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INTRODUCCIÓ  

La cosmètica natural en els últims 5 anys està en creixement, degut a que les substàncies 

amb origen vegetal i mineral que s’utilitzen en la preparació d’aquest tipus de productes 

són més afins al nostre tipus de pell, per tant ens aporten una multitud de beneficis que 

en la cosmètica convencional no es produeixen, més aviat al contrari, moltes de les 

substàncies químiques que utilitzen per elaborar dits productes són molt perjudicials per 

la nostra pell i inclòs per la nostra salut, arribant a ser moltes d’elles cancerígenes.  

Per què cada vegada són més populars els cosmètics naturals? 

Cada vegada és més comú trobar-te malalties de la pell (dermatitis1, pells atópiques, 

psoriasis2, èczemes3...), això es degut principalment per dues causes, la primera és 

l’alimentació, està demostrat que una mala alimentació influeix negativament en l’estat 

de la nostra pell i la supressió d’alguns aliments milloren aquest problemes i l’altre causa 

és la quantitat de químics que ens apliquem diàriament en multitud de productes: les 

pastes dentífriques, gels de bany, xampús, cremes i locions, escumes i laques capil·lars, 

etc.  

El projecte de l’AMOhR comença creant cremes i sabons per ella mateixa i per el seu 

entorn més proper, per el plaer de elabora els seus propis cosmètics. La jove Clàudia Mohr 

una apassionada per l’estil de vida sana que te cura del medi ambient, és la emprenedora 

que està darrere de la creació d’aquesta marca de cosmètics artesanals i ecològics. La 

idea de crear aquesta petita marca sorgeix per la curiositat de conèixer més sobre els 

productes que venia l’herbolària del seu barri i per tenir millor cura de la seva pell degut 

que des de la seva adolescència havia estat buscant la crema ideal per el seu tipus de 

pell.  

Al llarg d’aquest projecte és desenvoluparà la creació de la marca, des de la investigació 

del mercat i del context dels cosmètics ecològics, a la creació del manual d’identitat 

corporativa on es proposaran diferents dissenys de logotips, packagings, pàgina web i 

altres aplicacions gràfiques, ...  

                                                           
1 Dermatitis i les pells atópiques: És un trastorn cutani (pell) perllongat (crònic) que consisteix en erupcions pruriginoses i 
descamatives. http://1.usa.gov/1TpUNO1  
2 Psoriasis: És una afecció cutània que provoca irritació i enrogiment de la pell. http://1.usa.gov/1VzzEA3    
3 Èczemes: malalties en les quals existeix una inflamació de la pell. http://bit.ly/1KEfi8c  

1 
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Un cop definida la identitat corporativa es plantejarà una estratègia de comunicació 

seguint el concepte de la marca per dur a terme el seu llançament de distribució via online 

i en fires locals a partir de l’hivern del 2016, intentant seguir els objectius marcats en l’inici 

d’aquest projecte.    

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

El projecte consisteix en la creació de la AMOhR una marca de cosmètics artesanals. La 

marca neix l’any 2015 amb la idea de crear una línia de cosmètics artesanals, utilitzant 

productes naturals, ecològics i oferint un serveis personalitzats als clients.  

2.1 Motivació  

El principal motiu que em va portar a escollir aquest tipus de projecte, és que la part que 

més m’agrada de la publicitat i m’interessa és la direcció d’art, la creativitat i el branding, 

per aquest motiu tenia molt clar que volia presentar un projecte on pogués realitzar art 

final i crear una marca des dels seus inicis.  

A l’hora de pensar quina marca podria utilitzar pel meu projecte, al principi em vaig 

plantejar rellançar una marca que ja estigués mal posicionada en el mercat, però un dia a 

casa parlant amb la família del meu treball de fi de grau, la meva cosina em va proposar 

que l’ajudés a crear la seva marca de cosmètics, ella ja tenia molt clar que volia intentar 

crear una pàgina web per donar a conèixer la seva línia de cosmètics, de moment només 

tenia les cremes però cap logotip, packaging, ni concepte, ni estratègia, etc. 

El meu objectiu professional és el de treballar en un departament creatiu o gràfic creant 

campanyes, identitats corporatives donant forma i imatge a noves marques i a 

campanyes publicitàries. Sempre m’ha cridat molt l’atenció el món visual sobretot em 

planteja preguntes com: Com ho han fet? Quines tècniques utilitzen? Quins materials? 

Quins programes? Per on comença el procés de creació? Aquesta curiositat m’ha ajudat 

a definir a quin camp de la publicitat em vull dedicar, tant al departament de creativitat 

com el de direcció d’art considero que són els que més s’adeqüen als meus interessos 

professionals.  

La meva passió pel disseny i les ganes de crear una marca o campanya publicitària des 

de el seu inici i intentar arribar al punt culminant de la idea base que tinc al principi, fan 

2 
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que aquest treball m’ajudi a adquirir més coneixements i a formar-me més, pels meus 

futurs projectes.  

A més a més vull que aquest treball em serveixi de book per demanar feina una vegada 

hagi acabat la carrera i així poder demostrar al departament creatiu que estic capacitada 

per realitzar aquest tipus de feina.  

2.2 Objectius   

 Investigar sobre el mercat de la cosmètica.  

Definir el mercat de la cosmètica, tant convencional com natural, per tal de veure en quina 

situació es trobaria la creació d’aquesta nova marca.  

 Crear la marca AMOhR cosmètics artesanals (ecològica). 

Crear la seva Brand Essence, la missió i la visió i el posicionament que espera tenir la 

marca.  

 Crear la imatge i identitat corporativa de la marca.  

Definir els valors i la personalitat de la marca. Crear el logotip, dissenyar el packaging, les 

aplicacions gràfiques necessàries i la pàgina web, etc. 

 Crear la seva estratègia de comunicació.  

Definir el concepte creatiu, el seu target de comunicació, els objectius, dissenyar una 

estratègia per les xarxes socials i la pàgina web.  

2.3 Metodologia  

- Analitzar el mercat de la cosmètica actual i les diferents classificacions de categoria. 

Centrar-me en la situació d’Espanya i definir el consumidor de productes ecològics 

seguidors d’un estil de vida saludable.  

- Analitzar la competència dels cosmètics amb la subcategoria de ecològics, focalitzant 

en aquelles marques que comercialitzen a Espanya o que són de creació espanyola.  

- Fer una recerca i analitzar la imatge dels cosmètics, a nivell de representació gràfica 

de la marca, colors, tipografia, pàgines web i el packaging, per poder crear unes bases 

alhora d’elaborar la identitat corporativa de la marca AMOhR. 

- Bibliografia en faré ús tan online com offline per poder aprofundir i entendre millor els 

conceptes relacionats amb aquest projecte.    

Descripció del projecte  Descripció del projecte
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CONTEXT ACTUAL  

3.1 El  mercat de cosmètics.  

La situació del sector de cosmètics i perfumeria d’Espanya està en constant creixement. 

S’estima que actualment té un consum de 6.400 milions d’euros a l’any, segons la Stanpa 

(Associació nacional de perfumeria i cosmètics). Al 2014 per segon any consecutiu el 

sector de la cosmètica ha tancat amb una evolució positiva d’un 2,5%.  

Dintre del sector de cosmètics els productes per la cura de la pell corresponen al 28% del 

mercat i els de la higiene personal corresponen al 25% del mercat. Amb aquesta xifra es 

converteix en la cinquena potència en el mercat dins de la Unió Europea.  

Històric del sector 

Volum de consum de (RSP) 2005/2014 

Encara que ens trobem en un context de crisi podem observar que poc a poc el consum 

d’aquest sector es va recuperant. Si ens enfoquem en l’exportació observem les següents 

dades, segons Stanpa aquest sector és el sisè exportador mundial, els Estats Units, 

Rússia, Emirats Àrabs i Llatinoamerica se situen en el focus d’exportació de les empreses 

espanyoles.     

Els 2014 va tancar les seves dades en exportació amb un record de 3.000 milions d’euros, 

un 3,9% més que els 2013.  Els productes de cosmètics espanyols tenen una presència 

en més de 150 països. 

Gràfic 1. Volum de consum del sector (2005/2014) Font: Stanpa 

3 
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Gràfica 2. Exportació del sector. Font Stanpa  

En el sector de la cosmètica i la perfumeria trobem més de 400 empreses a Espanya, de 

tipus microPYMES, PYMES i  multinacionals. Dintre d’aquestes destaca el 83% que 

representen les empreses del tipus PYMES, dintre del sector hi ha una ocupació de 35.000 

treballadors. 

A Espanya estan registrades a les autoritats sanitàries més de 250.000 referències 

classificades en perfums, cosmètics, productes per la cura de la pell, productes per la 

cura del cabell i productes per la higiene personal.  

Segons un article d’elEconomista.es “La perfumeria i la cosmètica espanyola es troba en 

el més alt nivell mundial en el que es refereix a qualitat, innovació i desenvolupament” 

segons declara la directora general de Stanpa, Val Díez, que ha destacat que es tracta 

“d’un exemple d’indústria no deslocalitzada que aporta gran valor a la economia i a la 

societat espanyola” 

3.2 Filosofia ecològica  

Seguir un estil de vida sostenible és oferir una millor qualitat de vida, minimitzant l’ús dels 

recursos naturals, les emissions i no comprometre les necessitats de les generacions 

futures.  

El fet de seguir aquest estil de vida va molt més enllà d’un consum sostenible, és una 

filosofia una forma de veure la vida, on el seu fi és ajudar-nos a ser i viure millor, d’una 

manera responsable amb la societat i el futur del planeta.  

La cosmètica espanyola conquista el món: 

Evolució de les exportacions en MM de € 

 

Creixement 
acumulat del 

50% 
en els últims 

5 anys 

Context actual  Context actual
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Tenir consciència ecològica és entendre que som dependents de la naturalesa i 

responsables de la seva conservació. El planeta és la nostra casa i és la nostra 

responsabilitat cuidar-lo, preservar-lo i mantenir-lo. Ignorar aquest fet ens perjudica a la 

llarga, ja que estem afavorint a construir l’empitjorament de la nostra qualitat de vida.       

Ser partidari de la filosofia ecològica es caracteritza per tenir una preocupació pel futur 

del planeta i de la salut d’un mateix. Per tant són gent que es rebel·len contra el consum 

absurd, malgastador que provoquen el malestar de la humanitat. No són activistes de 

l’ecologisme sinó que realitzen uns petits canvis en els seus hàbits per evitar futurs 

desastres naturals i malalties perjudicials per la seva salut.  

Si mirem els Estats Units, trobem que han definit a la perfecció aquesta gent seguidora 

de la vida sana, els anomenen Lohas, que és l’acrònim en anglès “d’Estil de vida sana i 

sostenible” (Lifestyles of Health and Sustainability). Més de 80 milions de persones en el 

món han adoptat la forma de consum compatible amb el desenvolupament sostenible, la 

justícia social i la salut.  

Aquest nou consumidor responsable o socioconscient mou un nou mercat creixent, que 

va des d’aliments provinents d’una agricultura biològica, passant pels electrodomèstics 

de baix consum energètic, l’ecoturisme, la cosmètica i productes de neteja naturals, fins 

a l’ús de vehicles de baix impacte com els vehicles elèctrics, les bicicletes i la medicina 

alternativa.  

Segons un estudi realitzat per la Natural Marketing Institute, calcula que als Estats Units 

és on es troba el grup més gros de consumidors, seguidors d’aquesta filosofia de vida, es 

calcula que aproximadament 68 milions de persones són consumidores Lohas, és a dir, 

que es preocupen perquè els productes i serveis que compren no perjudiquin el medi 

ambient, ni afectin els recursos naturals, ni tampoc utilitzin mà d’obra infantil o barata del 

Tercer Món.  

A Espanya aquesta filosofia està, entrant a poc a poc a les llars, s’ha observat en els últims 

anys que els consumidors estan més receptius als productes d’alimentació etiquetats 

com a ecològics i orgànics amb una procedència de Km0, que no utilitzen insecticides 

realitzats amb químics. També és veritat que hem començat a ser molt més conscients 

de l’ús inadequat que fem de l’aigua i hem començat a estalviar, a utilitzar productes que 

respecten el medi ambient i que estan elaborats de forma natural evitant totes aquelles 

fabricacions de forma industrial sobretot en productes que estan en contacte amb la 

nostra pròpia salut.  

Context actual  Context actual
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Tenen consciència de reciclar i reutilitzar, fan tot el possible per estalviar energia. Si s’han 

de desplaçar, ho fan a peu, en bicicleta o compartint el transport per evitar contaminar 

l’atmosfera amb gasos innecessaris.  

Realitzen un consum responsable buscant comprar productes on poden assegurar que 

la seva fabricació respecta el medi ambient i que fan un ús adequat de la seva matèria 

prima i que tenen uns valors de responsabilitat medi ambiental i social lliures de toxines 

perjudicials pel nostre cos i pel planeta.    

Si descrivíssim els consumidors Lohas diríem que en la seva majoria són dones d’una 

edat entre 25-45 anys, residents en zones geogràfiques indiferents, però destacant els 

nuclis urbans on es concentra la majoria, per la facilitat i la varietat de productes que 

poden aconseguir. Tenen una renda per capita mitjana-alta i alta, conviuen amb la família 

o en parella. Són consumidors amb estudis i que actualment es troben empleats.  

Consumeixen productes locals, cultivats a prop de casa, procedents d’un comerç just i 

sobretot marques que són responsables amb el medi ambient i la societat.  

Reciclen tot el que poden i reutilitzen el màxim possible, es comprometen amb els 

problemes del seu entorn i col·laboren amb ells, segueixen els temes del medi ambient en 

els mitjans de comunicació. Són consumidors ben informats, que llegeixen les etiquetes 

dels productes que compren per saber els seus ingredients, elaboració i contingut i que 

estan disposats a pagar una mica més per un producte que sigui respectuós tant amb el 

medi ambient com amb la seva salut.  

Dintre d’aquest grup de consumidors anomenats Lohas podem distingir diferents 

categories de compromís amb la filosofia sostenible.  

Lohas aquells que compren productes socialment responsables i que intenten conservar 

el medi ambient  

Naturalistes aquells que compren motivats per les seves consideracions personal 

relacionada amb la salut.  

Drifters aquells amb una alta sensibilitat al preu, el qual dictaminen les seves accions. 

Quan és senzill o econòmic segueixen les tendències.  

Convencionals son pragmàtics, quan creuen que poden aconseguir un canvi adopten la 

postura i la conducta dels LOHAS 

Unconcerd estan poc informats o desinteressats sobre les temàtiques del medi ambient.  

Context actual  Context actual
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En conclusió cada vegada hi ha més gent que consumeix productes etiquetats com a 

ecològics, encara que no segueixen estrictament la filosofia sostenible, són conscients 

que l’ús de productes naturals els afavoreixen en molts aspectes i per tant en alguns 

productes són partidaris d’escollir l’ecològic davant el convencional.    

Il·lustració 1 Infografia representat els seguidors d'un estil de vida saludable. Elaboració pròpia. 

 

3.3 El  mercat de cosmètics naturals, ecològics o bio. 

En el mercat dels cosmètics distingim els convencionals i els naturals, dintre d’aquest 

últims trobem els naturals, ecològics o bio.  

A continuació una breu explicació per diferenciar els diferents tipus de cosmètics.  

3.3.1 Cosmètics convencionals  

Els cosmètics convencionals utilitzen en la seva majoria un alt percentatge d’ingredients 

elaborats amb substàncies químiques i sintètiques. Aquesta classe de cosmètics que 

utilitzen aquest ingredients estan dissenyats per augmentar la penetració a la pell i arribar 

al torrent sanguini, des de que s’ha desenvolupat la nanotecnologia, s’ha vist 

incrementada la utilització de químics que encara que s’agafin en petites quantitats per 

realitzar el cosmètic el us diari d’aquest pot causa inconvenients a la salut.  

Context actual  Context actual
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Il·lustració 2 Representació dels cosmètics convencionals Font: Elaboració pròpia 

3.3.2 Cosmètics naturals 

En el mercat de cosmètics els catalogats com cosmètics naturals facturava un 2% de la 

facturació de productes de cosmètics l’any 2011. Actualment aquest percentatge ha 

augmentat fins a un 10% més aproximadament, degut a la conscienciació dels 

consumidors respecte la utilització de productes químics en la elaboració del cosmètics.    

Es cataloguen com a cosmètics naturals, aquells que  només utilitzen ingredients 

orgànics o de cultiu biològic i s’alliberen de les substàncies químiques més agressives.  

Els criteris que diferencien els cosmètics convencionals dels naturals són els següents:  

Les matèries primes tenen que provenir de les plantes i, sempre que sigui possible, de 

collita ecològica certificada.  

Els productes no poden està testats en animals, ni contenir matèria prima procedent 

d’animals vertebrats.  

Es permet la utilització de sals inorgàniques i matèria prima obtinguda de minerals.  

Matèria prima d’ús restringit: només es permet emulgents i tensactius d’origen vegetal 

com l’oli, les grasses vegetals, les lecitines, la cera, etc.  

Substàncies prohibides: colorants sintètics, fragàncies sintètiques, silicones, materials 

exfoliant i parafines i altres productes derivats del petroli.  

Es permeten conservants naturals.  
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No es permet la radiació,  en la matèria prima o en el cosmètic ja elaborat, per eliminar 

gèrmens o bactèries dels cosmètics.  

Els fabricants tenen que passar controls de qualitat dels laboratoris per rebre el segell 

d’aprovació depenen de la organització del país d’origen.  

 

 

Il·lustració 3 Representació dels cosmètics naturals Font: Elaboració pròpia. 

3.3.3 Cosmètics orgànic, ecològics o biològics 

Els cosmètics anomenats orgànics, ecològics o biològics compleixen tots els requisits 

anomenats anteriorment a més a més de que es basen en la utilització òptima dels 

recursos naturals, sense fer servir productes químics de síntesis o organismes 

genèticament alterats, també es diferencien dels anteriors perquè en el seu procés de 

fabricació i els seus envasos es caracteritzen per reduir la emissió de CO2, utilitzen fonts 

d’energies renovables, no malgasten els recursos naturals com pot ser l’aigua i generen 

menys residus, utilitzen envasos 100% reciclables i tot el material per el seu packaging  i 

la seva publicitat provenen de papers i cartons procedents de fabricació sostenibles. Per 

tant són cosmètics que protegeixen el medi ambient.  

Els cosmètics orgànics a més a més de complir una sèrie de normes, des de l’elecció dels 

ingredients fins el mètode d’elaboració que s’utilitzi. Tot el procés complet des de la 

matèria prima utilitzada fins l’arribar del producte final a la venda, es aprovat per 

mecanismes de control que certifiquen la qualitat del producte aportant un distintiu que 

ho acredita. Alguns dels certificats són Ecocert, Soil Association, BDIH, USDA, OFC, etc. 

Context actual  Context actual
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Il·lustració 4 Representació dels cosmètics orgànics Font: Elaboració pròpia 

3.4 El  mercat de cosmètics Online.  

Segons les dades extretes del portal EUROSTAT4 del 2015 el 53% dels consumidors 

Europeus han realitzat al menys  una compra per Internet, d’aquest percentatge un 42% 

representa la població espanyola.  

Les compres per canal online cada any van en augment, la decisió de comprar per Internet 

és basa en gran part en els següents factors: el preu del producte, la possibilitat de rebre 

descomptes o ofertes especials, la minimització dels costos d’enviament, la varietat de 

productes, la comoditat de poder comprar en qualsevol moment del dia i localització i la 

especialització de les webs.  

Taula en % dels compradors online, 2012-2015 a Europa i Espanya 

 2012 2013 2014 2015 

EUROPA 45% 49% 50,5% 53% 

ESPANYA 35,6% 38,8% 40% 42% 
Taula 1 Elaboració pròpia a partir de les dades de EUROSTAT 

Si parlem del consum del sector de la cosmètica a Internet trobem, en el següent article 

de La Vanguardia publicat el 2013 5, que ens diu que la cosmètica online va créixer 

considerablement a Espanya representant el 45%. Es degut a la creació de productes 

d’estètica orgànica i independent. 

                                                           
4 Estudi de EUROSTAT:  http://bit.ly/1QAlhuK  
5 Cosmética nicho, la versión "indie" de los productos de belleza http://bit.ly/1pk9pTX  
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Buscant dades sobre  la situació del mercat de cosmètics online del 2014, trobem en un 

article un estudi realitzat per Google6 sobre el perfil dels consumidors de bellesa online 

que revela les següents dades del mercat de cosmètics online. El 35% de compradors 

utilitzen Internet per la recerca de nous cosmètics i el 34% realitza una compra de 

cosmètics via online.  

Un 64% de la població utilitza la compra online buscant millors preus i ofertes, un 48% es 

decanta pel canal online per la varietat de productes i marques i el 43% per la comoditat i 

la facilitat per adquirí el producte. 

L’èxit de les ventes online en el sector de la cosmètica es deu a que per Internet trobem 

les següents característiques favorables pel consumidor. 

- Empreses petites desvinculades a multinacionals.  

- No hi ha inversió en publicitat en els mitjans convencionals,  per tant s’inverteix més en 

la qualitat del producte a realitzar.  

- Són empreses i marques respectuoses tant amb la pell com amb el medi ambient, ja 

que utilitzen matèria prima natural i un sistema de producció no contaminant amb 

envasos reciclables.  

El mercat online ha donat cabuda a totes aquest formes de produir cosmètics, facilitant 

la distribució, són productes exclusius de qualitat amb preus accessibles, degut  a la poca 

inversió en publicitat ja que no utilitzen actrius de gran cachè per ser la cara de la seva 

marca i promocionar els seus productes.    

El mercat digital permet a les petites empreses estalviar costos que provenen del 

manteniment de tenir un punt de venta físic per tant donen més inversió a la qualitat i es 

donen a conèixer a través de les xarxes socials eina molt potent per difondre la teva 

marca. 

   

 

 

 

                                                           
6 Cosmética online: La importancia del ‘maquillaje’ en un ecommerce http://bit.ly/1ThgeCI  
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BRIEFING 

4.1 Client 

AMOhR és una marca de cosmètics ecològics catalana i jove que va ser fundada per 

Clàudia Mohr a principis del 2015. Consta de només 5 treballadors dividits en dos 

departaments el de comercialització i el de producció (un comercial digital i quatre en el 

departament de producció ) pertany al sector Nutricional i de Cosmètics Naturals. 

L’establiment de producció està situat en el poble de Banyoles. La seva situació 

econòmica es basa en comercialitzar la producció de cosmètics ecològics elaborats 

artesanalment.  

El seu posicionament en el mercat depèn de compartir valors directament relacionats 

amb un estil de vida compromès amb el medi ambient i la sostenibilitat.  

La distinció de AMOhR és oferir a la seva línia de cosmètics qualitat en la matèria prima 

que utilitzen per a l’elaboració dels seus productes, el fet de que són completament 

artesanals a diferència d’altres naturals que són elaborats en laboratoris, el compromís 

de no testar en animals i oferir un servei complert de tractament facial, dieta equilibrada i 

rutina d’exercicis  personalitzada per cada client.  

4.1.1 Missió i Visió  

La missió d’AMOhR és contribuir a fomentar l’ús de cosmètics ecològics d’elaboració 

artesanal, creant productes fets amb matèria prima ecològica de qualitat i eficients en la 

cura de la nostra pell a la vegada que transmet un estil de vida saludable. 

Mentre que la visió és donar a conèixer la marca com a referent a Catalunya, buscant 

adaptabilitat del producte, innovant i creant noves línies per cobrir les necessitats dels 

clients.  

4.1.2 Valors 

Els valors que la marca vol transmetre són: 

- Transparència i Compromís amb els seus clients: És caracteritza per informar de la 

procedència dels ingredients de cada producte.  

-Ecològic: Escollir la millor matèria ecològica dels seus proveïdors. Ofereix productes 

d’elaboració 100% ecològica sense químics ni alteracions genètiques.  

4 
Briefing 
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- Respecte per el medi ambient: No usa parabens ni productes químics, en la producció 

del producte, com amb l’elaboració i la distribució AMOhR respecte el medi ambient i en 

té cura, utilitzant envasos de procedència reciclada . 

- Familiar: AMOhR es una marca que té cura dels seus empleats com una família i alhora 

proporciona una atenció propera i personalitzada a cada un dels seus clients. 

- Artesà: Els productes que elabora la marca AMOhR es realitzen artesanalment tenint 

cura tant de la matèria prima com del procés, en especial atenció al packaging final.   

4.1.3 Comunicació   

La comunicació que realitza AMOhR es fa a partir dels propis mitjans (owned media) i els 

mitjans guanyats (earned media).  

Pel que fa als propis mitjans, AMOhR disposa dels següents mitjans en línia, la seva pròpia 

pàgina web que tant serveix com a punt d’informació del producte i l’empresa com per 

realitzar la teva compra en línia (www.AMOhR.es), també compta amb la presència a les 

xarxes socials més potents del moment com són Facebook, Twitter i Instagram.  

Respecte als mitjans guanyats trobem la presència de la marca en els mitjans en línia, a 

partir d’entrades a diferents blogs de cosmètics naturals i de productes ecològics que 

parlen sobre les seves propietats i experiències amb la marca donant a conèixer d’una 

forma més propera els productes. 

4.1.4 Distribució 

Els canals de distribució de AMOhR, principalment es comercialitza en la seva pàgina 

web oficial. A l’hora de realitzar el pagament es pot efectuar a través de la targeta de 

crèdit, transferència bancaria o PayPal. El cost d’enviament és de 5,25€ sempre que la 

compra sigui inferior a 34,75€, les devolucions són gratuïtes. Pel que fa a l’entrega del 

producte, es realitza en 72 hores a través d’una empresa privada, sempre que el producte 

estigui en estoc en el moment de la comanda, en cas que no hi sigui en estoc la AMOhR 

es compromet a posar-se en contacte amb el client i recompensar-lo per les molèsties.   

Com a canals secundaris ocasionals AMOhR s’està introduint a poc a poc, amb petites 

mostres del seu en fires artesanals, col·laborant amb la parada d’herbolaris Lotus Blanc 

de Banyoles que comercialitza en la Fira de Nadal i la Mostra d'oficis artesans) a 

Barcelona col·labora amb la botiga herbolària Eco-minut participant en la fira mensual de 

Palo Alto Market.  

Briefing
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4.1.5 Legislació  

En l’àmbit de la cosmètica natural, fins ara no existeix cap legislació espanyola o de 

comunitat autònoma que defineixi què és un cosmètic natural o ecològic. Tant sols 

existeixen empreses privades que d’acord amb un protocol pròpies més o meny exigent, 

certifiquen que un cosmètic és ecològic com són els casos de Ecocert, Sail Associations 

BDIH, USDA ... 

Per tant les normatives que ha de tenir en compte l’AMOhR són les següents:  

 Ecocert és la que imparteix el certificat a Europa i diu que el 95% dels productes 

utilitzats seràn naturlas. El 95% dels ingredients que contingui seràn vegetals i 

ecològics. El 5% restant tindrán que contenir al menys un 10% de substàncies 

ecològiques i tindrá que fabricar-se en un centre que compleixi amb la normativa 

ECOCERT.  

 

 Cosmètics a Espanya i Europa: la normativa sobre el sector dels cosmètics a 

Espanya i Europa regula aspectes com: els components dels productes, la seva 

comercialització, la fabricació, l’emmagatzematge, la identificació, composició, 

embalatge i etiquetat, les mesures de protecció per a la salut dels consumidors, 

la relació amb el medi ambient i les condicions per a la seva comercialització a 

l’exterior del país productor. 

 

 Reglamentació sanitària i els productes casolans o artesans:  la reglamentació 

sanitària sobre els productes casolans o artesans al nostre país té en compte la 

regulació sobre: les mesures i normatives de protecció de la sanitat pública, la 

seva fabricació, la qualitat del producte i la identificació, composició, embalatge i 

l’etiquetatge. 

 

 Comerç electrònic: sobre el comerç electrònic a Espanya la normativa té en 

compte: determinades obligacions d’informació que han d’oferir les empreses als 

clients i la regulació sobre l’activitat publicitària que poden realitzar les empreses 

4.2 Productes  

Tot i que en el mercat ja existeix una gran oferta variada de productes de cosmètics 

ecològics en botigues especialitzades, establiments de bellesa, parafarmàcies i botigues 

online, l’oferta sol ser molt variada, sense una atenció personalitzada. La marca AMOhR 
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amb aquest projecte vol potenciar precisament aquest aspecte, oferir una atenció 

personalitzada i especialitzada a través de la nostra botiga online i xarxes socials i a més 

a més oferir un producte amb un acabat atractiu visualment.  

AMOhR es creà amb la intenció de tenir una xarxa de clients arreu d’Espanya a través de 

la seva pàgina web on oferirà tant els productes que elabora, com conselles i atenció 

personalitzada fusionen un tractament de cremes facials amb oferiment d’un pack 

complert opcional, que consta de les cremes facials adequades al tipus del pell del client 

amb una dieta equilibrada personalitzada i una taula d’exercicis que podran realitzar tant 

a casa com en el exterior, per obtenir uns millors resultats.  

Amb aquest pack es vol potenciar un estil de vida saludable per tots els clients que 

obtinguin productes d’AMOhR, la marca busca oferir els millor resultats als seus clients 

per tant unint la utilització de productes ecològics i realitzar una dieta equilibrada 

conjuntament amb una taula de exercicis, ofereix garantia d’uns resultat eficaços. Amb 

la creació d’aquest pack l’empresa ofereix una nova forma creativa de vendre cosmètics 

i de obtenir els millors resultats.    

Per tant AMOhR ofereix per una banda la comercialitzacio dels cosmètics ecològics 

artesenals dividits en tres línies de productes i per l’altra banda dos packs complerts 

personalitzats.  

4.2.1 Línia per pells amb acne 

Línia recomanada per aquelles que pateixen de brillantor i un tacte oliós, amb els porus 

dilatats, greixosos i a vegades es pot observar l’aparició de punts negres en les zones 

laterals del nas.     

Crema netejador: un sabó que absorbeix la grassa, neteja i aclareix la pell amb un efecte 

antisèptic. Ingredients principals carbó, roses, sàndal, sodi strearate, sodi lauryl sulfate i 

tetrasodium etidronate. 

Preu: 9,25€ (100ml) 

Format: pot reciclable. 

Tònic: refrescant que manté la teva pell neta i fresca tot el dia. Ingredients arbre del te 

antibacterià, pomelo perfum i methylparaben. 

Preu: 10,50€ (210ml) 

Format: ampolla reciclable.   
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Crema hidratant: de ràpida absorció amb un acabat de sensació de frescor. Ingredients 

llimones, àloe vera, mantega de cacau, olis d’essència cítrica, stearic Acid, catearyl 

Alcohol, triethanolamine, methylparaben i propylparaben.  

Preu: 22€ (45g) 

Format: pot reciclable.  

                                                                 

4.2.2 Línia per pells mixtes 

Línia recomanada per aquelles persones que presenten zones de pell seca i greixosa, 

especialment si es presenta en la zona T (front, nas i barbeta).  

Crema netejador: un sabó que deixa resultats de pell fresca com el mar. Ingredients 

calamina, àloe vera, algues riques en minerals, sals marines, sàndal, sodi strearate, sodi 

lauryl sulfate i tetrasodium etidronate. 

Preu: 8,95€ (100ml) 

Format: pot reciclable.  

Tònic: brisa de mar en una botella. Ingredients àloe vera, roses, aigua de mar, algues, 

perfum i methylparaben.   

Preu: 10,50€ (210ml) 

Format: ampolla reciclable. 

Crema hidratant: ajuda a equilibrar les brillantors de la pell. Ingredients arrels de herbales 

de lavanda, flor de taronger, oli d’oliva verge extra, lliris de tigre i stearic Àcid, catearyl 

Alcohol, triethanolamine, methylparaben i propylparaben.  

Preu: 17,50€ (45g) 

Format: pot reciclable.   
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4.2.3 Línia per pells  seques 

Línia recomanada per aquelles persones que pateixen de tenir una pell opaca, aspra, amb 

escames i amb una gran presència d’arrugues i descamació.  

Crema netejador: sabó que calma la pell de forma natural. Ingredients calamina, 

camamilla, oli de coco, oli de lavanda, sàndal, sodi strearate, sodi lauryl sulfate i 

tetrasodium etidronate. 

Preu: 7,75€ (100ml)  

Format: pot reciclable. 

Tònic: per una sensació refrescant i d’efectivitat. Ingredients aigua de roses, aigua de 

lavanda, aigua de llimones, perfum i methylparaben.  

Preu: 10,50€ (210ml)  

Format: ampolla reciclable.  

Crema hidratant: de ràpida absorció que deixa el rostre suau i perfectament equilibrat. 

Ingredients infusió de linaza, lavanda, hamamelis, aigua de roses, mel, stearic Acid, 

catearyl Alcohol, triethanolamine, methylparaben i propylparaben.  

Preu: 25€ (45g) 

Format: pot reciclable.  
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4.2.4 Altres productes  

Contorn d’ulls antiinflamatori, reafirmant, relaxant que deixa una 

sensació de frescor en el contorn dels ulls, ideal per gent que pateix de 

bosses, arrugues i ulleres pronunciades. Ingredients: hidrolat blauet, 

goma de xantana, extracte de plantes camamilla i centella asiàtica.     

Preu: 9,95€ (15 ml) 

Format: ampolla reciclable.  

4.2.5 Packs 

- Pack omnívors per 25€*7 

Ofereix una selecció de receptes i menús elaborats per una dieta equilibrada, per aquella 

gent que menja de tot. 

Una selecció de taules d’exercicis a tres nivells (exercicis de 10 min, exercicis entre 10 – 

25 min i exercicis de més de 25 min)  on el client podrà escollir la que s’adapti millor a la 

seva rutina diària.  

 

- Pack vegetarians per 25€ *  

Ofereix una selecció de receptes i menús elaborats per una dieta equilibrada, per aquella 

gent que s'abstenen de menjar qualsevol tipus de carn o de procedència animal.  

                                                           
7 * No està inclòs el preu de la línia de tractament facial escollida.  
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Una selecció de taules d’exercicis a tres nivells (exercicis de 10 min, exercicis entre 10 – 

25 min i exercicis de més de 25 min)  on el client podrà escollir la que s’adapti millor a la 

seva rutina diària.  

 

 

4.3 Competència:  

En la competència distingim aquelles marques que tenen un gran renom amb una 

filosofia semblant a la que AMOhR vol arribar a tenir en el futur i aquelles marques que 

ens poden substituir.   

4.3.1 Lush8 

Es crea el 1995 comercialitzen en productes de la cura 

de la pell, el cabell i maquillatge. Destaca per la seva 

elaboració tradicional i per la utilització de matèria prima orgànica i fresca, però sobretot 

per l’originalitat de presentar nous formats dels productes de tota la vida. La seva filosofia 

és distribuir productes que respecten el medi ambient tant en la matèria prima com els 

seus envasos, protegeixen els animals i defensen un comerç 

just.  

Actualment el seu canal de distribució és tant en botigues 

pròpies com online arreu del món.  

 

 

                                                           
8 http://bit.ly/1QKMK9q  
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Entre els seus productes pots trobar: maquillatge, gamma capil·lar, sabons, xampús, 

cremes facials, mascaretes, perfums, gamma per la cura dental, tònics i sals de bany.  

 

4.3.2 Apivita9 

És una firma grega creada el 1979, per una família d’apicultors. Els 

seus productes per la cura de la pell i el cabell, combinen extractes de 

plantes gregues amb ingredients apícoles purs i olis biològics.  

Actualment el seu canal de distribució és tant en botiga online com en 

botiga física com poden ser farmàcies i parafarmàcies de forma internacional.   

Entre els seus productes pots trobar: gamma facial, gamma per la cura capil·lar, gamma 

per la cura corporal, gamma masculina, gamma per bebès i nens.  

 

 

 

 

 

                                                           
9 http://bit.ly/1TQd3l4  
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4.3.3 The Body Shop10 

Companyia anglesa creada el 1976, comercialitza productes per la cura 

de la pell i el cabell, combinant el saber dels productes tradicionals amb 

la innovació i la tecnologia. Els seus productes respecten el medi ambient, 

defensen un comerç just i protegeixen els animals.  

Actualment el seu canal de distribució és tant en les seves botigues 

pròpies com també per la seva botiga online. 

 

 

Entre els seus productes pots trobar: gamma facial, cremes corporals, sabons, 

fragàncies, maquillatge i gamma masculina. 

 

4.3.4 Alqvimia11  

Empresa espanyola líder en el sector de l’Alta 

Cosmètica Natural, neix fa 30 anys com una marca de cosmètics 100% natural. És una 

marca que tracta amb total eficàcia COS, MENT i ESPERIT seguint un concepte holístic 

per la cura de la bellesa i de la salut. 

ALQVIMIA selecciona amb gran rigor els olis essencials 

més purs provinents de totes les parts del món, recuperant 

la tradició de l'antiga perfumeria artesanal, els secrets de 

la botànica i el coneixement d'una de les ciències més 

inspiradores i el nom de les quals evoca màgia, puresa i 

                                                           
10 http://bit.ly/24AFnM8  
11 http://bit.ly/1SiFlQk  
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coneixement: l'Alquímia. Uneixen aquesta saviesa amb les tècniques més avançades per 

crear fórmules magistrals.  

Actualment el seu canal de distribució és tant en botigues pròpies com online, hotels i 

SPA arreu del món.  

Entre els seus productes pots trobar: cremes facials, sèrums, olis, gel de bany, aigua de 

colònia, espelmes i molts més productes relacionats amb el sector de la cosmètica.   

 

4.3.5 Cosmètica Natural Casera Shop12 

Aquesta marca ofereix diferents ingredients naturals i ecològics per 

elaborar la cosmètica natural a casa. Realitzen ofertes, publiquen 

receptes de cremes, mascaretes i altres, disposen d’un blog, a més a 

més, distribueixen Kits d’iniciació, per començar a aprendre a fer 

productes de bellesa. El seu canal de distribució és online.  

4.3.6 Fitomims13 

La seva filosofia rau en conèixer les propietats de les plantes 

que tenim al mediterrani per després fer els nostres 

cosmètics naturals amb els seus Kits DIY. La seva 

distribució és online a través de la seva pàgina web, però 

també en algunes botigues físiques de tot l’Estat. Ofereixen vídeos d’aprenentatge, tallers 

i cursos o el blog, entre altres sistemes per l’aprenentatge de la realització dels productes 

naturals a casa. 

4.4 Objectius 

Crear la identitat corporativa de la marca AMOhR des de el seu logotip fins a la seva 

pàgina web.  

                                                           
12 http://bit.ly/1T7rEsn  
13 http://bit.ly/1QmrIRr  
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4.5 Públic / Target 

El públic al que es dirigeix AMOhR, és a dones de entre 20 a 35 anys que viuen tant en 

zones urbanes com a les afores d’aquestes i de classe mitja / mitja- alta.  

Són persones sociables, que els agrada quedar amb els seus amics i familiars, estan 

compromeses amb la preservació del medi ambient i preocupades per portar una vida 

saludable, consumeixen productes naturals i són coneixedores de la seva procedència. 

Realitzen esports tant al aire lliure com al gimnàs .  

En el seu temps lliure els hi agrada realitzar treballs manuals amb materials reciclats i se 

senten satisfetes amb si mateixes en l’elaboració de productes casolans, són 

compradores de productes a través d’ Internet.  

Estan al cas de les tendència i de les modes, els agrada navegar per les xarxes socials i 

són actives en elles. Són prescriptores  d’un estil de vida saludable i els agrada investigar 

i conèixer les opinions dels demés.   

És preocupen pels additius, conservants, colorants i substàncies nocives per a la salut i 

el medi ambient i sobretot per aquells que envolten el seu entorn més proper.  

4.6 Objectius de comunicació 

Donar a conèixer la marca d’AMOhR a través de la seva pàgina web, les xarxes socials i 

les newsletters de promocions.  

4.7 Promesa 

De proporcionar un servei personalitzat a cada client orientant-lo cap al millor producte 

per la cura de la seva pell i un estil de vida saludable i equilibrada.  

4.8 To i estil 

Volem oferir un to proper, natural, entusiasta que transmeti que AMOhR és una marca 

jove que es pren molt seriosament les seves tasques i està compromesa al 100% a oferir 

els millors productes als seus clients.  

Volem transmetre un estil de vida saludable amb positivisme i humor.  
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CONTRABRIEFING.  

5.1 Situació actual de la marca 

AMOhR és una marca petita de cosmètics ecològics amb la seva seu a Banyoles. En 

plantilla només consten 5 treballadors. Pertany al sector Nutricional i de Cosmètics 

Naturals. 

La seva situació econòmica es basa en comercialitzar la producció de cosmètics 

ecològics elaborats artesanalment. 

5.1.1 Màrqueting mix  

En aquest apartat intentarem conèixer més l’empresa, què ofereix i com funciona. El 

màrqueting mix està format per quatre conceptes que engloben la manera de fer de la 

companyia.  

Com diu Roberto Espinosa (2014), al seu blog de màrqueting i vendes, “el màrqueting mix 

és un dels elements clàssics del màrqueting, el qual s’utilitza per englobar els seus quatre 

components bàsics: producte, preu, distribució i comunicació. Aquestes quatre variables 

també conegudes com les 4P’s, poden considerar-se com les variables tradicionals amb 

les que compta una organització per aconseguir els seus objectius comercials”. Afegeix 

també que “és totalment necessari que les quatre variables del màrqueting mix es 

combinin amb total coherència i treballin conjuntament per arribar a complementar-se 

entre si.” Espinosa, R (2014). 

5.1.2 Producte 

La marca AMOhR elabora productes de cosmètica, utilitzant tècniques artesanals i 

ingredients 100% naturals, aconseguint el certificat ECOCERT. I ofereix uns packs 

complerts de tractament facial, dieta equilibrada i rutina d’exercicis per una major 

efectivitat dels cosmètics.  

Si situem la marca AMOhR en les fases del cicle de vida d’un producte en el mercat, 

trobem que està en la primera fase, entre el desenvolupament dels productes i el 

llançament dels mateixos al mercat.  

5.1.3 Preu 

La marca AMOhR ofereix tres línies de productes per tres tipus de pells diferents i els seus 

preus van entre 7€ i el 25€, a continuació una llista de preus.  

5 
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Línia pells amb acne 

Producte Preu € 

Crema netejadora 9,25€ 100ml 

Tònic 10,50€ 210ml 

Crema hidratant 22€ 50ml 

 

Línia pells mixtes 

Producte Preu € 

Crema netejadora 8,25€ 100ml 

Tònic 10,50€ 210ml 

Crema hidratant 17,50€ 50ml 

 

Línia pells seques 

Producte Preu € 

Crema netejadora 7,75€ 100ml 

Tònic 10,50€ 210ml 

Crema hidratant 25€ 50ml 

 

Altres productes 

Producte Preu € 

Contorn d’ulls 9,95€ 50ml 

 

Packs* 

Pack Preu € 

Omnívors 25€ 

Vegetarians  25€ 

*ofereixen dieta equilibrada i rutina d’exercicis exclosos del tractament facial escollit  

5.1.4 Distribució  

S’observa que actualment els punts de distribució de la marca AMOhR són la seva pàgina 

web i la col·laboració amb herbolàries tant en la fira de Banyoles com en el mercat 

mensual de Palo de Alto.  
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Investigant els diferents canals que utilitzen les marques de cosmètics, són adherides 

tant a parafarmàcies, com a pàgines web de cosmètics a l’engròs i fins i tot creant un  co-

working amb SPA i centres de bellesa.  

Per tant la marca AMOhR podria distribuir els seus productes en centres de bellesa i en 

SPA de Catalunya. 

5.1.5 Comunicació 

La seva comunicació actual és a través de la seva pàgina web i de les xarxes socials com 

Facebook, Intagram i Twitter.  

Un possible nou canal podria ser anunciar-se en blocs de bellesa i fins i tot en blogs 

especialitzats en nutrició i ecologisme.  

5.2 Factors rellevants del brief:  

Factors positius: un bon anàlisis del públic objectiu, al qual es dirigeix la informació que 

es comunica,  com el que realitza l’acció de compra.  

Factors negatius: de la primera lectura del brief s’observa una falta d’anàlisis de la 

competència en profunditat. Dividint entre els competidors directes, els indirectes i el que 

es podrien substituir a la marca AMOhR.    

5.2.1 Competència directa 

Quan parlem de competència directa, ens referim a aquelles marques que comercialitzen 

productes semblants al mateix públic objectiu utilitzant el mateixos canals i en el mateix 

entorn de mercat. A continuació una taula on s’observa les marques posicionades 

jeràrquicament de més a menys semblances amb la marca AMOhR. 

Taula resum de la competència directa de AMOhR 

Marca Descripció Productes Distribució 
Preus 

Aprox. 

Xarxes 

socials 

 

Marca espanyola 

Matèria prima 100% natural 

Facials 

Corporals 

Fragàncies 

Essències 

Espelmes 

 

 

10-

35€ 
 

 

 

Marca espanyola 

basats en l’Oli d’oliva ecològic. 

Facials 

Corporals  
5-25€ 
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matèria prima local de Km0 

Destina el 0,7% dels seus beneficis 

anuals a causes socials locals. 

 

Capil·lars 

Bebès 

Embarassades 

Per Homes 

 

 

Marca espanyola 

ingredients d’origen natural 

cultivats en producció sostenible 

Facials 

Corporals 

Essències 

Bebès 

Sals minerals 

 

 

5-30€ 

 

 Marca espanyola 

procés d’elaboració que respecte 

el medi ambient amb ingredients 

d’origen ecològic 

Facials 

Corporals 

Capil·lars  

12-

55€ 

 

 

Marca espanyola 

matèria prima natural 

objectiu és la higiene preventiva 

Mètode basat en el conèixer 

alimentació correcta de la pell. 

Corporals 

Capil·lars 

Nenes 

Olis 

sàvia d’or 

 

20-

90€ 
-  

Taula 3 Competència directa. Elaboració pròpia informació detallada els annexos. 

 

 

 

5.2.2 Competència indirecta  

Considerem competència indirecta, aquelles marques que ofereixen el mateix tipus de 

productes que la marca l’AMOhR, però no utilitzen els mateixos canals de distribució. 

En aquest cas AMOhR al ser una marca petita que està donant els sues primers passos 

en el mercat, la seva competència indirecta, són algunes de les següents marques 

conegudes arreu del món, ordenades de més a menys posicionament en el mercat segon 

el preu i la qualitat.  

 

 

 

Llegenda:   Botiga online    Botigues pròpies    Parafarmàcies  Centres de bellesa i Spa 
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Taula resum competència indirecta d’AMOhR 

 

 

                                                           
14 Ajudant l’organisme a regular i mantenir el seu equilibri natural. 

Marca Descripció Producte Distribució 
Preu 

Aprox. 
Xarxes socials 

 

Empresa espanyola 

l’Alta Cosmètica 

tracta COS, MENT i ESPERIT  

concepte holístic14 

Facials i Corporal 

Sèrums Olis 

Aigua de colònia 

Espelmes 

  

 

20-100€ 

 

 

 

 

 

Firma Alemanya 

mètode únic homeopàtics, 

ingredients naturals i de 

plantes medicinals 

 

Facials i Corporals 

Maquillatge 

 

 

10-85€ 
 

 

Marca Suiza 

ingredients naturals sense 

components sintètics 

enfoc holístic 

 

Facials i Corporals   

Capil·lars 

Per Homes 

Embarassades 

Nens 

 

 

 

20-80€ 
  

 

 

Firma anglesa 

elaboració tradicional  

matèria prima orgànica 

nous formats 

Facials i Corporals   

Capil·lars  

Maquillatge 

 

 

4-60€ 

  

  

  

 

Firma grega 

ingredients apícoles 

Facials i Corporals  

 Capil·lars 

Per Homes 

Bebès i nens 

 

 

 
 

5- 50€ 
 

  

Contrabriefing 
 

 Context actual  

Contrabriefing



Creació de la identitat corporativa d’AMOhR, cosmètica ecològica 33

 

 
Creació de la identitat corporativa d’AMOhR, cosmètica ecològica 

 

 

 

 

5.2.3 Competència substitutiva  

La competència substitutiva fa referència a empreses que no realitzen el mateix servei o 

no tenen el mateix producte que un altre empresa, però que poden considerar-se 

substitutius a la teva marca perquè donen resposta a la mateixa necessitat. 

Pel que fa en el cas d’AMOhR, la competència substitutiva són aquelles marques que es 

dediquen a vendre packs per elaborar un mateix els seus propis cosmètics, aquest packs 

el que ofereixen són els ingredients, la recepta i en alguns casos els envasos i eines per 

elaborar el cosmètic. També les botigues herbolàries que ofereixen els ingredients per 

poder elaborar un mateix serien competència substitutiva de la marca AMOhR.  

 

 

 

Marca Descripció Producte Distribució 
Preu 

Aprox. 
Xarxes socials 

 

Marca alemanya 

productes de base de olis 

vegetals procedents del 

mar i de olis d’essències. 

Facials Corporals 

Capil·lars 

Maquillatge 

Per Homes 

 

 

 

10-40€ - 

 

Companyia anglesa 

productes tradicionals amb 

la innovació i la tecnologia. 

Facials Corporals 

Fragàncies 

Maquillatge 

Per Homes 

 

 

5-35€  

 

 

Marca Espanyola 

productes 100% naturals 

per tota la família. 

Facials 

Corporals 

Capil·lars 

Maquillatge 

Nens 

Olis 

 

 
10-30€ - 

Taula 4 Competència indirecta. Elaboració pròpia informació més detallada Annexos. 

Llegenda:   Botiga online    Botigues pròpies    Parafarmàcies  Centres de bellesa i Spa 
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Taula resum de la competència substitutiva d’AMOhR 

Marca Productes Distribució 

Cosmètica 

Natural Casera 

Shop15 

Ingredients naturals i ecològics per elaborar la 

cosmètica natural a casa. Publiquen receptes 

de cremes, mascaretes i altres.  

Distribueixen Kits d’iniciació. 

 

 

 

Fitomims16 

 

Kits DIY elaborats amb plantes procedents del 

mediterrani. Ofereixen vídeos d’aprenentatge, 

tallers i cursos per l’aprenentatge de la 

realització dels productes naturals a casa. 

 

  

 

 

Arké17 

Especialitzada en la venta d’olis essencials i  

aromateràpia, també ofereix tota mena d’eines 

i materials per realitzar cosmètics. 

 
Barcelona 

 

Taula 5 Competència substitutiva. Elaboració pròpia. 

 

 

 

5.3 DAFO: 

Mitjançant el diccionari de Marketing Directo e Interactivo, “el DAFO és una eina analítica 

que estudia les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, i que és utilitzada per 

dissenyar la idea d’un nou negoci, posant sobre el paper les oportunitats i les amenaces 

existents al mercat i a l’entorn, així com els punts forts i dèbils amb els que compte la 

companyia. L’objectiu d’aquesta estratègia és revelar la viabiliatat del projecte de negoci”. 

(Marketing Directo (s.d). Diccionario LID de Marketing Directo e Internactivo. 

Debilitats  

- Empresa petita (4 treballadors) 

- Poc capital i pocs recursos  

                                                           
15 http://bit.ly/1T7rEsn  
16 http://bit.ly/1QmrIRr  
17 http://bit.ly/22eHG59  
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- Empresa sense infraestructures 

- Poc reconeixement per part de l’opinió pública 

- Poca experiència dins el sector 

Amenaces  

- Competència  indirecta amb molt de renom i amb molt capital 

- La nova moda de fer-se un mateix les coses com decoració, roba, mobles... (era 

DIY) 

- La gran oferta i facilitat de poder compra arreu del món 

 

Fortaleses  

- Ofereix uns productes que tenen cura tan de la salut com del medi ambient.  

- Un servei personalitzat. 

- Ofereix uns productes econòmics adaptats a les necessitats dels clients.  

Oportunitats  

- Pot ampliar el seu ventall de productes 

- La creació de la web i de les xarxes socials pot portar a nous clients i  

col·laboracions. 

- Pot potenciar la publicitat en blog i pàgines webs especialitzes en la cura de la 

pell.   

- No necessiten tenir una botiga pròpia per crear marca.  
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     CREACIÓ D’UNA MARCA  

6.1 Naming  

El naming fa referència al nom de l’empresa. En aquest cas AMOhR fa referència a la unió 

del cognom de la fundadora (Mohr) i la paraula amor. L’empresa va escollir aquest nom 

degut a que reafirma, l’objectiu que vol oferir la marca, tenir cura amb amor de la nostre 

pell i a més a més afegit la Biocosmètics centre la marca en productes ecològics que 

tenen cura del medi ambient.  

6.2 Recerca i referencia de les marques de cosmètics ecològics. 

Per poder realitzar la creació de la Identitat corporativa de la marca AMOhR, el primer pas 

ha sigut investigar dintre el mercat de cosmètics, l’àmbit dels cosmètics ecològics i 

sobretot aquells que eren competència de la nostra marca.  

Per analitzar les següents marques he decidit fixar-me, en els logotips, els colors 

distintius, la tipografia, la utilització de símbols, les seves pàgines webs i per acabar el 

packaging.   

Amb la ajuda d’un quadre comparatiu analitzarem la representació gràfica de les marques 

de cosmètics que hem utilitzat per analitzar la competència.  

ANÀLISIS VISUAL DE LES MARQUES DE COSMÈTICS ECOLÒGICS 

Marca Representació gràfica Logotip Imagotip Isotip 
Color 

principal 

Tipografia 

principal 

Color 

tipografia 

Alqvimia 
 

   Daurat 
Romana 

Moderna 
Daurat 

Weleda 

 

   Blau  Pal sec Blau  

Annemarie 

Borlind 
 

   Gris  Pal sec Gris 

Naetura 

 

   Verd 
Romana 

Antigua  
Verd 

6 
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The body 

shop 
 

   Verd  Verd 

Apivita 

 

   Negre Pal sec Blanc 

Lush 
 

   Negre Pal sec Blanc 

Matarrania 
 

   Negre 
Romana 

Moderna  

Negre i 

tronja 

Ama_pola 
 

   Negre Egípcia  Negre 

Yipsophilia 

 

   Verd Pal sec Verd 

geoderm 

 

   Daurat Romana 
Daurat i 

plata 

Nasei 

 

   Rosa Gòtica  Rosa 

Dr.Hauschka 

 

   Gris  Pal sec Gris  

 

Conclusions de la taula:  

Si comencem analitzant les marques, per la variable de si utilitzen logotip, isotip, 

imagotip o isologotip,  trobem que un 40 % de les marques només utilitzen un logotip, 

una representació gràfica del nom de l’empresa o del producte comercial que tant es pot 

basar en un caràcter gràfic conegut o bé, pot ser una retolació original. Normalment quan 

les marques es decanten pel logotip ho fan buscant la versió gràfica del nom.     

L’altre 60 % de les marques són  imagotip, és quan el text i la imatge estan separats, 

normalment el text amb el nom de la marca es posa a baix, a dalt o a un costat. El fet de 

Creació d’una marca Creació d’una marca
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ser independents un de l’altre, fa que els elements tinguin molta més llibertat per formar 

diverses composicions. 

Si ens parem a analitzar els colors que utilitzen les marques, primer hem de reconèixer 

que el color es un element molt importat per comunicar el missatge de la marca i donar 

significat a la representació gràfica d’aquesta, per tant alhora d’escollir el color que 

representarà la marca s’ha de tenir en compte, que els colors són la forma més poderosa 

de comunicar.  

Entre les marques analitzades observem el predomini de colors freds i metàl·lics. Un petit 

percentatge d’aquestes marques utilitza el negres que segons els estudis de la psicologia 

del color significa, que és vol transmetre elegància, serietat i tradició és un color molt 

equilibrat i que transmet un sentiment de producte de sofisticació. 

Un alt percentatge de les marques utilitzen tons grisos en les seves representacions 

gràfiques, amb ell el que volen es comunicar es neutralitat, mentalitat corporativa i 

estabilitat, donant més importància al producte que no pas el reconeixement de la marca.   

Un altre petit percentatge utilitza el color daurat amb ell el que vol transmetre, energia i 

vitalitat. És un color que relaciona la marca amb la producció o servei d’alta qualitat i 

sofisticació.   

El color verd podríem pensar que seria el color més utilitzat per les marques de cosmètics 

de producció ecològica, ja que aquest color està molt associat a la sensacions de relax i 

la tranquil·litat que aboquen a pensar amb la natura. També és un color associat a la 

joventut, a la llibertat i a la abundància.  

Per analitzar la tipografia, he seguit la classificació realitzada per François Thibaudeau al 

1924, ell va dividir els estudis tipològics en quatre grups bàsics dintre dels quals si podien 

trobar subcategories i declinacions. Thibaudeau presentava una divisió senzilla i clara, 

que es basava en la forma que adopta l’asta i els elements decoratius o remat dels 

caràcters, distingint entre caràcters romana Antigua, romana moderna, egipcis i de pal 

sec.  

 

 

Creació d’una marca Creació d’una marca



Creació de la identitat corporativa d’AMOhR, cosmètica ecològica 39

 

 
Creació de la identitat corporativa d’AMOhR, cosmètica ecològica 

 

 

Si ens fixem en la tipografia que utilitzen aquestes marques de cosmètics naturals 

observem que la majoria utilitzen uns caràcters de pal sec, un altra grup es decanta per 

utilitzar caràcters de l’estil romà modern.  

Un altre element visual a analitzar és la distribució i la primera impressió de les pàgines 

webs de les marques de cosmètics.  

Crear dissenys plans i amb espais en blanc pot fer meravelles amb l’experiència del 

visitant a la web, intentar tenir un disseny simple o fins i tot minimalista com a únic 

contingut destacant la informació més important, aporta rendibilitat a la pàgina web.  

Si parlem de la usabilitat com el disseny gràfic adopta la intuïció del receptor tant per una 

web com per una revista. Una de les finalitats del disseny gràfic és simplificar l’accés a la 

informació que contenen els missatges. Per tant el disseny per una web interactiva el que 

busca és simplificar l’ús al destinatari.  

Si ens trobem davant d’una web on la seva prioritat és persuadir o fer publicitat, el que 

tindrà més rellevància serà els aspectes cognitius, per tant es crearà una web que 

transmeti un perfecte equilibri entre la informació que ofereix i la persuasió que vol 

aconseguir.    

Observem que en la creació d’una pagina web destinada tant a donar a conèixer un 

producte cosmètic, com també a la distribució d’aquest i predomina la utilització de 

colors clars i blancs per donar protagonisme als producte i a la informació, com també la 

utilització de fotografies o enllaços a altres seccions de la pàgina web.  

La jerarquia visual, la coherència i l’estructura d’organitzar els elements que componen 

una pàgina web, ens diuen que el nom de la marca o el seu logotip se situarà a la part 

superior de la web de forma estàtica, obtenint una presència constant en tota la 

navegació del usuari, assegurar-se de que les pàgines que estan navegant són part del 

mateix lloc. 

En el bloc central es facilita la informació més rellevant i que necessita l’usuari per decidir 

si continuar navegant o buscar una altre pàgina web. En les pàgines analitzades distingim 
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aquells que en aquest bloc l’utilitzen per promocionar ofertes i promocions de la marca i 

aquelles que fa un submenú amb les diferents categories de productes que disposen en 

la seva botiga online.    

 

 

 

      

             

 

Per últim analitzarem el packaging de les marques competidores. Per realitzar aquest 

anàlisis ens fixarem si les marques de cosmètics utilitzen: l'embolcall, l'envàs o 

l'embalatge, depenen de si està en contacte amb el producte o no, la qual cosa permetrà 
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considerar-los també com a primaris, secundaris o terciaris. El primari serà el que està 

en contacte amb el producte, el secundari el que agrupa un nombre determinat de 

continents primaris, i el terciari és el que agrupa un conjunt de secundaris. 

Per  definir les funcions del packaging m’he guiat per la definició extreta del següent llibre 

“Diseñar para comunicar” de Daniel Tena, que diu que a més de la funció comunicativa, 

el packaging posseeix funcions de conservació i de distribució que no han de ser 

oblidades en el moment de pensar en el disseny. Aquest ha de ser funcional per el procés 

de transport que es realitzarà. 

Si ens fixem en la qüestió visual, i en concret en el punt de venda, el disseny ha de facilitar 

la compra del producte en  el moment de visualitzar-lo. La marca, la forma, el color seran 

elements determinants per destacar el producte de la resta entre els quals està en 

competència. D'altra banda el packaging també ha de resoldre de manera eficient 

l'obligatorietat de portar informacions imprescindibles per a la comercialització del 

producte: preu, característiques, manera d'ús, codi de barres, etc. 

El disseny ha d'identificar clarament el producte, relacionar el contingut amb la forma i, 

per tant, la visualitat i la llegibilitat actuaran de manera molt activa. 

En els exemples analitzats observo que un dels factors que determina el packaging de la 

marca va relacionat en funció de la missió que té aquesta i del públic a la qual es dirigeix. 

Les marques que van a un públic més elitista cuiden més el detall de manera clàssica 

buscant el equilibri entre la forma i colors de l’envàs i l’embolcall, en canvi les que es 

dirigeixen a un públic més jove busquen o bé la funcionalitat o innoven en el disseny del 

producte buscant una segona utilitat d’aquest una vegada el producte s’hagi acabat.      
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En primer lloc distingim dos grans grups, els que utilitzen embalatge per presentar el seu 

producte i els que només ofereixen el producte directament.  

També he observat que utilitzen el packaging tant per distingir-se unes de les altres i a la 

vegada per distingir-se dintre de la mateixa marca de les diferents línies de cosmètics.  

6.3 Brand essence 

La brand essence o essència de marca són els elements bàsics que formen part de la 

marca i que condicionen tota la seva política comunicativa (GUTIÉRREZ, Pablo: 2005,41). 

La brand essence no només engloba l’eslògan o un logotip, aquest són expressions de 

l’essència de la marca, com també ho són els anuncis i les característiques del producte. 

La brand essence és el codi genètic del qual es pot teixir una història completa, i és 

l’element comú que ajuda al consumidor a percebre l’harmonia de la marca (YASTROW, 

Steve: 2003, 93). 

Per tant, quan ens referim a la brand essence parlem sobre l’eix de la nostre marca sobre 

la qual es basarà la nostra comunicació. Exemples clars que trobem a dia d’avui poden 

ser la “Felicitat” promesa per CocaCola, la “Diversió màgica” de Disneyworld o “Un cotxe 

segur” de Volvo.  

Una bona essència de marca ha de ser forta i única, per tant en el cas d’AMOhR serà “la 

pell parla per tu”. Això implica una bona cura de la nostra pell amb amor i la utilització de 

productes naturals ens ajuda a millorar el nostre aspecte, la pell és un dels factors 

principals que s’observen al donar primeres impressions.  

L’AMOhR vol recalcar que la utilització de productes ecològics és una inversió pel nostre 

futur i sobretot per les generacions futures. Per aquest motiu volem comunicar a través 

de “la pell parla per tu”, que tenir cura i amor per la nostra pell ens beneficia en molts 

aspectes. 
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6.4 Esbossos 

A l’hora de crear la marca AMOhR, he realitzat una pluja d’idees, de diferents esbossos de 

logotip que podrien servir.  

En les següents propostes es poden distingir dos blocs de línies gràfiques diferents, per 

una part les línies que només utilitzen el nom de la marca per donar tot el protagonisme 

al joc de paraula realitzat a partir de la unió del cognom de la fundadora de la marca amb 

la paraula amor. MORH + AMOR  = AMOhR. 

En canvi en els altres blocs de línies gràfiques proposem la utilització d’un símbol per 

donar més força i reconeixement a la marca. Amb el símbol el que s’intenta especifica 

que són productes fets a mà, amb una procedència 100% natural i que respecten tant el 

medi ambient com la salut de les persones, per aquest motiu l’element escollit, són els 

pètals de flor, per representar la natura que es vol transmetre amb els seus valors als 

consumidors.   

 

Bloc de línies gràfiques (nom) 

 

       

Bloc de línies gràfiques (nom + símbol) 

 

6.5  Selecció  i desenvolupament digital: 

De les propostes mostrades a l’empresa s’ha seleccionat la següent línia gràfica: 
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Els motius per els quals l’empresa ha escollit aquesta línia gràfica, són que l’empresa 

buscava un logotip senzill i equilibrat amb la utilització dels elements.  

Per tant les següents declinacions de la línia gràfica escollida, es van crear buscant que 

el nom es pogués llegir en claredat i també que sigués fàcil de reconèixer, per aquest 

motiu l’empresa es va decantar per la utilització d’un símbol representatiu dels valors de 

la marca.  

    

 

 “Massa recarregat i molt circular. L’objecte tant superior com inferior tancan massa el logotip.”   

Clàudia Mohr 25 d’abril del 2016 

 

 

“La posició dels objectes tanca molt l’espia del logotip. La 

lectura del logotip d’esquerra a dreta es fa estranya i perd 

elegància.” 

Clàudia Mohr 25 d’abril del 2016 

 

 

“El símbol agafa molt de protagonisme i es menja el nom de 

la marca.” 

Clàudia Mohr 25 d’abril del 2016 
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“La composició transmet equilibri i és la que 

estèticament més m’agrada. Estan tots els 

elements fusionant creant un logotip clar i 

funcional sent el que busquem en la marca.”  

Clàudia Mohr 25 d’abril del 2016 

 

De les propostes presentades a l’empresa la guanyadora ha estat aquesta última. 

 

IDENTITAT CORPORATIVA DE LA MARCA AMOhR: 

La identitat corporativa és un terme que té un sentit cultural i estratègic, és el que fa que 

una empresa sigui única i irrepetible. (Costa, Juan: 2007) 

Per tant la identitat és una part fonamental, valuosa i potencial d’una empresa però és 

intangible i per fer-la tangible, visible i perdurable, es creen uns símbols exclusius per 

l’empresa. Un nom, un logotip, un símbol identificador, un color, una tipografia i tot junt 

conformen el signe d’identitat corporativa d’una empresa.  

En el manual d’identitat corporativa d’una empresa trobem una guia que permet unificar 

criteris i normalitzar, tot el que té a veure amb la imatge gràfica i corporativa de l’empresa. 

Està dirigit als membres de l’empresa, col·laboradors i proveïdors. La utilització d’aquest 

manual els servirà com a orientació per fer un bon ús del lema i dels signes institucionals.    

En resum la identitat és el que l’empresa “és” tingui o no tingui la capacitat de 

transmetreu, en canvi quan es parla d’imatge corporativa, es fa referència al que la gent 

“pensa que és”, és la imatge mental que es forma cada un sobre una empresa. 

En aquest manual es descriuen els signes escollits per mostrar la imatge de la marca 

AMOhR, així com totes les seves possibles variacions: forma, color, mida, etc. També 

s’especifiquen les prohibicions de les aplicacions, així com els colors i la tipografia 

corporativa.  

En conclusió és una eina essencial per l’aplicació de la imatge d’una marca a tot el seu 

material de comunicació, tant a nivell intern com extern.    

 

7 
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7.1 Marca 

AMOhR és una nova marca de cosmètics ecològics elaborats artesanalment. Cada cop 

els consumidors són més conscients de lo perjudicials que són els químics i les 

conseqüències que porten el fet d’utilitzar-los diàriament.   

Per tant la marca AMOhR, no només proporciona un tractament facial sinó que ofereix un 

estil de vida complementant la venda de cosmètics amb els seus serveis de dieta 

equilibrada i personalitzada complementada amb una taula de exercissis, tot el conjunts 

proporciona un resultat més eficients tant externament com internament del client. 

 AMOhR ofereix tan una cura externa com interna transmetent la seva filosofia d’un estil 

de vida més sana. Aquest estil aporta una millora de la qualitat de vida tant per un mateix 

com per les generacions futures.  

Aquests aporten més nutrients i beneficis tant a la pell com a la sang.  

7.2 Logotip  

Segons la classificació extreta del llibre “Como diseñar marcas y logotipos” de M.Rowe, 

el logotip escollit per crear aquesta marca estaria definit com un logotip on el nom es 

tracte com un estil tipogràfic que està acompanyat d’un símbol visual. El nom ha de ser 

breu i adaptable, degut a que el símbol abstracte no serà lo bastant definitiu per si sol. 

Cada vegada que s’utilitzi el logotip, el nom corporatiu té un paper clau en la comunicació. 

El logotip amb el nom i el símbol sempre tindran que encaixar bé, sigui quina sigui la 

superfície on s’utilitzi, perquè tant el nom com el símbol formen part integral del logotip. 

El logotip guanyador de la fase de selecció està compost per el nom de la marca AMOhR, 

la categoria de producte que és biocosmètica i un símbol creat a partir de tres pètals que 

representen tan els tres valors fonamentals de la marca com els tres àmbits en els que 

actua la marca: pell, dieta i exercici per gaudir d’una bona salut .   

De les propostes presentades a l’empresa aquesta ha sigut la més atractiva. Amb aquest 

logotip es proposar un joc de paraules amb el nom de la marca. A part de llegir amohr, el 

cognom de la fundadora també vam proposar ocultar l’expressió oh per aquesta raó la H 

és una minúscula per poder llegir aquesta expressió. Potser a primera vista no s’aprecia 

però si un es fixa amb atenció amb el logotip es pot veure les següents paraules: Amor, 

Mohr i Amor oh o Oh amor.    
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7.3 Modulació retícula  

El logotip s’ha mesurat a partir d’una retícula. S’ha determinat la unitat de mida constant 

que és igual a X i en aquest cas s’ha extret del remat de la lletra A.  

L’elaboració d’aquesta retícula servirà com a guia per reproduir el logotip en grans 

formats.  

S’ha modificat la lletra M, en el seu inici, les seves astes ocupaven molt d’espai, per tant 

s’ha reduït aquest espai per un equilibri més visual de les lletres, també s’ha jugat amb 

l’interlineat de la paraula AMOhR.  

Àrea de protecció 

S’ha establert una àrea de protecció entorn el logotip 2x. Aquesta àrea tindrà que estar 

lliure d’elements gràfics que interfereixin en la seva percepció i lectura de la marca.  

 
 

Logotip a color  

El logotip en la seva versió final sempre a pareixerà a dos tintes planes sobre fons blanc.  

Quan no sigui possible utilitzar el logotip final, es podrà fer ús del logotip secundari que 

apareix en aquest manual.  
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Aquest document està orientat als dissenyadors, per fer un bon ús del logotip de la marca, 

degut a que la creativitat ha de respectar les normes de la Identitat corporativa i adaptar-

se en funció de les pautes establertes en aquest manual.  

 

7.4 Algunes especificacions  

- Mides de reproducció 

A continuació es presenten unes mostres de les diferents mides del logotip acceptades 

per l’empresa entre ells trobem la mida mínima acceptada.  

Segons el suport en el qual s’utilitzi el logotip, s’utilitzarà una mida o una altres sempre 

tenint en compte les següents pautes:  

- El logotip ha de ser llegible en la mínima mida, a una distància mínima de 30 cm.  

-  En les mides més petites que es mostren en aquest manual es permet l’alteració 

de la flor reduint el contorn d’aquesta com també del nom secundari 

biocosmètica.  

- La mida del logotip en els productes dependrà sempre del tipus d’envàs.  

 

 

- Prohibicions  

Qualsevol canvi en el disseny gràfic de la marca AMOhR podria suposar la pèrdua del 

significat que identifica a la marca. A continuació alguns exemples d’ús incorrecte.   
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- Coloració logotip secundari 

A continuació la proposta de logotip secundari, aquest s’utilitzarà quan el logotip principal 

no es poguí apreciar amb tota la seva totalitat, en el  cas que la crema o líquid no permetin 

la llegibilitat del logotip principal s’acollirà el secundari com opció.  

El secundari serà sempre primera opció com a logotip en el packaging dels diferents 

productes, en canvi el principal s’utilitzarà per la web i la documentació corresponent de 

l’empresa.     

 

7.4 Color  

- Color del logotip 

A continuació unes mostres de les tonalitats bàsiques utilitzades per realitzar el logotip.  

S’ha establert com a color principal una tonalitat aqua, barreja entre tons blaus i tons 

verds, amb aquest color el que es vol transmetre és naturalitat, ecologisme, relaxació i 

transparència ja que es un color que recorda a una tonalitat de aigua tropical, lloc associat 

a la tranquil·litat, la calma, la natura, la llibertat i la joventut.  

No es pot eliminar el 
símbol  

No està permès la 
utilització del nom com a 

únic element.  

No es pot eliminar el 
identificador de categoria 

de producte 

No es pot eliminar el nom 
de la marca.  

No està permès ni gira ni 
distorsiona el logotip.  

No està permès utilitzar 
únicament el 

identificador de categoria 
de producte.  
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Complementat amb una tonalitat grisa suau, color que transmet neutralitat i estabilitat, 

amb aquest color el que es vol equilibra la composició del logotip.  

Com a logotip secundari els color escollits són el negre i el gris fosc ja que la seva 

funcionalitat es la llegibilitat de la marca.  

 

 

- Colors corporatius  

Com a colors corporatius que utilitzaren tant en les diferents aplicacions com en la pàgina 

web, són colors complementaris als utilitzats en el logotip.  

A continuació unes petites mostres on es pot observar que s’han escollit tan colors suaus 

pastels i colors amb una tonalitat més forta. Un dels motius per els qual s’han escollit 

aquestes tonalitats és per poder distingir amb facilitat les línies de producte que ofereix 

la marca.  

Els tons suaus estaran destinats a les aplicacions que es realitzin de la línia de productes 

més dirigida a la gent jove, en canvi els tons més foscos i forts estan associats a les 

aplicacions dirigides a les línies de productes dirigits a uns consumidors més madurs.  
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7.5 Tipografia  

- Tipografia del  logotip  

Per realitzar el logotip s’han utilitzat dues tipografies diferents: Josefin Slab i Amatic 

Regular. 

El nom de la marca s’ha realitzat utilitzant la tipografia Josefin Slab modificant la amplada 

de las astes de la lletra M i separant el interlineat entre les lletres, s’ha escollit aquesta 

tipografia que transmet equilibri, elegància i llegibilitat al nom de la marca.   

La tipografia Amatic Regular s’ha utilitzar per nombre el identificador de categoria de 

producte, per crear un contrasta i no treure protagonisme el nom de la marca, a la vegada 

es transmet el valor de producte artesanal fet a mà.  

La unió de les dos tipografies una harmonia en el nom de la marca.  
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- Tipografies secundaries  

Una de les finalitats de crear una identitat corporativa, es per donar uniformitat a totes 

les peces que la conformen. Així que s’ha determinat una tipografia amb la que es 

realitzaran tots els textos associats a la marca, són las tipografies Josefin Sans, 

Brandon Grotesque i Debby. 
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7.6 Aplicacions 

A continuació mostres de les aplicacions que seguiran la línia corporativa de l’empresa. 

Una vegada el client realitzi una compra a la botiga online de la marca rebrà per 

missatgeria el següent paquet. 
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Imatge Representació d’un paquet enviat per AMOhR 

Els paquet que entregui la marca com es pot observar en la imatge tindran estampat el 

logotip de l’empresa, utilitzant els color corporatius. 

Dintre del paquet el client trobarà una targeta de visita, un punt de llibre i una carta 

d’agraïment per la compra realitzada de part de la marca. 

A la targeta per una cara hi haurà el logotip estampat i per l’altre la direcció de la seu a 

Banyoles, la pàgina web i l’email de contacte. El material que s’utilitzarà es paper reciclat 

i el disseny amb els colors corporatius amb una textura floral per recalcar que son 

productes 100% orgànics.    

 

Imatge de la papereria de la marca. Elaboració pròpia 

 

Identitat corporativa Identitat corporativa



Creació de la identitat corporativa d’AMOhR, cosmètica ecològica 55

 

 
Creació de la identitat corporativa d’AMOhR, cosmètica ecològica 

L’embalatge dels productes:  

Portaran tota la informació necessària el logotip, el nom del producte, la línia de producte, 

els ingredients i la forma de utilització del producte, el lloc de fabricació i els logotips de 

certificació de producte ecològic. Els dissenys de cada línia estaran adaptats al color 

corporatiu associat.  

 

Representació gràfica del embalatge del tònic de dos línies diferents. Elaboració pròpia. 

L’envàs: 

Dependrà del producte si és tracte d’una crema netejadora, l’envàs serà un pot reciclat i 

reciclable d’una capacitat de 100ml. El disseny del l’envàs serà transparent amb la tapa 

de color seguint les instruccions del color corporatiu explicades en l’aparta de color.  

Per l’envàs dels tònics s’utilitza una botella realitzada a partir de material reciclat amb 

una capacitat de 210ml i depenen de la línia de producte que estigui comprant el color del 

envàs canviarà.   

En el cas de la crema hidratant l’envàs també serà de material reciclat amb una capacitat 

de 50ml. El disseny del l’envàs serà transparent amb la tapa a color seguint les 

instruccions del color corporatiu explicades en l’apartat de color. A continuació una 

mostra dels envasos que s’utilitzaran emmagatzemar els productes.  
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Imatge Exemples dels envasos. Font de imatges. 

Les etiquetes: 

En general, les etiquetes són de reduïdes dimensions i van adherides a l'envàs. Les 

etiquetes poden tenir finalitat publicitària o finalitat d'identificació. En el primer cas, 

l'etiqueta ha de ser coherent amb el packaging i, evidentment, amb el producte. En el 

segon cas, la qual cosa serà prioritari serà fer visible i llegible les indicacions que 

contingui. 

En el cas d’AMOhR les etiquetes tenen una funció informativa d’identificar el producte i 

donar a conèixer els ingredients amb els quals està fabricat el producte.  

 

Il·lustració de les etiquetes. Elaboració pròpia del disseny de l'etiqueta 

Packs  

L’embalatges dels packs es realitzarà amb una caixa on trobarem el logotip, el nom del 

producte i una franja de color diferent per cada pack.  
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En el seu interior hi hauran unes targetes amb receptes, aquestes estaran classificades 

per àpats, també en forma de targetes estaran les instruccions per realitzar les taules 

d’exercicis i temps de sessió ( 10 min, entre 10-25min i + de 25min).  

Amb la compra del pack l’empresa regalarà una motxilla per portar al gimnàs. 

 

Imatge Representació gràfica dels packs. Elaboració propia 

 

Imatge Exemple del disseny de la motxilla d'esport de regal amb el pack. Elaboració pròpia.  

7.6 WEB   

En la pàgina web hi hauran els següents apartats: 

- “Qui som?” on s’explicarà la nostra història, com neix AMOhR i els seus valors i 

brand essence.  

- “Quin tipus de pell tinc” on trobarem un qüestionari a realitzar per saber el tipus 

de tractament que s’adequa millor a cada client i a més al finalitzar el qüestionari 

s’oferirà la possibilitat de realitzar una consulta via vídeo-conferencia. 

- “Productes” on trobarem la selecció de productes que ofereix la marca. 

- “Packs” on es presenten els dos packs complets que ofereixen instruccions i 

receptes per seguir una dieta equilibrada i una rutina d’exercicis, aquest packs es 

complementaran amb la selecció del tractament facial adequat a la pell del client.  
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- “Blog” on es crearan entrades de consells i d’activitats interesants pel target. 

- “Reutilitzar els envasos” en aquest apartat s’oferiran idees creatives per reutilitzar 

els envasos dels productes i també es facilitarà una direcció postal per enviar els 

envasos per reciclar-los.   

- “Contacta” trobaren tota la informació necessària per contactar amb la empresa i 

també l’apartat de preguntes freqüents   

La web es llençarà en català però es traduirà al castellà i l’anglès per no limitar els 

possibles consumidors. 

El disseny que seguirà serà utilitzant els colors corporatius i l’estètica d’imatges que 

transmetin la filosòfica de vida saludable.  

 

Imatge. De la pàgina d'inici de la web. Elaboració pròpia. 

       Imatge. Pestanya Qui som. Elaboració pròpia.      Imatge. Pestanya Productes. Elaboració pròpia. 
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          Imatge. Pestanya de Contacta'ns. Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

    Imatge. Pestanya Packs. Elaboració pròpia.     Imatge del disseny de Blog. Elaboració pròpia. 
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    PLA DE COMUNICACIÓ 

8.1 Concepte de briefing  

AMOhR  és una marca de cosmètics ecològics que vol donar a conèixer els productes 

com els seus pack d’estil de vida saludable, a la vegada que transmetre que és una marca 

jove i creativa. 

8.2 Concepte creatiu  

“La pell parla per tu” amb aquest concepte el que vol comunicar la marca és que la nostra 

pell es un reflexa de l’estil de vida que vivim. Per aquest motiu AMOhR el que vol 

aconseguir es comunica el seu estil de vida saludable es que la teva pell reflecteixi el 

benestar que vius degut a que el teu ritme de vida s’adequa a les teves necessitats.  

8.3 Objectius  

Què vol aconseguir la marca AMOhR? Al ser una marca nova el principal objectiu es que 

els consumidors coneguin la marca. Per tant la comunicació es centrarà en aconseguir 

notorietat i que els clients coneguin en profunditat la marca.  

Un cop coneguin AMOhR es plantejaran nous plans de comunicació que centraran els 

objectius principals en alguna altre etapa com la fidelització o l’engagment.   

Per tant, alhora de plantejar els objectius es important que siguin realistes i que es puguin 

complir en el temps i amb els recursos disponibles.  

- Objectiu 1. Aconseguir notorietat de marca 

AMOhR és una marca nova i, per tant, el principal objectiu és aconseguir que els 

consumidors ens coneguin. Així doncs, necessita tenir molta notorietat de marca. 

- Objectiu 2. Transmetre els valors, la filosofia i personalitat de la marca 

Tenint en compte que el target no coneix en absolut la marca, és molt important que la 

comunicació pugui ajudar a transmetre els valors, la filosofia saludable  i la personalitat 

al target. 

- Objectiu 3. Fidelitzar als nous clients 

No és l’objectiu principal però és important aconseguir mantenir els clients. Els 

consumidors i seguidors d’una vida saludable són un molt bon prescriptor, per això si 
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aconseguim fidelitzar-los segurament aportaran nous clients i això beneficiarà el fet 

d’obtenir beneficis. 

- Objectiu 4. Obtenir beneficis 

L’any de llançament d’una marca hi ha molts costos afegits i és complicat obtenir bons 

resultats ràpidament. Un dels objectius del pla de comunicació serà canviar aquest fet i 

fer que les vendes online permetin obtenir un bon benefici ja al primer any. 

8.4 Estratègies  

Les estratègies són la manera específica en que s’intentaran assolir els diferents 

objectius que s’han plantejat a curt, mitjà o llarg termini. 

- Estratègia 1. Anar a on està el nostre target 

AMOhR és una marca nova, per tant, els clients encara no la coneixen. Per aquesta raó és 

important que les tàctiques escollides es centrin en anar a buscar el tagert de la marca.  

- Estratègia 2. Conversar amb el nostre target 

És important conversar amb el target, escoltar-lo i fer-lo participar en les accions 

responent les seves necessitats. Creant un diàleg entre la marca i els consumidors des 

de els inicis de l’empresa.  

- Estratègia 3. Generar publicity 

El principal objectiu de la marca és obtenir notorietat, ja que acaba de sortir al mercat, 

tenint en compte el reduït pressupost del que disposa és molt important aconseguir 

generar publicity, ja que aporta molta notorietat sense cost. 

- Estratègia 4. Promocions 

Un altre estratègia viable per fidelitzar des del principi i donar a conèixer la marca entre el 

target és fer ús de promocions o ofertes per augmentar les vendes i poder obtenir 

beneficis des del llançament de la marca. 

- Estratègia 5. Win – Win 

Per aconseguir arribar a on és el target, una bona estratègia es contactar amb centres de 

belleses o SPA ‘s on oferir els productes d’AMOhR a un bon preu i que a canvi aquest 

establiments facin publicitat de la marca.  
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8.5 Tàctiques 

Tàctica 1. Creació de la pàgina web i les xarxes socials. 

Al ser una marca nova encara no tenen una presència constant a Internet ni a les xarxes 

socials. Per això una de les principals accions que s’ha de dur a terme és potenciar la 

pàgina web de la marca www.AMOhR.es en ella es podrà accedir a la botiga online i al 

blog de l’empresa. És important potenciar que el carro de la compra sigui còmode pels 

clients i que no sigui molt complicat de fer servir, perquè els consumidors puguin comprar 

tranquil·lament. La pàgina web i les xarxes socials estaran connectades entre elles: la 

pàgina web mostrarà les diferents xarxes socials i aquestes faran difusió de la pàgina 

web. 

- Pàgina web 

En la pàgina web hi haurà l’apartat “Qui som?” on es donarà a conèixer la història de la 

marca, com els seus valors i brand essence. Desprès hi haurà  la pestanya “Quin tipus de 

pell tinc” on trobarem un qüestionari a realitzar per saber el tipus de tractament que 

s’adequa millor a cada client i a més al finalitzar el qüestionari s’oferirà la possibilitat de 

realitzar una consulta via vídeo-conferència. En la següent pestanya trobarem els 

“Productes” i a continuació la pestanya “Packs” on es presenten els dos packs complets 

que ofereixen instruccions i receptes per seguir una dieta equilibrada i una rutina 

d’exercicis, aquest packs es complementaran amb la selecció del tractament facial 

adequat a la pell del client. En la pestanya “Blog” es crearan entrades de consells i 

d’activitats interessants pel target. La pestanya “Contacta” trobaren tota la informació 

necessària per contactar amb l’empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

Imatge. De la pàgina d'inici de la web. Elaboració pròpia. 
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- Xarxes socials 

Es crearà el perfil de totes les xarxes socials on s’observi més funcionalitat i benefici per 

la marca. Per tant es crearà un perfil a Facebook, Twitter i Instagram, no s’obrirà cap xarxa 

més perquè de moment es creu que aquestes 3 són les més eficients per donar a conèixer 

la marca. Totes elles es crearan sota el nom “AMOhR Biocosmètica” i tindràn la mateixa 

fotografia de perfil en totes i de portada en el cas de Facebook i Twitter. 

Facebook 

Facebook serà l’eix de les xarxes socials ja que és la que més fa servir el target al qual es 

dirigeix la marca. En ella es compartirà tot allò que la marca cregui que pot interessar al 

seu target i estarà vinculada a les publicacions d’Instagram i Twitter. De contingut propi 

Facebook es de gran utilitat per informar de nous productes, d’activitat i promocions que 

es realitzin a la pàgina web  com també es comunicaran les noves publicacions que es 

realitzin en el blog. 

 

Imatge. Del perfil de Facebook. 

Twitter 

Twitter al igual que Facebook és una de les xarxes socials més utilitzades pel target i el 

públic en general. En el cas d’AMOhR utilitzarà Twitter per crear conversa amb els 

seguidors, fer preguntes o comentaris que incitin a la interactivitat, respondre als 

comentaris de la gent,... A més, la marca estarà pendent de hashtags importants o de 

coses que succeeixin per poder respondre ràpidament i formar part del moment com molt 

bé fan algunes marques. 
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Imatge.Del perfil de Twitter 

Instagram 

Donat que el target d’AMOhR és un públic que respon molt bé a la 

persuasió visual. Instagram és la xarxa social perfecte per explotar 

aquest fet. Amb imatges ben cuidades i boniques tant dels 

productes, com de les receptes que es proposen en els packs i 

d’activitats que segueixin la filosofia d’un estil de vida saludable.  

Com la marca vol ser molt propera als clients, Instagram és una 

bona eina per mantenir una conversa constant amb ells, 

interactuen, responen comentaris i donant “me gusta” a 

fotografies en les que citen o mencionen a la marca. 

 

Tàctica 2. Influencers i comunitat de seguidors de la vida saludable. 

Seguint el principal objectiu que es planteja la marca d’obtenir notorietat és important 

intentar recolzar-se en influencers i els seus seguidors per a que aportin més difusió. 

Els influencers són persones que tenen un alt nivell d’influència amb un elevat nombre de 

seguidors en les xarxes socials o amb els subscriptors dels seus blogs.  

Per tal de donar a conèixer la marca contactarem amb blogs, youtubers,  pàgines web i 

apps per arribar a diversos punts de contacte que seran d’ajuda per donar credibilitat i 

notorietat a la marca.  

Imatge. Exemple de estil 
que es seguirà a Instagram 
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Exemples de blogs Aishawari18 ( amb 104.618 seguidors a Facebook, 38,2 K a Twitter, 

125K seguidors a Instagram i 205.174 subscriptors a Youtube) en la seva web disposa 

d’un apartat de blog on pots trobar informació de molts temes entre aquest temes hi ha 

la pestanya de salut i bellesa on seria molt interessant poder obtenir un post dedicat a 

parlar sobre la cosmètica i concretament sobre la marca AMOhR per poder arribar a tots 

els seus seguidors. Seguint la mateixa línia un altre blog interessant seria The Beauty Blog 
19(48.977 seguidors a Facebook, 10,7K a Twitter i 7.794 seguidors a Instagram) o Lala 

Kitchen 20(24.861 seguidors a Facebook i 14.8K a Instagrama) blog més enfocat a 

transmetre un estil de vida saludable, uns altres exemples del mateix estil, Organicus21 

(5.308 seguidors a Facebook, 2.486 a Twitter i 1.411 seguidors a Instagram) o també es 

podria contactar amb Esturirafi 22(amb 3.068 seguidors a Facebook ). 

Tàctica 3. Publicitat en centres de bellesa i SPA   

Repetir flyers i posar un cartell els aparadors en els establiments per donar a conèixer la 

marca i promocionar els productes. En els flyers i cartells apareixeran les xarxes socials 

de la marca com també la direcció de la pàgina web per si necessiten saber més de la 

marca. 

                 

 

Imatge del flyer que es distribuirà per el centre de bellesa (a dos cares)i del cartell. Elaboració pròpia. 

 

                                                           
18 http://www.aishawari.com/ 
19 http://beautyblog.es/  
20 http://www.lalakitchen.com/  
21 http://www.organicusweb.com/  
22 http://www.esturirafi.com/  
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8.5 Quadre resum de l’estratègia de comunicació  

Objectiu Estratègia Tàctica KPI’s 

Aconseguir 

Notorietat 

Anar a on està el 

nostre target 

 

 

1.Creació de la 

pàgina web i les 

xarxes socials. 

 

 

2.Influencers i 

comunitat seguidors 

de la vida saludable. 

 

 

 

1.Visites pàgina web, seguidors 

xarxes socials i compres des de 

la pàgina web. 

 

2.Vendes 

 

3. Interacció amb el target a les 

xarxes socials. 

 

4.Recull de mencions en blogs 

especialitzats. 

 

Aquests kpi’s ens serveixen per 

mesura la efectivitat de les 

tàctiques, sabent si obtenim 

creixement en les vendes a la 

botiga online, seguidors a les 

xarxes socials, tràfic a la web i 

notorietat en el mercat. 

 

 

Generar publicity 

Promocions 

Transmetre els 

valors, la filosofia i 

personalitat de la 

marca 

Anar a on està el 

nostre target 

 

Conversar amb el 

nostre target 

 

Fidelitzar als nous 

clients 

 

Generar publicity 

Conversar amb el 

nostre target 

 

Obtenir beneficis 

Generar publicity 

Promocions 

Win – win  

3. Publicitat en 

centres de bellesa i 

SPA 

 

2. Vendes 
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CONCLUSIONS 

Desprès de realitzar aquest projecte he tret les següents conclusions, cada cop hi ha més 

gent preocupada per la procedència dels productes que utilitzent cada dia, sobretot en 

els últims anys s’ha vist un gran creixement de seguidors de productes ecològics en el 

sector de l’alimentació, que en aquest moment és el que mou més gent. 

Desprès d’analitzar en profunditat el mercat de cosmètics ecològics i concretament la 

competència, he observat que hi ha una gran varietat de productes elaborats en matèria 

prima ecològica i que cada any que passa aquest mercat augmenta, per tant es un mercat  

que s’està dirigint a l’alça i que per distingir-se de la competència es necessari fer ús de 

la creativitat en quan a elaboració o presentació del producte com també crear un plus 

addicional l’oferiment del teu producte per poder distingir-te dintre del mercat.  

Utilitzar la comercialització via online proporciona molts avantatges als comercials, ja que 

redueixen costos en quan a lloguer d’establiments de vendes, costos 

d’emmagatzematge, etc. Però en canvi al poder comercialitzar a través d’aquesta via, fa 

que les possibilitats de competència augmentin i que estigui l’ordre del dia el buscar 

aquell element o concepte que diferència de la resta, es l’eterna búsqueda d’atenció dintre 

de la xarxa.  

 En la realització d’aquest projecte he observat que en el mercat de cosmètic el disseny 

de l’identitat de marca i la creativitat són factors molt importants els quals cal dedicar 

una especial atenció, sobretot amb les modes actuals on els elements visuals son els que 

criden més l’atenció als consumidors.  

D’aquest projecte agreixo la paciència i les ganes de la fundadora de la marca AMOhR per 

proporcionar-me tots els seus coneixements del sector que m’han ajudat a plasmar la 

creació de l’identitat corporativa de la marca i sobretot del seu interès i la seva resposta 

a cada proposta presentada.  
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     ANNEXOS 

11.1 Marques analitzades  

Nasei23  

Marca espanyola que neix com un projecte personal de dos 

germanes apassionades per la natura, decideixen estudiar tot 

el que poden de la natura i crear una marca de cosmètics 

naturals que en el seus inicis es comercialitza en una petita botiga de Bilbao, actualment 

ha obert la seva comercialització a una botiga online i el seu propi SPA.  

Entre els seus productes pots trobar: cremes, tònics, exfoliant, mascaretes i sèrums, 

gamma de productes per el cos, fragàncies, essències i espelmes.  

 

Amapola24  

Marca espanyola nascuda el 2004, produeix productes 

elaborats amb ingredients d’origen natural cultivats en 

producció sostenible i seguint els principis del comerç 

just.  

Utilitzen envasos reciclables i no utilitzen colorants, perfums artificials ni conservants, 

components que causen al·lèrgies sobre la pell.  

                                                           
23 http://bit.ly/22luVpi  
24 http://bit.ly/1Nkpwvy  
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La marca crea la fórmula, la fabricació i la comercialització dels seus productes de 

cosmètics.  

Actualment AMAPOLA Biocosmètics es distribueix en més de 

120 punts de venda per tot Espanya i en el últims anys ha obert 

la seva primera botiga a Barcelona punt de referència de la 

marca. També es pot adquirir els seus productes a la seva 

pàgina web oficial.   

 

 

Entre els seus productes pots trobar: cremes facials, bàlsams labials, sabons, olis, tònics, 

mascaretes, gamma corporal, gamma per bebès, essències i sals minerals.  

 

 
 

Yipsohilia25   

Marca nascuda a Espanya que realitza cosmètics 100% 

naturals, utilitzant els sucs de les fruites, la sàvia, baies i 

plantes per crear productes únics. 

Els productes d’aquesta marca es basen en l’equilibri de la pell, el seu primer objectiu és 

la higiene preventiva, neteja profunda i rigorosa de la pell, sense interferir en les funcions 

naturals.  

El seu mètode es basa en el coneixement d’una alimentació correcta de la pell. Així que 

cada Yipsophilia està estudiat per aconseguir una adequada micrionutrició cutània.  

Actualment el seu canal de distribució és tant en botigues online com la distribució en 

SPA’s, centres d’estètica i botigues especialitzades. 

                                                           
25 http://bit.ly/1XGYpLI  
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Entre els seus productes pots trobar: sàvia d’or, locions, cremes, olis, bàlsams, sabons i 

xampús i gamma infantil. 

 
 

Geoderm26  

Marca espanyola amb una fórmula 100% natural, aromes i 

textures de gran qualitat. Produeix uns productes d’alta 

qualitat i de preu assequible. Està certificada com a marca Ecocert.  

Utilitza un procés d’elaboració que respecte el medi ambient, començant amb la 

utilització d’ingredient d’origen ecològic, olis d’essències naturals, no testat en animals, 

sense perfums sintètics, ni fragàncies ni colorants artificials i sense conservants 

sintètics. Realitzen un estricte control de qualitat a tots els seus productes. 

Actualment el seu canal de distribució és tant en botiga online com la distribució en SPA’s, 

centres d’estètica i botigues especialitzades arreu del món. 

Entre els seus productes pots trobar: cremes facials, gamma de corporal i capil·lar, 

cremes anti-edat, bàlsams labials i sèrums.  

 

 

 

                                                           
26 http://bit.ly/1VgXXGg i http://bit.ly/27YcRph  
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Matarrania27  

Marca espanyola que neix el 2007 de les mans 

de Evelyn, amant de la natura que decideix crear la seva pròpia marca de cosmètics 100% 

ecològics, basats en l’Oli d’oliva ecològic.  

Crea productes naturals que tenen cura de la salut de la persona i de la Terra, utilitza 

matèria prima local, amb ingredients de Km 0, dóna suport a la economia social i a 

l’agricultura tradicional ecològica. La seva gamma de productes són cosmètics senzills, 

eficients i realistes. Els seus envasos estan fabricats amb un 30% de vidre reciclat.  

És una marca que té un compromís de donar un 0,7% dels seus beneficis anuals a causes 

socials locals.  

Actualment el seu canal de distribució és tant en botiga online com la distribució en 

parafarmacies, SPA, centres d’estètica arreu d’Espanya.  

Entre els seus productes pots trobar: cremes facials, exfoliant, tònics, bàlsam labial, olis 

corporals, gamma de productes per a mares i bebès, gamma capil·lar i també una gamma 

per homes.   

 

 

 Lush28 

Es crea el 1995 comercialitzen en productes de la cura 

de la pell, el cabell i maquillatge. Destaca per la seva 

elaboració tradicional i per la utilització de matèria prima orgànica i fresca, però sobretot 

per l’originalitat de presentar nou format dels productes de tota la vida. La seva filosofia 

                                                           
27 http://bit.ly/1Nzss2b 
28 http://bit.ly/1QKMK9q  
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és distribuir productes que respecten el medi ambient tant en la matèria prima com els 

seus envasos, protegeixen els animals i defensen un comerç just.  

Actualment el seu canal de distribució és tant en botigues pròpies com online arreu del 

món.  

Apivita29 

És una firma grega creada el 1979, per una família d’apicultors. Els 

seus productes per la cura de la pell i el cabell, combinen extractes de 

plantes gregues amb ingredients apícoles purs i olis biològics.  

Actualment el seu canal de distribució és tant en botiga online com en botiga física como 

poden ser farmàcies i parafarmàcies de forma internacional.   

The Body Shop30 

Companyia anglesa creada el 1976, comercialitza productes de la cura 

de la pell i el cabell, combinant el saber dels productes tradicionals amb 

la innovació i la tecnologia. Els seus productes respecten el medi ambient, 

defensen un comerç just i protegeixen els animals.  

Actualment el seu canal de distribució és tant en les seves botigues pròpies com també 

per la seva botiga online. 

Alqvimia31   

Empresa espanyola líder en el sector de l’Alta 

Cosmètica Natural, neix fa 30 anys com una marca 

de cosmètics 100% natural. És una marca que tracta amb total eficàcia COS, MENT i 

ESPERIT seguint un concepte holístic per la cura de la bellesa i de la salut. 

ALQVIMIA selecciona amb gran rigor els olis essencials més purs provinents de totes les 

parts del món, recuperant la tradició de l'antiga perfumeria artesanal, els secrets de la 

botànica i el coneixement d'una de les ciències més inspiradores i el nom de les quals 

evoca màgia, puresa i coneixement: l'Alquímia. Uneixen aquesta saviesa amb les 

                                                           
29 http://bit.ly/1TQd3l4  
30 http://bit.ly/24AFnM8  
31 http://bit.ly/1SiFlQk  
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tècniques més avançades per crear fórmules magistrals, que fan d’ALQVIMIA una marca 

de prestigi reconeguda a nivell internacional.  

Actualment el seu canal de distribució és tant en botigues pròpies com online, hotels i 

SPA arreu del món.  

 

Dr Hauschka 32 

Una de les marques de cosmètics naturals més conegudes 

a nivell mundial. Parteix d’un mètode únic homeopàtics, en el 

qual busquen l’equilibri i la auto regeneració per sanar la pell. 

Utilitza com a matèria prima els millor ingredients de la natura, com també les millors 

plantes medicinals. 

La seva filosofia es basa en la medicina antroposofia33 per elaborar la major qualitat 

possible en els seus productes.  

Actualment el seu canal de distribució és tant la botiga online com la distribució en SPA’s, 

centres d’estètica i botigues especialitzades arreu del món. 

Entre els seus productes pots trobar: gamma de productes per la cura facial, gamma de 

productes corporals, maquillatge i bàlsams labials.   

 

Weleda 34 

Marca Suiza, líder en el món de la cosmètica ecològica amb 

productes per tota la família. 

                                                           
32 http://bit.ly/1iqwfT2 
33 És basa en la Medicina científiconatural convencional i la comprensió antroposòfica de la salut i la malaltia. 
34 http://bit.ly/1kUNiip 
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La seva amplia gamma de cosmètics elaborats amb ingredients naturals amb qualitat 

farmacèutica i sense components sintètics. Segueix el mateix enfoc holístic que els 

medicaments: ajudant l’organisme a regular i mantenir el seu equilibri natural.  

La marca Weleda es distribueix en més de 50 països a través de centres especialitzats, 

com també en la seva botiga online i disposa de botigues exclusives a Paris, Nova York i 

Japó.  

Entre els seus productes pots trobar: gamma facial, gamma corporal amb gels de dutxa i 

cremes, gamma capil·lar, gamma per homes, aigües perfumades, gamma per 

embarassades i nens.  

 

 Annemarie Borlind 35 

Marca alemanya que porta una gran trajectòria oferint 

productes de primera qualitat a base de olis vegetals, 

principis actius procedents del mar i de olis d’essències. Les 

seves gammes estan pensades per una edat i unes 

necessitats diferents.  

Aquesta marca neix amb la idea de que els seus clients es realitzin un estudi de la pell, 

per poder oferir els productes adequats per cada tipus de pell. Comercialitza a més de 30 

països oferint productes elaborats amb la matèria prima ecològica, certificada amb el 

certificat ECO.  

Actualment el seu canal de distribució és tant en botiga online com la distribució en SPA’s, 

centres d’estètica i botigues especialitzades arreu del món. 

                                                           
35 http://bit.ly/1MG1Sto  
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Entre els seus productes pots trobar: una gamma per la cura de la cara, maquillatge, 

gamma per la cura corporal i capil·lar i també ofereix una gamma de productes per 

homes.   

    
 

 Naetura36 

Primera marca de cosmètics ecològics espanyols certificada 

amb el Ecocert. Aquesta marca ofereix productes 100% 

naturals i ecològics, la seva base es l’àloe vera, l’arbre del te, 

oli de jojoba i rosa mosqueta de formats grans per tota la família.  

La filosofia d’aquesta marca es oferir productes ecològics que respectin el medi ambient 

i els animals, per tant els seus productes es presenten en envasos ecològics reciclables. 

Estan compromesos en l’elaboració de productes saludables per la cura de la salut del 

seus clients.  

Actualment el seu canal de distribució  majoritàriament és a través de la botigues online 

arreu d’Espanya.  

Entre els seus productes pots trobar: maquillatge, cremes corporals, gamma de 

productes per nens, olis, cremes facials, gamma de xampús i gels de dutxa.    

 

                                                           
36 http://bit.ly/1SXuURX  
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