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AQUESTA GUIA 
PROPORCIONA LES BASES 
PER UNA ADEQUADA I 
CONSISTENT APLICACIÓ 
DE LA MARCA
La imatge corporativa es percep per les persones a través de totes 
les accions de l’empresa, aquesta informació que reben els nostres 
potencials consumidors ens ajudarà a construir la marca, 
la seva reputació i els seus valors dins de la societat, com són: la 
naturalitat, el respecte a la natura, la producció local i la senzillesa.

Aquesta guia té per objectiu construir la marca de forma visualment 
consistent tant de forma interna com externa. 



ÚS DELS COLORS 
CORPORATIUS
A continuació, estan detallats els colors que es 
podran utilitzar per a construir la imatge de la marca 
uniformement. Tots aquests colors apareixen ara en 
primer lloc, ja que, més endavant seran aplicats en 
diferents formats.



R: 244 C: 4%
G: 217 M: 14%
B: 178 Y: 32%
 K: 0%

PANTONE 7506 C

COLORS PRINCIPALS

R: 87 C: 56%
G: 68 M: 64%
B: 68 Y: 59%
 K: 41%

PANTONE 438 C

Tots els colors de la marca Hoppit, ajuden a crear la imatge de la marca. La majoria de colors 
són suaus i agradables amb la intenció de donar una sensació de tranquil·litat i de senzillesa. 
A més a més, tots els tons ens recorden a la naturalesa. Els principals són colors terrossos, 
mentre que els secundaris són colors característics del fullatge dels arbres durant tot l’any.



COLORS SECUNDARIS
Per elements de disseny es poden utilitzar aquests tons, especialment inspirats en els colors 
de la natura. S’inspiren en els colors canviants dels arbres de fulla caduca, en tons suaus i poc 
saturats. 

R: 181 C: 31%
G: 184 M: 20%
B: 149 Y: 46%
 K: 0%

PANTONE 5793 C 

R: 240 C: 4%
G: 144 M: 53%
B: 123 Y: 48%
 K: 0%

PANTONE 486 C

R: 227 C: 11%
G: 184 M: 28%
B: 126 Y: 57%
# e3bd85 K: 0%

PANTONE 7508 C



EXEMPLE D’APLICACIÓ
Per elements de disseny. 



COLORS PER L’ETIQUETATGE
Aquests colors només seran utilitzats per l’etiquetatge de les ampolles. Les tres cerveses 
principals de la marca s’identificaran principalment pel seu color: Hoppit groga, verda o 
vermella. Aquests tons són una modificació de la paleta anterior amb més força, perquè 
siguin més distingibles entre altres marques.

R: 115 C: 61%
G: 169 M: 14%
B: 80 Y: 92%
 K: 1%

PANTONE 7489 C

R: 233 C: 3%
G: 79 M: 84%
B: 61 Y: 82%
 K: 0%

PANTONE 7625 C

R: 246 C: 3%
G: 178 M: 33%
B: 33 Y: 99%
 K: 0%

PANTONE 7409 C



EXEMPLES D’APLICACIÓ
Colors per l’etiquetatge.

FAKE BLOND ALE

IMPERIAL RED ALE

AMERICAN PALE ALE

MARMITES



ETIQUETES, PART POSTERIOR
Veiem que si les les col·loquem de forma conjunta formen la imatge d’un jardí Hobbit. 



ÚS DEL LOGOTIP
El logotip és la firma de la nostra marca i per tal de 
construir una imatge homogènia, caldrà respectar el 
seguit de normes bàsiques mostrades a continuació. 
Aquestes facilitaran la reproducció i el reconeixement 
del símbol de la nostra marca. 



LOGOTIP
Aquesta és l’aplicació principal de la marca, sempre que es pugui, s’haurà d’utilitzar d’aquesta 
forma (només s’utilitzaran els fons de colors en cas que ens referim a alguna de les tipologies 
de cervesa). 



ALTRES APLICACIONS 
En cas que el fons no sigui de color blanc, o que la imatge hagi de tenir un format quadrat, es 
podran utilitzar aquestes dues opcions:



USOS INCORRECTES

HOPPIT
1. No alterar la inclinació de la marca.
2. No deformar la marca.
3. No modificar les proporcions.
4. No utilitzar altres tipografies.
5. No aplicar color a la marca.
6. No modificar l’espai de respecte.
7. No aplicar ombra i/o altres efectes.
8. No alterar l’espai entre lletres.

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.



TIPOGRAFIA
A continuació es mostraran detalladament les 
diferents tipografies que es podran utilitzar. Són 
especialment importants, ja que ens ajuden a reforçar 
visualment el significat de les paraules.



TIPOGRAFIES 

INTERSTATE BOLD - TITULARS

FAKE BLOND ALE
AMERICAN PALE ALE
IMPERIAL RED ALE

Chaparral Pro Regular - Cos de Text

“Els nostres cors realment s’inclinen cap a la 
pau, la tranquil·litat i el diligent cultiu de la 
terra, ja que els Hobbits comparteixen l’amor 
per les coses que creixen, i en efecte no hi ha 
dubte que per a altres, els nostres costums 
resulten peculiars. Però avui més que mai 
el veig amb absoluta claredat. No hi ha res 
millor que gaudir dels petits plaers d’una vida 
senzilla.“

Hh

Hh



APLICACIONS TIPOGRÀFIQUES

En alguns casos el text es deforma, com 
per exemple en el cas de les etiquetes 
de la part frontal. En aquest format,  
“Cervesa Artesana”, sempre apareixerà 
sota del logotip principal, el text s’escriurà 
en forma d’arc per tal que s’adapti de la 
millor manera  a la forma del logotip, 
així aconseguim la “Hoppit” i “cervesa 
artesanal” es percebi de forma conjunta.

D’altra banda en aquestes etiquetes, 
s’afegirà a la part superior la tipologia de la 
cervesa, descrivint també un arc. Això es 
farà per un motiu estètic, per tal que el text 
coincideixi amb la forma de l’etiqueta, la 
qual s’adapta a l’ampolla.



APLICACIONS TIPOGRÀFIQUES

En el cas de la part posterior* de l’etiqueta, 
tot el cos de text s’escriurà amb la Chaparral 
Pro regular mentre que la part dels 
ingredients i de la informació tècnica sobre 
la cervesa s’escriurà amb Interestate Bold 
per tal que aquesta informació destaqui i es 
vegi ràpidament.



FOTOGRAFIA
Com es diu sovint, una imatge val més que mil 
paraules. I Hoppit no vol desaprofitar aquesta 
oportunitat per transmetre els valors i la imatge de la 
marca a través de la fotografia i l’audiovisual.



FOTOGRAFIA 
Les imatges de Hoppit ha de representar els seus valors en tot moment. Cal que siguin en 
un entorn natural o un entorn manserà reconeixible. Han de tenir un to càlid. Si apareixen 
persones, que aquestes es mostrin relaxades i que siguin naturals en les seves reaccions. Pel 
que fa al contrast, han de ser contrastades, tot i que no volem imatges fosques ni amb moltes 
ombres. Finalment, han de ser imatges amb una saturació equilibrada. A continuació es 
mostren alguns exemples:



APLICACIONS
Ampolla



APLICACIONS
Pancarta



APLICACIONS
Instagram 

Aquesta serà la imatge de perfil de la marca 
a Instagram (extensiva a altres xarxes 
socials). 

Existeixen dues versions d’aquesta imatge, 
tot i això, preferentment utilitzarem la que 

té el fons de color fosc.

Aquesta xarxa social serà un  aparador de la marca, a través d’aquesta plataforma, els  
seguidors de Hoppit podrán veure com és el dia a dia de la cervesera . Des de com es fabrica 
la cervesa a notícies relacionades amb el món cerveser, passant per festes i activitats culturals.  

La imatge de perfil és la lletra “O” de Hoppit, la qual simula la forma que tenen les portes dels 
habitatges d’aquestes criatures. Es tria aquest dibuix com a foto de perfil pel seu significat de 
“porta”, ja que entrar al perfil, és com entrar a casa de la marca, un lloc on la cervesera ens 
deixa veure com és i què l’envolta. 



APLICACIONS
Instagram, exemples de publicacions. 
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http://www.lavanguardia.com/local/bages/20180120/44166260328/manresa-estrena-capital-cultura-catalana-2018.html
http://www.lavanguardia.com/local/bages/20180120/44166260328/manresa-estrena-capital-cultura-catalana-2018.html
http://www.usc.es/economet/journals2/eers/eers15211.pdf
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https://birrapedia.com/enciclopedia-de-la-cerveza/blonde-ale/b
https://birrapedia.com/enciclopedia-de-la-cerveza/blonde-ale/b
https://cervesamontseny.cat/es/las-7-diferencias-entre-la-cerveza-artesana-y-la-industrial/
https://cervesamontseny.cat/es/las-7-diferencias-entre-la-cerveza-artesana-y-la-industrial/
https://cervesamontseny.cat/es/historia-de-cerveza-del-montseny/


 

 

http://www.guineubeer.com/es/nosaltres/
https://www.cervezartesana.es/blog/post/como-elaborar-cerveza-en-casa.html
https://www.cervezasdiferentes.es/?p=26925
https://6303ffd34a16b1ca5276-a9447b7dfa4ae38e337b359963d557c4.ssl.cf3.rackcdn.com/DIY_DOG.pdf
https://6303ffd34a16b1ca5276-a9447b7dfa4ae38e337b359963d557c4.ssl.cf3.rackcdn.com/DIY_DOG.pdf
http://ftp/ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ibf/rgnego/rgn-v5n1-2017/RGN-V5N1-2017-2.pdf
http://ftp/ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ibf/rgnego/rgn-v5n1-2017/RGN-V5N1-2017-2.pdf
https://elpais.com/ccaa/2017/12/09/catalunya/1512847316_274209.html
https://www.gecan.info/?id=10000991/


 

 

http://www.germanbrewers.com/espanol/bier-qualitaet.html
https://emprenem.ara.cat/Cervesa-artesana-lincreible-sector-guanya_0_1325267501.html
https://emprenem.ara.cat/Cervesa-artesana-lincreible-sector-guanya_0_1325267501.html
http://www.ildas.es/en/blog/com-fem-la-cervesa-artesana
http://www.investinbages.cat/casos-exit/ca-larenys-es/
https://cervesalapirata.com/nuestra-historia/
http://www.bbc.com/mundo/vert-tra-37876037
https://youtu.be/XMVvEyF6PDo?t=62
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https://docs.google.com/forms/d/1drUY7jq4vjeOfZDkbOp9s8cicQ-rf9CdY3bs1NdqulE/edit 1/4

Cervesa Artesana
Hola! Aquest qüestionari servirà per fer un petit estudi sobre de mercat sobre la cervesa artesana a 
la Catalunya central. Només seràn 3 minutets!

*Obligatorio

1. Gènere *
Marca solo un óvalo.

 Masculí

 Femení

 Otro: 

2. Edat. *
Marca solo un óvalo.

 18-25

 26-40

 41 o més

3. Lloc de residència *

4. Ets consumidor habitual de cervesa Artesanal? *
Marca solo un óvalo.

 Sí Pasa a la pregunta 9.

 No Deja de rellenar este formulario.

Sección sin título
Hola! Aquest qüestionari servirà per fer un petit estudi sobre de mercat sobre la cervesa artesana a la 
Catalunya central. Només seràn 3 minutets!

5. Gènere *
Marca solo un óvalo.

 Masculí

 Femení

 Otro: 

6. Edat. *
Marca solo un óvalo.

 18-25

 26-40

 41 o més



29/5/2018 Cervesa Artesana

https://docs.google.com/forms/d/1drUY7jq4vjeOfZDkbOp9s8cicQ-rf9CdY3bs1NdqulE/edit 2/4

7. Lloc de residència *

8. Ets consumidor habitual de cervesa Artesanal? *
Marca solo un óvalo.

 Sí Pasa a la pregunta 9.

 No Deja de rellenar este formulario.

Cerveseres i cerveses
Benvingut/da a la segona part de l'enquesta, ja falta poc!

9. Quin tipus de cervesa prefereixes? *
Selecciona todos los que correspondan.

 IPA

 American Pale Ale

 Cervesa Negre (Stout)

 Weissbier

 Lager

 M'és indiferent

 Otro: 

10. Amb quina freqüència consumeixes cervesa artesana? *
Marca solo un óvalo.

 Una vegada al mes

 Al voltant de 3 vegades al mes

 4 o més vegades

11. Què és important per tu a l'hora de triar una cervesa artesana? *
Selecciona todos los que correspondan.

 El gust

 Marca

 Que l'etiqueta sigui atractiva

 El preu

 Tipus de cervesa

 La procedència

 Diversitat d'estils

 Afavorir el consum de proximitat

 Otro: 
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12. En quin moment tries consumir una cervesa artesana *
Selecciona todos los que correspondan.

 Quan em trobo amb els amics

 Conjuntament amb el menjar (per fer maridatge)

 De forma prèvia a sortir de festa

 Trio una artesana pel simple fet de gaudir d'una bona cervesa

 Com a regal

 Per tenir-ne a casa

 Quan vaig a bars/restaurant on tenen una gran selecció

Marques de cervesa
Última pàgina!

13. Quines són les primeres tres marques de cervesa artesana que et venen a la ment? *
 

 

 

 

 

14. Quines de les següents cerveseres coneixes? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Hoppit

 Guineu

 Grenyut

 Cerberus

 Pirata

 Otro: 

15. Quina prefereixes? *
Marca solo un óvalo.

 Hoppit

 Guineu

 Grenyut

 Cerberus

 Pirata

 Otro: 
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https://docs.google.com/forms/d/1drUY7jq4vjeOfZDkbOp9s8cicQ-rf9CdY3bs1NdqulE/edit 4/4

Con la tecnología de

16. Per què prefereixes aquesta cervesera? *
 

 

 

 

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/1o_NhSfL3Nb4ewbryqGR0eljtQE4oFOT1jah-lw-OeUM/edit 1/5

Consum de cervesa artesana a Catalunya
Aquesta enquesta pretén fer una primera aproximació als hàbits de consum de la cervesa que 
s'elabora artesanalment a Catalunya

*Obligatorio

Preguntes demogràfiques

1. Sexe *
Marca solo un óvalo.

 Masculí

 Femení

2. Edat *
Marca solo un óvalo.

 18 a 24

 25 a 32

 33 a 45

 46 a 60

 61 o més

3. Comarca de residència *

Preguntes generals sobre consum de cervesa

4. En quines èpoques de l'any tendeixes a consumeir més cervesa?
Marca solo un óvalo.

 Primavera/Estiu

 Tardor/Hivern

 Em resulta indiferent

5. Quins moments consideres més oportuns per pendre una cervesa... (pots escollir més
d'una opció per fila) *
Selecciona todos los que correspondan.

Sopar a
casa amb

amics

Local
d'oci

nocturn

Sopar a casa
sense

convidats

Trobada
d'amistats a la

tarda

Sopar en un
establiment

De gran consum
Artesana
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6. En proporció, què beus més, cervesa artesana o de gran consum? (Estrella, Moritz, etc...)
*
Marca solo un óvalo.

 Artesana

 Gran consum

7. Amb quina freqüència consumeixes cervesa artesana? *
Marca solo un óvalo.

 Més d'un cop per setmana

 Un cop per setmana

 Ocasionalment (1-2 cops al mes)

 Esporàdicament (molt de tant en tant)

8. En cas de no ser un consumidor esporàdic, quantes ampolles d'artesana et beus
aproximadament per setmana?
Marca solo un óvalo.

 No arriba a una

 Entre una i dues

 Més de tres

9. Amb quina freqüència consumeixes cervesa de gran consum? *
Marca solo un óvalo.

 Més d'un cop per setmana

 Un cop per setmana

 Ocasionalment (1-2 cops al mes)

 Esporàdicament (molt de tant en tant)

10. En cas de no ser un consumidor esporàdic, quantes ampolles/llaunes de cervesa de gran
consum et beus aproximadament per setmana?
Marca solo un óvalo.

 No arriba a una

 Entre una i dues

 Més de tres

11. Quins factors influeixen a l'hora de decantar-se per una cervesa de gran consum? (pots
escollir més d'una opció) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Preu

 Poca varietat d'oferta d'artesana

 Hi ha moments que ve més de gust

 Desconeixença dels establiments que serveixen artesanes

 Otro: 
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12. On sols consumir cervesa artesana? (pots escollir més d'una opció) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Casa

 Bar o establiment amb oferta variada de cervesa (tant artesanal com de gran consum)

 Bar o establiment amb oferta especialitzada en cervesa artesanal

 Restaurant

 Otro: 

13. Quant temps fa que prens aquest tipus de cerveses? *
Marca solo un óvalo.

 Fa relativament poc, menys d'un any

 Entre 2 i 5 anys

 Fa més de 6 anys que en consumeixo

14. Com et vas començar a interessar per les cerveses d'elaboració artesanal? (pots escollir
més d'una opció) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Per recomanació d'un company/a

 Per un familiar

 Per la oferta d'un bar

 Per inquietud personal

15. Compres cerveses artesanes als supermercats? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

16. En cas afirmatiu, en quins establiments en
sols comprar?

La cervesa artesana al detall

17. Quins son els principals motius pels quals consumeixes cerveses artesanes? (pots
escollir més d'una opció) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Diversitat d'estils

 M'agraden més que les Lagers (com l'Estrella)

 M'agrada provar coses noves

 Per afavorir el consum de proximitat

 Otro: 
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18. Sols repetir de marca de cervesa? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Si, però sempre el mateix estil

 Si, però provo la resta d'estils que ofereix

 No, em guio per l'estil i no la marca

 Otro: 

19. A l'hora de comprar, com d'importants son per tu els següents punts: *
Marca solo un óvalo por fila.

Poc
rellevant

M'hi fixo, però no es molt
important

Molt
important

Preu
Envàs i etiquetatge
Que no l'hagi provat encara
Procedència
Sabors curiosos (fruita,
aromes...)
Recomanacions

20. Quines son les tres primeres marques de
cervesa artesana que et vénen al cap?

21. De la teva ciutat o comarca, quins bars o
restaurants coneixes que serveixin cervesa
artesana? *

22. El fet de vendre cervesa artesana resulta un argument a l'hora d'escollir un bar o
restaurant? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 Alguna vegada

 Mai

23. Coneixes algun bar o establiment
especialitzat només en artesanes? En cas
afirmatiu, pots indicar quin? *

24. A l'hora d'escollir una cervesa en un bar, et deixes aconsellar pel cambrer/a? *
Marca solo un óvalo.

 Si, sempre

 Normalment li demano opinió

 Molt poques vegades

 Mai
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Con la tecnología de

25. A casa hi ha més consumidors de cervesa artesana a part de tu? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

26. Quin preu consideres raonable per una artesana... (pots escollir més d'una resposta per
fila) *
Selecciona todos los que correspondan.

Menys d'un euro Entre 1 i 2€ Màxim 3-4€ És molt relatiu

En un supermercat
En un bar
En una botiga especialitzada
En una fira del sector

27. Vols comentar qualsevol cosa referent al tema de l'enquesta?
 

 

 

 

 

28. I per acabar, et pendries ara una cervesa artesana després de tantes preguntes?
Marca solo un óvalo.

 Es clar!

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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