu i que hi ha                

liquidesa cada mes, tot i que va disminuint quan es van fent els pagaments, tot i que                 

de moment amb la provisió de fonts es poden cobrir tots els pagaments.  

Taula 41: Sortides de capital de l’escenari optimista 

Font: Elaboració pròpia 
Escenari intermedi 

En el pla de tresoreria de l’escenari intermedi es reflecteixen les entrades            

(cobraments) i sortides (pagaments) de capital, en base a les operacions que estima             

realitzar Fashioner durant aquests tres primer anys. 

Taula 42: Pla de tresoreria de l’escenari intermedi 1 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 43: Pla de tresoreria de l’escenari intermedi 2 

Font: Elaboració pròpia 
 

En el pla de tresoreria de l’escenari intermedi al gener es veu reflectida l'entrada de               

capital amb l'aportació dels socis, el capital social i el préstec demanat es fa front als                

pagaments, obtenint així un saldo final positiu al primer any. 

Les despeses financeres, de serveis exteriors i de personal es mantenen igual que a              

l’escenari positiu. 

L’única diferència destacable en els tres escenaris són les vendes, en el cas de              

l’escenari intermedi, s’observa un resultat de l’exercici negatiu en el primer i segon             

any, tot i que en el tercer any es remunta. 

El més destacable en l’escenari intermedi és que l’entrada i el saldo inicial en els dos                

primers anys dóna un resultat negatiu i al tercer any amb l’increment de vendes              

positiu. 

Per concloure amb l’escenari optimista es pot veure com al tercer any és l’únic on               

disminueix el saldo inicial fins a arribar a ser negatiu, això es dóna a conseqüència que                

cada mes es van cobrint les pagaments encara que no hi hagi cobraments, com a               

conseqüència s'obté aquesta baixada de saldo de caixa. 
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Taula 44: Sortides de capital de l’escenari intermedi 

Font: Elaboració pròpia 
Escenari pessimista 

En el pla de tresoreria de l’escenari pessimista es reflecteixen les entrades            

(cobraments) i sortides (pagaments) de capital, en base a les operacions que estima             

realitzar Fashioner durant aquests tres primer anys. 

Taula 45: Pla de tresoreria de l’escenari pessimista 1 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 46: Pla de tresoreria de l’escenari pessimista 2 

Font: Elaboració pròpia 
 

L’única diferència destacable en els diferents escenaris són les vendes, en aquest cas             

l’escenari pessimista és el que obté unes vendes més baixes i per tant un flux de caixa                 

més negatiu en comparació dels tres escenaris.  

Per tant, els pagaments financers, de serveis exteriors i de personal es mantenen. 

En l’escenari pessimista es pot veure com va disminuint el saldo de caixa, fins a arribar                

al tercer any on arriba a ser negatiu, això es dóna a conseqüència que cada mes es                 
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van cobrint les despeses encara que no hi hagi cobraments i les vendes siguin més               

baixes, com a conseqüència s'obté aquesta baixada de saldo de caixa. 

 
Taula 47: Sortides de capital de l’escenari pessimista 

Font: Elaboració pròpia 

 

Com a solució de l’escenari pessimista es podrien valorar les següents opcions de             

millora: 

- Procedir a invertir més en màrqueting per tal d’incrementar les vendes. 

- Realitzar un petit increment del % de comissió per tal d’incrementar els            

beneficis de l’empresa.  

- Realitzar una reducció de jornada d’alguns treballadors per tal que          

disminueixin els sous. 

- Demanar un préstec major al banc o bé una major aportació de capital per              
part dels socis o buscar un tercer soci capitalista per invertir en el projecte              

empresarial. 
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12.3.2 Pla de tresoreria i argumentació dels criteris de distribució          
d’entrades i sortides de caixa 

Tot moviment de les entrades i sortides de caixa de les activitats de Fashioner queda               

registrat en l’EFE (Estat de Fluxos d’Efectiu).  

Seguidament s’observen les entrades i sortides de caixa dels diferents escenaris: 

Escenari optimista 

 
Taula 48: EFE escenari optimista 1 

Font: Elaboració pròpia 
 

Per realitzar l’EFE primer es comença tenint en compte el resultat de l’exercici anterior. 

Pel que fa a l'apartat dels fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació, s’observa:  

A la partida 1 el 1r any hi han pèrdues en el resultat de l'exercici abans d'impostos, a                  

diferència del segon i tercer any, per tant l'escenari optimista si obté beneficis al llarg               

del temps. 

Pel que fa a la partida 4 anomenada “altres fluxos defectius d'explotació”, els tres              

anys són negatius, per tant l'empresa no cobreix les activitats d'explotació que ha de              

realitzar al dia a dia amb els fluxos que disposa.   
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Taula 49: EFE escenari optimista 2 

Font: Elaboració pròpia 
 

També és important tenir en compte la partida 9 anomenada “cobraments i            
pagaments per instruments de patrimoni”, es pot observar com hi ha participacions,            

que això suposa una entrada de capital de l'empresa de 10.000 €. 

Fent referència a la partida 10 dels “cobraments i pagaments per instruments de             
passiu financer”, s'ha demanat un préstec al banc el primer any, i l'empresa l'ha anat               

retornant durant el segon i tercer any respectivament, és a dir, el primer any              

concedeixen el crèdit i els altres anys el va amortitzant.  

El saldo final de tresoreria és positiu en part per les aportacions de socis, préstecs i                

subvencions. Tot i que va disminuint per les sortides de tresoreria, per tant s’haurà de               

fer previsions per corregir aquesta tendència.  

De moment no hi hauria tensions de liquiditat, sempre que es facin efectives les              

subvencions previstes. 

 

 

 

144 
 
 
 

 
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
 



  Fashioner, el teu comparador de preus de moda 

 

 

 

 
Escenari intermedi 

 
Taula 50: EFE escenari intermedi 1 

Font: Elaboració pròpia 
 

Fent una anàlisi de l'escenari intermedi, s'observa com la partida 2 anomenada            
explotació dels ajustos dels resultats són similars a l'escenari optimista i varia un             

augment poc significatiu en el saldo dels clients, en aquest escenari és una mica              

menor. 

Com es pot veure les xifres són negatives en els tres anys de la partida 4 anomenada                 

“altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació”, l'empresa durant els tres           

anys de l'escenari intermedi segueix tenint un dèficit d'explotació, igual que a l'escenari             

optimista.  
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Taula 51: EFE escenari intermedi 2 

Font: Elaboració pròpia 
 

També es té en compte que encara que sigui en algunes partides similar a l'optimista,               

l'escenari ha disminuït en xifres, ja no és un escenari igual de positiu que l'anterior.  

A la part de “fluxos d’efectiu de les activitats de finançament”, aquesta variació de              

client no afecta ni en el primer ni el segon any, tot i que es veu l'efecte en el tercer any,                     

que resulta negatiu de finançament, això mostra que l'empresa ja no necessita            

augmentar les seves fonts de finançament, però segueix amb l'explotació bastant           

negativa, per tant, s'hauria de millorar les partides d'explotació en cas que Fashioner             

vulgues obtenir nou finançament en un futur. 

El saldo final de tresoreria és positiu els dos primers anys en part per les aportacions                

de socis, préstecs i subvencions. Tot i que va disminuint per les sortides de tresoreria,               

per tant s’haurà de fer previsions per corregir aquesta tendència.  

De moment no hi hauria tensions de liquiditat, sempre que es facin efectives les              

subvencions previstes. 
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Escenari pessimista 

 
Taula 52: EFE escenari pessimista 1 

Font: Elaboració pròpia 
 

Pel que fa a l'EFE de l'escenari pessimista, contant que els tres escenaris sobretot és               

important destacar que el canvi es veu en el resultat, ja que l'optimista obté només el                

primer any de pèrdues, l'intermedi els dos primers i el pessimista els tres anys de               

pèrdues. 

La primera part de l'escenari pessimista anomenada “fluxos d’efectiu de les           
activitats d’explotació” es pot observar com en la partida 1 anomenada “altres            
fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació” el dèficit en els fluxos defectiu            

d'explotació és notable, per tant, si és vulgues buscar finançament per reactivar una             

altra vegada el negoci s'hauria de millorar l'activitat d'explotació, centrant-nos en les            

partides de clients.  
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Taula 53: EFE escenari pessimista 2 

Font: Elaboració pròpia 
 

L'empresa disposa d'efectiu suficient el primer any, ja que ha demanat subvenció i             

crèdit, però obté un gran dèficit durant els dos anys següents.  

Una possible solució per poder millorar aquest escenari, primerament tornar a           

capitalitzar-se obtenint benefici de cara als clients, per augmentar la xifra de negoci, i              

així fer que el compte d'explotació si no és en positiu que baixi d'aquests 35.489 € per                 

seguidament que el compte d'explotació creixi i poder veure's en situació de demanar             

finançament i poder seguir amb el negoci. 
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12.4 Conclusions i viabilitat econòmica-financera a partir dels resultats         

analitzats 

Després de realitzar el pla econòmic-financer amb els càlculs basats en diferents            

supòsits i escenaris s'extreuen les següents conclusions sobre la viabilitat financera de            

Fashioner: 

- Es necessita una inversió elevada per a la posada en marxa del projecte, ja              

que s’ha de tenir en compte les altes despeses d’inici com la creació de la               

pàgina web i la inversió de màrqueting i publicitat. 

- En els supòsits optimistes i intermedis s’arriba a obtenir beneficis en el            

segon i tercer any, tot i que en el pessimista s’observa un resultat negatiu              

dels tres primers anys.  

Com a solució d’aquest escenari es podrien valorar les següents opcions de            
millora: 

- Procedir a invertir més en màrqueting per tal d’incrementar les vendes. 

- Realitzar un petit increment del % de comissió per tal d’incrementar els            

beneficis de l’empresa. 

- Realitzar una reducció de jornada d’alguns treballadors per tal que          

disminueixin els sous. 

- Demanar un préstec major al banc o bé una major aportació de capital             

per part dels socis o buscar un tercer soci capitalista per invertir en el              

projecte empresarial. 

- La subvenció “Startup Capital Catalunya Acció” ha sigut el motor del projecte            

i ha facilitat molt la posada en marxa en quant finançament. 

- El saldo final de tresoreria de l’escenari optimista i intermedi dels dos primers             

anys és positiu en part per les aportacions de socis, préstecs i subvencions. Tot              

i que va disminuint per les sortides de tresoreria, per tant s’haurà de fer              

previsions per corregir aquesta tendència. 
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Un cop s'hagi posat en marxa el projecte i es contrastin els supòsits i escenaris amb                

els moviments reals de Fashioner, pot passar:  

- Encara que s’hagi establert una previsió de vendes realista, és possible que es             

doni el cas que s'hagin realitzat unes previsions que al final no contrastin la              

realitat i siguin massa optimistes, que no compleixin la realitat i sorgeixin            

problemes i dèficits, de manera que això seria poc beneficiós per Fashioner. En             

aquest cas s'haurien de prendre mesures correctives.  

Un clar exemple d’això seria que no donessin la subvenció al projecte o que no               

s’arribés a les vendes previstes. 

Fashioner arriba a tenir una rendibilitat d’ingressos d’entre 0,41 i 2,61% el segon i              

tercer any de l’escenari optimista i intermedi, gràcies a l’increment de vendes durant             

aquests anys. 

A més, durant els dos segons anys els resultats de Fashioner milloren i a diferència del                

primer any l’empresa obté un rendiment de la inversió i EBITDA positiu. 

El projecte Fashioner arriba a ser rendible gràcies a tenir en compte la possible              

subvenció i la provisió de fons de 88.205 €, que ajuda a subsistir i fer front a les                  

despeses dels primers mesos de posada en marxa de Fashioner, com per exemple             

amb les despeses de personal, disposar de la provisió de fons és adequat per si no és                 

suficient amb les vendes.  
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13. Conclusions 

- Fashioner és un comparador de preus de moda creat a través d'una app web              

progressiva. 

- Per una banda, el públic objectiu principal són les dones de 18 a 50 anys que                

utilitzen aplicacions mòbils i tenen hàbits de compra online. 

- Per altra banda, el públic objectiu també són les empreses amb les quals             

s’afiliarà Fashioner, aquestes estaran oferint els seus productes i         

proporcionaran a Fashioner un 15% de comissió per les vendes que           

provinguin de l’aplicació i web.  

La venda es farà a través d'un enllaç que portarà a la pàgina web de l'afiliat i                 

allà la usuària podrà realitzar la compra.  

- Un cop analitzada la competència, s’ha pogut observar com en el mercat dels             

comparadors de preus nacionals no existeix cap comparador que es dediqui           

exclusivament a la moda i que a més tingui una gran presència online, és a dir,                

hi ha molt poca competència directa (comparadors de preu específics de           

moda), i contràriament hi ha molta competència indirecta (comparadors de          

preu genèrics). 

- Amb Fashioner es vol arribar a això, a ser un comparador de preu             
exclusivament de moda (samarretes, jerseis, jaquetes, pantalons, camises,        

vestits, faldilles, bolsos i calçat) amb molta presència online (SEO, SEM,           

estratègia bidireccional en xarxes socials), i que a més, pugui crear una            

comunitat entre usuàries aficionades a la moda i que tenen com a objectiu             

trobar el preu més baix i assequible d'un producte. 

- En el pla d'operacions s'ha plantejat el procés de producte i servei: 

- Producte: S’ha dissenyat el procés des de la prèvia captació de la            

clienta fins a la compra del producte i el feedback per la comunitat. 

- Servei: S’ha dissenyat el procés que es segueix a l’hora de fer la             

recerca i captació d’empreses de moda per afiliar-se, des de el contacte            
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(entrevistes, trucades, mailing) fins a l’enviament i realització del         

contracte entre empreses. 

- Pel que fa a la producció de l'app web progressiva i el seu llançament, és               

necessària la implicació de diferents perfils de treballadors com l’informàtic,          

el community manager, el comercial, el comptable i el dissenyador gràfic           

extern.  

El community manager és de les figures més importants, ja que és l’encarregat             

de la captació de clients, així com el comercial, que és l’encarregat de la cerca i                

afiliació amb les empreses de moda, però sobretot, i la figura més            

indispensable és l’informàtic, que és l’encarregat de programar, dissenyar i          

crear l’app web progressiva. 

- Pel que fa al pla econòmic-financer de Fashioner s’han previst les següents            

accions financeres:  

- Finançament: S’ha demanat el crèdit BStartup10 al banc Sabadell. 

- Subvenció: S’ha previst poder gaudir de la subvenció “Startup Capital          

Catalunya Acció”. 

- Recursos propis: Es consta de tres socis, la CEO i dos socis            

capitalistes. Entre els tres Fashioner disposarà d’un capital de 10.000 €           

en recursos propis. 

- Després d'analitzar tots aquests aspectes, la valoració d'aquest projecte és          

positiva: mida de mercat adequat, tendència positiva del sector i té rendibilitat,            

sobretot gràcies a la subvenció, l’increment d’ingressos durant els tres anys i a             

la provisió de fons, tot tenint en compte que com qualsevol startup comenci             

tenint pèrdues.  

Pel que es considera que el projecte és viable. 
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14. Annexos 

 
Gràfic 4: Sexe 
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Gràfic 5: Edat 
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Gràfic 6: Freqüència de compra online en productes de moda 

 
Gràfic 7: Productes de moda que es solen comprar online 
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Gràfic 8: Comparació de productes online 

 
Gràfic 9: Trobar productes més econòmics comparant  
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Gràfic 10: Ús de Fashioner 
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