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1. Introducció  

Conceptes com l’economia circular, el moviment slow o l’economia verda i feminista, 

juntament amb l’augment de consum de continguts de gran impacte a plataformes 

com Netflix com són “Cowspiracy”, “Broken”, “Podredumbre” o “Seaspiracy” han 

comportat que la societat prengui consciència del mode de consum d’utilitzar i llençar 

i de mica en mica vagi canviant cap a altres modes de consum. En l’informe 1“Otro 

consumo para un futuro mejor” elaborat per l’Organització de Consumidors i Usuaris 

(2019) “el consumidor espanyol està canviant: busca informació més enllà del preu, 

pren decisions més conscients, deixa de comprar innecessàriament, recicla i ven de 

segona mà”. Per això, és necessari tenir “accés a informació completa, veraç, real i 

no esbiaixada” i tenir “accés a alternatives accessibles i conegudes” per tal de poder 

ser ciutadans amb capacitat crítica que permeti prendre decisions coherents. 

En aquesta cerca d’un estil de vida més sostenible i slow life neix AÏNA. Una marca 

que ofereix contingut gratuït – i de pagament – per aquells qui busquen canvis en les 

seves llars, en el seu dia a dia i en la seva manera de relacionar-se amb l’entorn. El 

mot que dóna nom a la marca és d’origen pallarès i fa referència a “qualsevol utensili 

de cuina”. Així, AÏNA és per tothom: des dels qui busquen com convertir les seves llars 

en espais el més natural possible fins aquells que volen fer canvis substancials en la 

seva manera de viure des de si mateixos fins a les seves llars. 

La consciència per la cura del medi ambient i el fet de buscar alternatives més 

sostenibles en el dia a dia i en la manera de viure són cada cop més presents en el 

conjunt de la societat. Des del 2018, amb l’aparició de la figura de l’activista 

mediambiental de 18 anys, Greta Thunberg, i la creació del moviment Fridays For 

Future, gent de totes les edats s’han unit en la lluita per la mitigació del canvi climàtic 

i la cerca d’alternatives que permetin frenar el fenomen. 

                                            
1 OCU. (2019). Otro consumo para un futuro mejor. Recuperat el 19/01/2021 de 

http://file:///C:/Users/Hp/Downloads/Otroconsumoparaunfuturomejor-Informe.pdf 

http://file/C:/Users/Hp/Downloads/Otroconsumoparaunfuturomejor-Informe.pdf
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A més, amb l’inici de la pandèmia de la Covid-19 a principis de 2020 la vida de la 

societat va fer un canvi de 180º que va fer replantejar les llars, l’espai que, de la nit al 

dia i durant tres mesos, va convertir-se l’únic refugi per a tothom. 

Haver de passar tant temps a casa ha transformat la manera en què aquestes es 

conceben. Ara es busca una vida més relaxada, on els espais siguin confortables, 

naturals i sostenibles. Tal com indica 2David Shukman (2020), editor de ciència de la 

BBC, l’impacte de la pandèmia ha demostrat la capacitat tant dels governadors en 

prendre mesures quan és necessari com la voluntat de la societat en passar a l’acció. 

El que Shukman es qüestiona és si reprendrem el “consum desenfrenat de 

combustibles fòssils, tal com va ocórrer després de la crisi bancaria” o si pel contrari 

la societat i les institucions optaran per una recuperació més sostenible de la 

pandèmia. Una recuperació que passaria per “l’energia renovable, el transport públic 

i eficiència energètica a les llars”. 

L’informe “Otro consumo para un futuro mejor” de l’Organització de Consumidors i 

Usuaris el 2019, indica que un 73% de la població espanyola prefereixen apostar per 

un consum cada cop més sostenible i ètic. Aquest consum s’exporta també als 

habitatges. Mentre que el reciclatge i l’estalvi d’energies ja és present en un 89% de 

les llars, la manca d’informació i d’alternatives assequibles i accessibles suposen per 

la societat barreres a l’hora de fer passos més enllà.  

AÏNA és un servei que ofereix contingut de qualitat i en català que, a través de diferents 

mitjans digitals oferirà tota mena de contingut periodístic en format escrit i audiovisual. 

Reportatges, entrevistes, articles i notícies sobre tendències i novetats en el disseny 

d’interiors i arquitectura, estil de vida, reciclatge i restauració de mobiliari i decoració, 

des d’un vessant ecologista i feminista. 

En les properes pàgines es presenta el procés d’ideació i creació d’AÏNA: 

                                            
2 12 aspectos en los que el coronavirus cambiará radicalmente nuestras vidas (según especialistas de 

la BBC) - BBC News Mundo. (2020). Recuperat el 19/01/2021 de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-

52512680   

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52512680
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52512680


Introducció 

3 

 

Quin és el públic objectiu d’AÏNA? Diferents informes i enquestes ens han ajudat a 

acotar qui pot ser qui doni vida a la marca. La franja d’edats, el nivell socioeconòmic, 

la zona de residència i quines són les seves preferències a l’hora de consumir 

continguts tant en canals com en tipus de continguts. 

Quines altres marques i empreses a escala internacional podem prendre com a 

referents per impulsar el projecte i quines són les marques que més competència 

poden suposar per AÏNA. Si bé AÏNA té el tret diferencial de ser en català, totes les 

catalanes entenem el castellà i fins i tot l’anglès, per la qual cosa el nostre espectre 

de competència és major. 

En el procés de creació d’AÏNA, sabent quina és la nostra visió del món, la nostra 

missió i els nostres valors calia trobar el nom a la marca i unificar una estètica perquè 

és el que ens pot catapultar a l’èxit o bé conduir-nos directament al fracàs. D’aquesta 

manera a través d’imatges d’inspiració i els forts valors de l’empresa neix una empresa 

amb un nom pallarès però amb voluntat de ser part del dia a dia de tothom, amb una 

estètica refrescant i alhora propera. 

AÏNA és una marca ambiciosa, que compta amb tres productes principals que estan 

recolzats per unes xarxes socials actives i properes a l’audiència. El web, els podcasts 

i els vídeos són els nostres tres pilars de funcionament, per arribar a diferents públics 

oferint contingut de qualitat i en formats diferents. 

En aquesta línia AÏNA compta amb un model de negoci que no es basa en les 

subscripcions de l’audiència sinó en la venda de serveis a empreses i institucions. 

Constituïda com a societat cooperativa, AÏNA és una empresa ecologista, feminista i 

igualitària conformada per un total de set sòcies treballadores que treballen mes a mes 

en la producció continuada de continguts. 

Finalment es poden observar el finançament d’AÏNA: els costos de constitució i 

producció, el pressupost de capital, el cash-flow i el pressupost d’explotació. 

 

Ara és el moment d’unir el disseny i l’estil de vida sostenible i transformar-lo en una 

eina que arribi a tothom i sigui per a tothom.



Públic objectiu 

4 

 

2. Públic objectiu 

AÏNA és una marca de contingut principalment digital enfocada a tothom que entengui 

el català i estigui interessada en construcció i disseny sostenible. És per això que AÏNA 

s’enfoca a gent d’entre 20 i 60 anys – gairebé 3839.000 persones a Catalunya el 2020, 

segons l’Idescat (2021)-. Si bé és un ventall molt ampli, mai és tard per canviar hàbits 

i la manera de viure cap a altres més amigables amb el medi ambient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Idescat. Padrón municipal de habitantes. Població a 1 de gener. Per sexe i edat any a any. Catalunya. 

(2021). Recuperat el 06/0572021 de https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=1180&lang=es 

Figura 1. Públic objectiu d’AÏNA. Elaboració pròpia 

https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=1180&lang=es
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2.1. Resultats de l’enquesta 

Per corroborar la hipòtesi he realitzat una enquesta a 137 persones a partir dels 14 

anys (annex 1). L’objectiu de l’enquesta ha estat saber si la pandèmia de la Covid-

19 ha afectat la gent en la seva manera de viure tant en les seves llars com en la 

seva consciència. També però, ha servit per corroborar l’existència d’un nínxol de 

mercat a contingut entorn vida sostenible i disseny de llars eco-friendly. 

A manera  de context, d’entre totes les enquestades, un 74,5% han estat dones i un 

39,4% del total joves d’entre 19 i 25 anys. Els enquestats han estat en un 57,7% de 

zona urbana i un 42,3% de zona rural. 

Les conclusions extretes de l’enquesta són: 

Conclusió 1: des de l’arribada de la pandèmia de la Covid-19, el confinament 

domiciliari i el canvi d’hàbits que ens ha comportat, el darrer any un 36,5% han fet 

canvis organitzatius a la seva llar.  

Amb l’augment d’hores diàries que 

les enquestades han passat a casa, 

un 63,5% no ha fet canvis en la 

distribució de la casa, mentre que 

un 9,5% ha fet canvis de mobiliari i 

un 27% canvis a nivells 

organitzatius.  

Figura 2. Gràfics dels resultats de l’enquesta. Elaboració pròpia. 

Figura 3. Gràfics dels resultats de l’enquesta. Elaboració pròpia. 
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Conclusió 2: La consciència envers la cura del medi ambient segueix augmentant. 

Un 32,1% s’han preocupat més 

per la natura i la seva 

preservació en els darrers 

mesos. Tanmateix, un 64,2% ja 

n’eren força conscients. Tot i 

això, hi segueix havent un 3,6% 

dels enquestats que declaren 

no estar interessats per la cura 

del medi ambient.  

Conclusió 3: hi ha un nínxol de mercat en vida sostenible i llars eco-friendly. 

Un 93% han afirmat no conèixer cap plataforma que ofereixi aquest tipus de contingut. 

A més, un 92,5% ha assegurat que li interessaria consumir contingut audiovisual i 

escrit sobre disseny sostenible i estil de vida slow life. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Gràfics dels resultats de l’enquesta. Elaboració pròpia. 

Figura 5. Gràfics dels resultats de l’enquesta. Elaboració pròpia. 
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2.2. Fonts informatives 

Segons l’informe 4MalasMadresEco (2020) elaborat pel Club de Malas Madres i 

Ecovidrio, 9 de cada 10 famílies afirmen separar els residus de les seves llars de 

manera habitual. Això és deu a què en els darrers anys, a Catalunya un 95,4% de 

les persones enquestades han augmentat la seva preocupació pel medi ambient, un 

60,5% des de l’inici de la pandèmia. L’augment de consciència sobre el canvi 

climàtic, segons l’estudi, ha comportat que 8 de cada 10 persones incorporin a les 

seves llars hàbits més sostenibles. Els canvis més freqüents han estat una millor 

separació dels residus, canvis en els hàbits de compra cap a unes compres més 

responsables i amb menys plàstic i la reducció del consum de llum i aigua. 

Segons l’informe 5“estudio de uso y actitudes de consumo de contenidos digitales”, 

elaborat pel Ministerio d’Energía, Turisme i Agenda Digital del Govern d’Espanya 

(2017), el consum de continguts digitals està encapçalat pel consum de fotografies 

digitals, la utilització d’aplicacions, llegir notícies a Internet i l’ús de les xarxes socials. 

D’entre aquests modes de consum les persones d’entre 16 i 44 anys són els que 

més, en franges d’edat, fan aquest tipus d’ús dels continguts digitals. A més, aquest 

tipus de consum és diari: un 48,4% llegeix premsa digital diàriament i un 40,5% 

utilitza amb aquesta freqüència les xarxes socials. 

Pel que fa al nivell d’ingressos dels qui consumeixen aquest tipus de contingut, la 

renda mitjana sol ser vora els 1.500 € mensuals. Tal com s’exposa en el 6dossier 

elaborat pel CaixaBank Research titulat “¿Quién es la classe media?” (2019) la 

                                            
4 Club de las malas madres i Ecovidrio. (2020). MalasMadresEco. Recuperat el 19/01/2021 de 

https://cdn.clubdemalasmadres.com/app/uploads/2020/07/17125736/Ecovidrio-Informe.pdf 

5 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. (2017). Estudio de uso y actitudes de consumo de 

contenidos digitales. Recuperat el 19/01/2021 de 

https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/Uso%20y%20actitudes%20de%20consumo%20de%20conten

idos%20digitales.%20Julio%202017.pdf 

6 CaixaBank Research. (2019). ¿Quién es la clase media?. Recuperat el 06/05/2021 de 

http://file:///C:/Users/Hp/Downloads/im_1909_27-29_dossier_1_es.pdf 

https://cdn.clubdemalasmadres.com/app/uploads/2020/07/17125736/Ecovidrio-Informe.pdf
https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/Uso%20y%20actitudes%20de%20consumo%20de%20contenidos%20digitales.%20Julio%202017.pdf
https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/Uso%20y%20actitudes%20de%20consumo%20de%20contenidos%20digitales.%20Julio%202017.pdf
http://file/C:/Users/Hp/Downloads/im_1909_27-29_dossier_1_es.pdf
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classe mitjana espanyola és aquella que cobra de mitjana 18.100 euros anuals, 

exactament se’n consideren aquells qui cobren anualment entre 7.750 i 39.000 

euros. 

Aquest ventall però, és tan ampli perquè es consideren totes les comunitats 

autònomes de l’estat. Tanmateix, tenint en compte que el públic d’AÏNA és dels 

Països Catalans, en aquest informe ens fixem en Catalunya, el País Valencià i  les 

Illes Balears. Per tant, fent una mitjana de les tres comunitats, ens trobem en el fet 

que als Països Catalans la classe mitjana suposa un 59,43% de la població. Aquesta 

cobra entre 11.822 i 31.527 euros anuals - una mitja de 19.357 euros anuals, el que 

són 1.613 euros al mes-.  Per últim, també s’expressa que “bona part de la literatura 

acadèmica considera que tenir unes despeses diàries d’entre 11 i 110 dòlars – entre 

9 i 90 euros - per persona és una mesura raonable per identificar la classe mitjana 

en la majora de les economies emergents”. Per tant, el públic objectiu d’AÏNA, en 

factors d’ingressos, és la classe mitjana. 

Pel que fa al consum de podcasts, l’estudi de Reuters Institute 7 “Digital News Report 

2019” (2019) afirma que els joves estan molt familiaritzats amb els podcasts. Per 

exemple, a Suècia – i és un patró que se segueix de manera similar arreu del món – 

el 59% dels joves d’entre 18 i 24 anys escolten podcasts cada mes, de la mateixa 

manera que ho fan el 57% els joves entre 25 i 34 anys. A més, un 58% ho fa des de 

casa perquè el consum d’aquest contingut permet el multitasking, és a dir, poder 

estar fent altres feines alhora. Tot i això, un 30% ho fa quan està al transport públic 

i un 24% en transport privat. Aquest consum per norma general es fa per interès 

personal i per adquirir nous coneixements. El consum de vídeos a YouTube sol tenir 

un públic més juvenil, és per això que serà de dones i homes d’entre 20 i 35 anys. 

Segons el mateix estudi, el consum de xarxes socials a l’Estat espanyol està 

generalitzat. Facebook, WhatsApp, Youtube, Twitter i Instagram són les cinc 

plataformes més consumides per consumir notícies.

                                            
7 Reuters Institute. (2019). Reuters Institute Digital News Report. Recuperat el 13/023/2021 de 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf
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3. Anàlisi de la competència 

Pel que fa a la quantitat de plataformes orientades a disseny i mode de vida 

sostenibles en català l’oferta és inexistent. 

Tanmateix, mitjans de comunicació generalistes espanyols i catalans puntualment 

elaboren continguts encarats a la sostenibilitat dins les llars. També bloggers i 

youtubers han creat el seu espai dins el món de les xarxes socials un altaveu per 

proposar alternatives, iniciatives i millores que poden arribar a ser inspiradores. 

De la mateixa manera, a l’Estat espanyol existeixen plataformes digitals i en paper 

encarades principalment a l’arquitectura i disseny, sense cap vessant ecologista. Dins 

aquesta oferta trobem la revista Interiores i l’edició en espanyol d’Architectural Digest 

(AD), ambdues considerades competència indirecta perquè el seu contingut és 

d’interiorisme i disseny, però no des d’un vessant ecologista que articula la publicació. 

1. Interiores: 

Pel que fa a la revista Interiores, aquesta pertany a l’editorial Prisma Publicaciones. 

Dirigida per Pilar Civis, Interiores és una revista sobre tendències i actualitat dins el 

món del disseny. Si bé disposa de contingut periodístic com ara reportatges o 

entrevistes, no disposa d’un enfocament sostenible, més aviat el contrari. Són, 

generalment, articles sobre peces de disseny, d’alts preus i amb materials no 

necessàriament eco-friendly. 

El web de la revista es basa en articles categoritzats en tendències, decoració 

d’interiors, idees de decoració, entrevistes i actualitat, els colors que hi predominen 

són el blanc, el negre i el rosa fúcsia. 

Interiores disposa d’un sistema de subscripcions pel qual per 23,60 € l’usuari rep 

durant un any la revista impresa. També disposa d’un sistema de subscripció 

gratuïta, una newsletter que informa d’ofertes en productes i serveis de la revista 

així com de notícies i nous continguts al web. 

La presència a xarxes socials de la revista Interiores és a Facebook, amb 121.780 

persones que segueixen el perfil, amb una mitja de 5 publicacions diàries. 
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Instagram és la xarxa social en la qual compten amb més seguidors, 228.000, 

publicant tres posts diaris que generalment conformen una única imatge. A Twitter 

compten amb 3.902 seguidors i amb la mateixa freqüència que Facebook. I per 

últim, Interiores té un perfil a Pinterest amb 1.300 seguidors però amb 4.300.000 

visites mensuals. 

2. Architectural Digest (AD) 

Per la seva banda, AD és la revista número 1 en decoració, disseny, art i 

arquitectura a escala mundial. En l’edició espanyola, el febrer de 2021 han publicat 

el número 163 de la seva revista impresa. Pel que fa al web, aquesta és minimalista, 

amb el blanc com a color predominant i amb un contingut més sofisticat i exclusiu 

sobre tendències en arquitectura i disseny i accés a referents dins aquest món. 

El web és minimalista, on el símbol de la marca pren bona part de la pantalla 

principal, seguit de les darreres publicacions independentment de la secció a què 

corresponguin – decoració, espais, disseny, arquitectura, llocs, art o vídeos-. Amb 

el blanc i el negre com a colors principals. 

Pel que fa a les subscripcions, AD a més de disposar d’una newsletter gratuïta on 

l’usuari rep des de novetats en decoració i arquitectura fins promocions, concursos, 

cursos o productes relacionats a l’”univers AD”, també disposa d’una subscripció 

de 30 € anuals en la que el comprador rep mensualment la versió impresa – no la 

digital – de la revista amb contingut “únic, amb sentit de l’humor i una gran vinculació 

a l’art contemporani” sobre inspiració, tendències, icones del disseny actual i 

l’agenda del sector encarada tant a professionals com a apassionats de la 

decoració. 

Pel que fa a les xarxes socials, tenen perfil a Instagram, Facebook, Twitter i 

Pinterest. Amb 421.000, 654.850, 54.000 i 72.200 seguidors, respectivament, i els 

més de 10 milions de visites mensuals al perfil de Pinterest. La freqüència de 

publicacions a Instagram és d’una o dues publicacions diàries, mentre que a Twitter 

i Facebook – que són les mateixes publicacions – són unes 15-20 diàries, arribant 

fins i tot a sobrepassar aquest número. 
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En canvi, dins el mercat internacional, en llengua anglesa sí que hi ha iniciatives de 

disseny i estil de vida sostenibles, però principalment centrat en l’estil de vida. 

Malgrat això, són competència indirecta. Design Milk i Unsustainable Magazine 

però, tot i també ser competència indirecta, encara són més secundària que AD i 

Interiores per tal que són en llengua anglesa.  

3. Design Milk  

És una revista en línia alhora que és un e-commerce, ja que disposa de botiga 

online pròpia. Està dedicada al disseny modern des de l’art fins a la tecnologia, 

passant per l’interiorisme i l’arquitectura. Design Milk, tal com indiquen els seus 

creadors, “es va construir amb la voluntat de compartir, recolzar i fomentar la 

creativitat global”, i això ho fan a través de donar beu a marques independents, 

dissenyadors emergents i a productes. 

En el web, com en els anteriors casos, hi predominen el blanc i el negre. La pàgina 

principal està composta per vuit publicacions destacades, seguides per altres 

ordenades amb el criteri de novetat. Pel que fa al menú, la botiga pren el primer 

lloc, seguit d’arquitectura, llar, interiors, tecnologies i “altres”, en el que engloben 

“temes”, “columnes” i “extres”.  

Pel que fa a les subscripcions, Design Milk no compta amb subscripcions com a tal. 

El que tenen és un sistema de newsletter amb dues opcions, el resum diari o el 

setmanal. Amb aquesta subscripció a la newsletter l’usuari rep un codi de 

descompte per aplicar a la botiga de la marca. 

Pel que fa a les xarxes socials, Design Milk compta amb 900.063 seguidors a 

Facebook i amb una freqüència de publicació d’entre 5 i 10 publicacions diàries. La 

mateixa freqüència que a Twitter, on compten amb 83.000 seguidors. Com les 

publicacions prèviament analitzades, Design Milk compta amb usuaris a Instagram 

i Pinterest, on compten amb 3.611.749 i 772.400 seguidors, respectivament, però 

amb més de 10 milions de visites mensuals en la darrera. A Instagram amb una 

freqüència d’entre 2 i 6 publicacions diàries. Per últim, i a diferència de les anteriors, 

Design Milk compta amb un canal a Youtube amb més de 9.000 seguidors i un total 

de 705.286 visualitzacions. 
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4. Unsustainable Magazine 

Unsustainable magazine és una revista online centrada en l’ecologisme i la 

sostenibilitat, l’ètica, la igualtat, la cura del clima i la contaminació són alguns dels 

temes que tracten. 

Pel que fa al web, els colors que hi predominen són el blanc, el negre i el gris, tot i 

que hi ha pinzellades de blau marí. És un web molt minimalista, fàcil de navegar i 

clara. Dins el menú el que crida l’atenció és que el primer apartat és el d’”about” on 

els autors mostren qui són i què és unsustainable magazine. Està seguit pels temes 

principals (clima, pobresa, malbaratament, ecologisme, polítiques, igualtat i crisis), 

disseny, estil de vida, jardí, cuina i viatges. 

Unsustainable magazine gairebé no té presència en les xarxes socials. Només a 

Instagram i a Pinterest. A Instagram amb 84 seguidors no compta amb una 

freqüència recurrent de publicació, sinó que es publica quan hi ha una nova entrada 

a la revista online. I d’altra banda, a Pinterest compta amb tan sols 5 seguidors i 

646 visites mensuals. 

En ser una revista sense ànim de lucre i amb la voluntat d’unir gent amb interessos 

en comú no disposa de sistemes de subscripció.
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4. Conclusions del públic objectiu i l’anàlisi de la competència 

Tenint en compte els resultats de l’enquesta pròpia, els estudis analitzats i l’anàlisi de 

la competència, podem afirmar que el públic objectiu d’AÏNA són principalment dones  

de tot arreu del territori dels Països Catalans. La manca de contingut per persones 

d’entre 20 i 45 anys suposa que és l’espai que AÏNA pot i vol ocupar. Tanmateix, com 

qualsevol contingut, no implica que majors de 45 ni menors de 20 se sentin atrets pel 

contingut de la marca. El web és la principal font d’informació per l’audiència d’AÏNA, 

independentment de la seva edat.
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5. Benchmark de producte 

El benchmark elaborat compta amb 14 marques (annex 2): 

1. Miriam Mimesis 

2. Interiores 

3. Design Milk 

4. Interior Design 

5. Architectural Digest 

6. Home Designing 

7. Monocle 

8. House Beautiful 

9. Unsustainable Magazine 

10. Madeleine Olivia 

11. Three Birds Renovations 

12. The Good Trade 

13. Everlane 

14. Ethical Time. 

D’aquesta llista en destaco tres productes que s’assimilen al que AÏNA vol ser i com 

vol ser: 

1. Madeleine Olivia 

2. Design Milk 

3. Interiores 
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1. Madeleine Olivia 

És un tipus de contingut que, tot i estar enfocat sobretot a l’alimentació vegana es 

fonamenta en els principis de minimalisme, slow living i sostenibilitat, sent un 

contingut fresc i per a un públic jove.  

 

 

 

 

 

 

 

El web reflecteix els principis de la marca amb tonalitats clares i pastel. La creadora 

es mostra a ella mateixa com la cara visible del projecte, donant d’aquesta manera 

més calidesa i proximitat a l’audiència. 

Fitxa benchmark: 

 Tipus de contingut: Veganisme, minimalisme, slow living i sostenibilitat. 

 Model de negoci: Newsletter gratuïta, venda del seu llibre i visites al canal de 

YouTube 

 Elements web: Articles, receptes i vídeos 

 Xarxes socials: YouTube, Pinterest, Facebook, Snapchat, Instagram 

 Idioma: Anglès 

 Formats: web, xarxes socials i un llibre publicat 

 Per què és exemplar: contingut minimalista, enfocat a un públic jove i la 

proximitat de la creadora amb els seguidors a través del seu canal de 

YouTube.  

Figura 6. Portada de Madeleine Olivia. Madeleine Olivia. 
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2. Design Milk 

L’he escollit perquè és una companyia que treballa contingut actual i fresc. A més 

disposen de dos tipus de subscripcions totalment gratuïtes que informen el 

subscriptor diàriament o setmanalment. Pel que fa a contingut el que més 

s’assembla a AÏNA perquè uneix l’estil de vida amb el disseny i l’arquitectura. 

Segueix una línia bastant minimalista, amb colors blanc i negre principalment. 

Fitxa benchmark:  

 Tipus de contingut: Disseny, arquitectura i estil de vida 

 Model de negoci: botiga de productes de decoració i dues subscripcions:  

o Daily digest: newsletter 5 dies a la setmana i 5 articles de la botiga 

o Weekly digest: un resum setmanal de les publicacions més populars 

i els best sellers. 

 Elements web: Arquitectura, casa, interiors, tecnologies, art, estil de vida, 

mascotes, viatge i servei de botiga 

 Xarxes socials: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube 

 Idioma: anglès 

 Formats: web i xarxes socials 

 Per què és exemplar: companyia que busca treballar amb col·lectius 

desafavorits, amb contingut actual i fresc. Donen l’1% de les seves vendes 

a entitats sense ànim de lucre que promoguin justícia social.

Figura 7. Article patrocinat. Design Milk. 
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3. Interiores 

Aquesta revista és inspiradora perquè és la líder dins el mercat espanyol pel que fa 

a revistes impreses d’interiorisme. En la línia de la resta segueix una estètica molt 

senzilla, neta i clara. Compta amb un contingut de tendències, interiorisme, idees i 

entrevistes des d’un punt de vista actual. A més, està dirigida per una dona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa benchmark: 

 Tipus de contingut: revista de tendències, actualitat, espais concrets 

 Model de negoci: subscripcions a 23,60 € anuals, newsletter gratuïta i 

publicitat. 

 Elements web: Tendències, decoració d’interiors, idees de decoració, 

entrevistes i actualitat 

 Xarxes socials: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest 

 Idioma: Espanyol 

 Formats: web, xarxes socials i revista impresa 

 Per què és exemplar: és una revista coneguda arreu de l’estat espanyol i 

sota la direcció d’una dona. Amb més de 200.000 seguidors a xarxes 

socials, més d’1.000.000 de pàgines vistes i gairebé 39.000 exemplars 

venuts al mes.  

 

Els resultats extrets del benchmark en profunditat són que hi ha un nínxol en el mercat 

pel que fa a contingut enfocat a joves d’entre 20 i fins a 45 anys de preservació i cura 

del medi ambient en termes arquitectònics i de disseny d’interiors arreu, però sobretot 

Figura 8. Entrevista a Fina Badia. Revista Interiores 
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en català, ja que no hi ha cap dels referents que provingui dels Països Catalans i molt 

menys que sigui en català. Per tant, cal una marca orientada en compartir contingut 

enfocat al conjunt de la societat sobre interiorisme, slow living i ecosostenibilitat en 

català.
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6. La marca 

6.1. Visió 

AÏNA neix amb la voluntat d’apropar el disseny d’interiors a tothom des d’un vessant 

sostenible i a l’abast de tothom. L’objectiu és potenciar els canvis en clau ecologista 

dins de les llars d’arreu del territori dels Països Catalans des d’una visió clara, 

minimalista, senzilla i comprensible. Tenint en compte l’accessibilitat tant econòmica 

com territorial del país. I tot això es vol aconseguir a partir dels productes que ofereix 

el producte, productes d’accés gratuït i de pagament, i d’altres que són gratuïts per 

l’usuari, però que reverteixen un benefici econòmic per l’empresa.  

AÏNA vol que d’una vegada per totes s’emprengui una transició ecològica realista, 

sostenible. A través d’eines i recursos que es llancen a tota la societat busca que el 

món sigui un espai on viure lluny del capitalisme imperant, un món solidari, que 

compti amb una producció sostenible i respectuosa amb la natura i els éssers vius.  

6.2. Missió 

AÏNA vol arribar a ser la plataforma de referència als Països Catalans. Una plataforma 

que s’expressa en la seva llengua, el català. En ser una marca de referència, obtenir 

benefici econòmic alhora que personal per tal de poder seguir creixent com a empresa 

i introduir-nos en àmbits com conferències nacionals i internacionals, participar en 

esdeveniments, xerrades i fins i tot arribar a les escoles i instituts per fer tallers sobre 

la importància de començar des de casa en la causa ecologista.  

L’interès periodístic de formació i informació és l’eix vertebrador d’AÏNA. L’actualitat 

unida a la sostenibilitat i la pau. 
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6.3. Valors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Imaginari 

AÏNA és naturalitat, tranquil·litat, passió. És un projecte ecologista, catalanista, 

feminista, responsable política i socialment, anticapitalista, antifeixista i antiracista, 

socialista, compromès amb el client, la innovació, la qualitat i la rigorositat. 

És una marca catalana nascuda al Pallars, als Països catalans. Una marca que uneix 

l’arquitectura i la natura, el disseny amb la sostenibilitat, AÏNA és un estil de vida que 

combina la personalitat amb el benestar. 

AÏNA treballa per formar i informar a tothom aquell compromès amb la cura del medi 

ambient a través d’eines i accions que canviïn el nostre dia a dia i el món en què 

vivim, per fer d’aquest un lloc per viure ara i les generacions futures, amb el benestar 

més gran possible. 

Figura 9. Taula de valors d’AÏNA. Elaboració pròpia. 
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6.5. Moodboards 

 

 

 

Figura 10. Moodboard de l’imaginari d’AÏNA en tonalitats fredes. Elaboració pròpia. 

Figura 11. Moodboard de l’imaginari d’AÏNA en tonalitats càlides. Elaboració pròpia. 

 



La marca 

22 

 

6.6. Naming 

AÏNA és la paraula idònia per donar nom al projecte. El que em va portar a escollir 

aquest mot va ser: 

 Curt 

 Clar 

 Sonor 

 Fàcil de recordar: 

Aina, sense dièresi, és un nom femení de persona. 

 Significat que es pot extrapolar a què és AÏNA: 

En pallarès, aïna vol dir “qualsevol eina de la cuina”, el que es relaciona 

estretament amb la temàtica del projecte: fer de les llars el centre del 

canvi cap a un món més sostenible. Primer per l’ús del mot cuina en la 

definició de la paraula, però també per la paraula eina, pel que fa a què 

AÏNA té l’objectiu de proporcionar precisament eines, tot i que no entès 

en el significat literal, als usuaris. 

Malgrat que és un concepte que compta amb caràcters que puguin arribar a generar 

dificultats a l’hora de crear els usuaris de les xarxes socials - la ï – més que un 

obstacle ho veig una oportunitat i un símbol diferencial de la marca. 

També vaig escollir l’eslògan d’AÏNA: “Cap a una vida més eco responsable”. 

Sintetitza tres elements de la marca: el compromís ecologista, el fet de prendre 

accions en el conjunt del nostre dia a dia, en totes les accions que prenem, i el procés 

de fer-ho, és a dir, que no és quelcom que s’aconsegueixi d’un dia per l’altre. 

Tanmateix, van ser diverses les opcions que vaig tenir al cap. A l’hora d’escollir el 

nom només tenia una cosa clara: que fos una paraula en pallarès. Una paraula 

pròpia del Pallars amb motiu del territori on neix i es desenvolupa el producte. Volia 

que, a més, fos una paraula fàcil de recordar però alhora fos original. 
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Algunes de les opcions que van sortir, i les seves 8traduccions al català, són: 

 Tremolina: f. Vent arremolinat 

 Talarany: m. Teranyina 

 Cambuleta: f. tombarella 

 Aïna: f. Qualsevol utensili de cuina 

 A bocafoscant: loc. Quan es comença a fer fosc 

 Voliana: f. Papallona 

Tot i que entre si no tinguin cap relació semàntica, el que em va portar a seleccionar-

los com a opció va ser, a més dels motius que ja he exposat, que fossin paraules 

que a l’hora de crear el logotip de la marca aportessin elements visuals. 

Gràcies a l’ajuda de coneguts i familiars amb qui anava comentant les diferents idees 

vaig descartar les següents opcions: voliana perquè actualment al Pallars s’ha 

constituït en assemblea un col·lectiu d’alliberament sexual i de gènere que agrupa 

gent de tot el col·lectiu LGTBIQ+ i si hi ha quelcom que ens caracteritza als 

pallaresos i pallareses és el suport mutu entre iniciatives populars i d’emprenedoria. 

Tremolina va ser descartada perquè amb la temàtica del projecte no tenia molta 

relació, el mateix motiu pel qual talarany va quedar fora de la llista. 

D’aquesta manera quedaven tres opcions: cambuleta, a bocafoscant i aïna. 

Cambuleta va caure de la llista en ser de les tres l’opció que menys joc donava a 

l’hora de crear el logotip. A bocafoscant va estar a punt de ser l’escollida, però dos 

motius van fer que la descartés: són una preposició més un mot, el que a l’hora de 

crear l’usuari a xarxes socials (@abocafoscant) podria arribar a generar incertesa 

sobre l’expressió pallaresa real. El segon motiu va ser l’existència d’un duet musical 

de joves pallaresos i va ser descartat pel mateix motiu que voliana ho va ser. Així, 

va ser com vaig acabar escollint AÏNA com a nom definitiu. 

  

                                            
8 Web - Parla pallarès. Recuperat el 19/01/2021 de http://parlapallares.cat/ 

http://parlapallares.cat/
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6.7. Logotip 

Pel que fa al logotip el que tenia clar eren els colors: verd i marró com a colors 

principals però amb la presència del blanc i/o el negre. A l’hora de dissenyar el 

logotip volia que fos simple, clar i minimalista. Partint d’aquesta base vaig dissenyar 

dos logotips diferents, cadascun amb dues variants, que em van acabar conduint al 

logotip final. 

Versió definitiva: 

És un logotip que compta tant amb elements 

naturals i arquitectònics. És un logotip que 

compta amb un cercle en referència a 

l’economia circular, que, definida per National 

Geographic9 (2019), és “l’estratègia 

econòmica i productiva que té l’objectiu de 

reduir al màxim possible l’ús de matèries 

primeres en el teixit productiu i minimitzar la 

generació de residus no reciclables”, 

juntament amb la silueta d’una teulada i el 

verd clar de fons (#F8FFF2). Tot això sota el mot que dóna nom a la marca: AÏNA. 

 

De la mateixa manera que en la resta d’opcions de logotip 

que vaig crear vaig elaborar el mateix disseny però amb 

el fons blanc. 

 

 

                                            
9 Economía circular, un paso más allá del reciclaje. (2019). National Geographic España. Recuperat el 

13/03/2021 de https://www.nationalgeographic.com.es/economia-circular/economia-circular-paso-mas-

alla-reciclaje_14334 

 

Figura 12. Logotip, versió definitiva. Elaboració 
pròpia. 

Figura 13. Logotip, versió 
definitiva amb la variació del 

fons blanc. Elaboració pròpia. 

https://www.nationalgeographic.com.es/economia-circular/economia-circular-paso-mas-alla-reciclaje_14334
https://www.nationalgeographic.com.es/economia-circular/economia-circular-paso-mas-alla-reciclaje_14334
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Els altres logotips que vaig crear van ser els següents: 

Primera versió: 

Vaig voler introduir tant el nom de la marca com l’eslògan, 

a més d’una silueta de la teulada d’una casa, per introduir 

en el logotip la visió de disseny d’interiors i arquitectura 

que té el producte. 

Com vaig fer en totes les 

versions vaig afegir el fons verd perquè aportés més 

color i si acabava sent l’escollit seria el fons del web. 

D’altra banda, també vaig voler canviar el color del fons 

perquè no fos tan sobri, sinó que aportés una mica més 

de color tant al logotip com amb el que acabaria sent el 

fons del web. Tot i això, vaig observar que era massa 

minimalista pel que estava buscant i el vaig descartar.  

Segona versió: 

Vaig voler incorporar elements més naturals, deixant una 

mica de banda el punt arquitectònic. Aprofitant la força de 

la dièresi la vaig convertir en l’element central del logotip, 

tot i mantenir l’eslògan. Vaig introduir-hi com a elements 

naturals tant les diferents rames de fulles en tonalitats 

verdes com el cercle marró, un altre dels colors principals 

d’AÏNA. Com en totes les versions vaig fer-la també amb 

el mateix fons verd. 

Tot i la introducció dels elements naturals no m’acabava de 

convèncer. El nom al complet de la marca no hi era present 

i el veia necessari. A més, li faltava l’element arquitectònic 

que, malgrat que el vaig decidir eliminar per provar amb els 

elements més naturals vaig concloure que era necessari 

per definir amb elements gràfics AÏNA.

Figura 15. Logotip, versió 
1.1. Elaboració pròpia. 

Figura 16. Logotip, versió 2.1. 
Elaboració pròpia. 

Figura 17. Logotip, versió 2.2. 
Elaboració pròpia. 

Figura 14. Logotip, versió 1.2. 
Elaboració pròpia. 
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7. Univers de productes associats a la marca 

AÏNA és una marca que ofereix contingut per totes les persones aficionades al disseny 

i l’arquitectura que volen fer de les seves llars espais més eco-friendly. AÏNA ofereix  

contingut a través dels següents canals: 

1. Pàgina web 

2. Podcasts 

3. Vídeos 

4. Xarxes socials 

Articles, reportatges i entrevistes en format digital a través del web sobre actualitat, 

tendències, història i anàlisi d’espais. Aquest contingut serà complementat amb 

revistes impreses mensuals per aquells qui disposin de subscripció a AÏNA. 

També, es podran escoltar podcasts amb una durada pròxima als 30 minuts amb 

contingut informatiu d’opinió, entrevistes a experts, debats i una secció de preguntes i 

respostes on els usuaris podran fer arribar dubtes, inquietuds o consultes. Aquests 

podcasts, a més de ser publicats al web, seran publicats a Spotify. 

Tanmateix, som conscients de la rellevància de plataformes com YouTube, on a cost 

zero pel consumidor, pot accedir a tota mena de contingut. És per això que AÏNA 

també disposa d’un canal en aquesta plataforma a través del qual es publicaran 

vídeos sobre les diferents estances d’una casa, com distribuir-les i decorar-les, així 

com el tipus de materials i marques que alhora que són sostenibles són assequibles 

per la classe mitjana. 

Instagram, Twitter, Facebook i Pinterest són per excel·lència, i a banda de YouTube, 

les xarxes socials amb més tirada actualment. La utilitat que es donarà a les diferents 

xarxes socials és:  

Twitter i Facebook com a eina principal per fer difusió de les publicacions del web. 

Instagram se centra en el contacte més directe amb l’audiència, més constant i amb 

la publicació de contingut exclusiu de consells i idees de disseny sostenible. 
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Pinterest, així com Instagram, es basa en les imatges. Doncs serà l’espai d’inspiració 

pels usuaris a través de les fotografies publicades. 

TikTok és una xarxa viral que compta amb 800 milions d’usuaris. L’avantatge de 

TikTok és que el contingut que es mostra no se cenyeix a qui se segueix, sinó que a 

contingut relacionat amb les preferències de l’usuari, la qual cosa permetrà a AÏNA 

rebre visites des del principi. La funció d’ AÏNA a TikTok serà similar al d’Instagram pel 

que fa a contingut exclusiu de consells i idees.
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8. Característiques del web 

El web d’AÏNA és l’eina principal de la marca per arribar a l’audiència, perquè és 

d’accés lliure i gratuït en bona part del seu contingut.  

El contingut del web és força variat. Articles, reportatges i entrevistes sobre: 

- Actualitat 

- Tendències 

- Anàlisi d’espais 

1. Actualitat 

Pel que fa als continguts d’actualitat AÏNA llançarà continguts d’interès per 

aquelles persones interessades en el disseny sostenible actuals. Articles, sobretot, 

que facin referència a informació que, de manera més o menys directa, afecti la 

sostenibilitat d’una llar. Alguns exemples podrien ser: 

 Ikea llança una línia de mobles de cuina fets a base d’ampolles PET 

reciclades.  

 Amazon abandona la venda de plàstics d’un sol ús. 

 Movistar modernitza la seva xarxa amb connexions sostenibles. 

 La Comunitat Autònoma de Múrcia constitueix una plataforma pel 

desenvolupament de l’EACS, l’Estratègia d’Arquitectura i Construcció 

Sostenible, en l’àmbit municipal. 

Aquest tipus de contingut serà publicat amb una freqüència d’entre tres i cinc cops 

a la setmana. 
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2. Tendències 

Pel que fa a tendències, el contingut serà publicat en format d’articles i reportatges 

en gran manera. Seran publicacions concretes, tendència per tendència, de manera 

que quedaran recollides per ordre d’últimes publicacions a l’apartat de “tendències”. 

Alguns exemples seran: 

 Ecodisseny – entès com a accions orientades a la millora ambiental d’un 

producte, des de la seva etapa de concepció fins al seu tractament com a 

residu. 

 Materials sostenibles com: bambú, vímet, lli o suro. 

 Sistemes de climatització sostenibles: energia solar, geotèrmia, aerotèrmic i 

biomassa. 

 Sistemes d’aïllament de la llar. 

La freqüència de publicació de les tendències seran d’entre una i tres 

setmanalment. 

3. Anàlisi d’espais 

Per últim, el darrer tipus de producte que AÏNA ofereix en el web serà el contingut 

d’anàlisi d’espais. En aquest apartat l’usuari podrà gaudir sobretot de reportatges 

i alguna entrevista a la dissenyadora o propietària de l’espai en qüestió. Espais com 

la casa més sostenible d’Europa, situada a Barcelona, o edificis verds, que són 

aquells que tenen bona part de la façana recoberta amb vegetació. Aquest tipus de 

contingut serà publicat amb una freqüència d’entre un i dos cops cada quinze dies, 

ja que requereixen molt més temps de planificació i execució. 
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Tipus de contingut Format Nombre de publicacions setmanals 

Actualitat Reportatges, articles i 

entrevistes 

De tres a cinc 

Tendències Reportatges, articles i 

entrevistes 

D’un a tres 

Anàlisi d’espais Reportatges i articles Un  

 

A més dels tres tipus de continguts principals que AÏNA ofereix, l’usuari gaudirà d’una 

experiència completa, ja que des del primer moment en el qual l’usuari accedeix a la 

web s’entén la filosofia d’AÏNA: calma, natura i passió. Amb un disseny natural, 

orgànic, senzill, minimalista i de fàcil navegació.  

El web segueix una estètica i disseny minimalista, on els colors verd, marró, blanc i 

negre seran els colors principals d’AÏNA. El blanc i el negre per la sensació minimalista 

que desprenen i el marró i el verd com a colors predominants a la natura (grafies a la 

següent pàgina). 

Des d’un primer moment l’usuari accedeix a la portada, en la que hi trobarà una secció 

de destacats, amb els articles més rellevants pel que fa al disseny sostenible. A més 

de les últimes publicacions indiferentment de si són actualitat, tendències o anàlisi. 
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Figura 18. Disseny de la portada de la web. Elaboració pròpia. 

Figura 19. Versió de la web en telèfon. Elaboració pròpia. 
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9. Característiques dels podcasts 

Pel que fa als podcasts, aquests seran d’una durada aproximada de trenta minuts 

amb un contingut informatiu centrat en l’opinió i debats, entrevistes i un apartat de 

preguntes i respostes. 

Els podcasts seran publicats cada dimarts i divendres a Spotify a les 08.00 h, es 

publiquen en aquesta hora, ja que és una hora on bona part de la població es dirigeix 

a la feina o als estudis i és un dels moments en què més s’escolten els podcasts. 

L’estructura que tindran serà: un breu sumari sobre els articles destacats a la web, 

amb una duració d’entre tres i cinc minuts, seguit per l’apartat d’opinió, debat o 

entrevista, amb una duració d’entre quinze i vint i finalment l’apartat que tancarà 

l’episodi que seran les preguntes i respostes enviades pels usuaris a través de les 

xarxes socials o a través del correu electrònic, amb una duració d’entre cinc i deu 

minuts. 

Pel que fa al contingut d’opinió aquest serà generat tant per l’equip d’AÏNA com per 

experts en temàtiques d’actualitat o tendències. Les entrevistes seran a arquitectes, 

dissenyadors, propietaris de llars eco sostenibles o experts ambientals. 

El contingut de preguntes i respostes serà elaborat, de la mateixa manera que tota 

la marca, amb rigorositat, respecte, valor i professionalitat per l’equip d’AÏNA. El 

procediment pel qual l’usuari ens farà arribar les seves inquietuds serà a través de les 

nostres xarxes socials i a través de l’apartat de contacte de la web. 

Seran podcasts amb un to informal, proper i amigable per tal que l’oient pugui escoltar-

lo amb total facilitat en qualsevol hora del dia. Un referent és el presentat per Carolina 

Iglesias i Victoria Martín “estirando el chicle”.
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10. Característiques dels vídeos 

Els vídeos, que seran publicats a YouTube, estaran relacionats més a un contingut 

proper als tutorials. No ben bé tutorials entesos literalment, sinó que seran vídeos 

més encarats a tendències pel que fa a materials i productes, vídeos concrets sobre 

eficiència en la distribució i decoració d’estances de la llar o introducció de marques 

sostenibles i alhora assequibles per l’usuari. 

Tanmateix, aquest contingut el que ofereix de nou a l’usuari és precisament el que 

tenen els vídeos, que són audiovisuals. Gràcies a les imatges i l’àudio l’usuari tindrà 

d’una manera més clara què se li explica. A més que serà un contacte més directe i 

estret entre l’usuari i l’equip d’AÏNA. 

La freqüència de publicació serà cada divendres a les 18h. Són el divendres perquè 

entre setmana és quan hi ha més consum a YouTube, i a les 18h perquè és un tram 

en què se sol tornar de la feina o de l’escola. Seran vídeos gravats per jo i amb la 

meva imatge com a cara visible. 

Els referents que m’han inspirat al producte audiovisual són “Miriam Mimesis”, 

“Decorar tu casa” i “Baby Suite by Pau”. Miriam Mimesis per la professionalitat i 

claredat del contingut que s’explica, Decorar tu casa pel que fa al contingut estil tutorial 

i Baby Suite by Pau per la proximitat que els vídeos transmeten. 

D’aquesta manera, els tres productes d’AÏNA: 

Producte Plataforma Quan? Tipus de contingut Qui? 

Web Pàgina 

web 

De dilluns a 

divendres 

Actualitat, tendències, 

anàlisi d’espais 

Tot l’equip 

AÏNA 

Podcasts Spotify Dimarts i 

divendres 

Opinió, entrevistes i 

preguntes i respostes 

Lina 

Ares 

Vídeos YouTube Dissabte Tutorials, tendències. Ares 

 

Els tres productes seran promocionats a través de les nostres xarxes socials en el 

moment de la publicació però també regularment per recordar-ho.
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11. Pla de màrqueting  

L’estratègia empresarial d’AÏNA és a cavall entre una estratègia concentrada i 

diferenciada, perquè volem arribar a un segment de la població molt ampli amb 

diferents tipus de productes però alhora similars pel que fa a contingut i amb una 

mateixa política de comunicació 

11.1. Elements tangibles 

L’usuari es pot documentar amb informació clara, concisa i precisa dels temes que 

se li presenten. A més de podcasts que li ofereixen una sèrie de continguts més 

informatius a través de l’opinió i debat d’experts i la secció de preguntes i respostes 

que té a l’abast. Per últim, tota mena d’usuaris, que no necessàriament coneixen 

AÏNA podran accedir a contingut audiovisual a través dels vídeos a YouTube. 

Amb un interès periodístic d’actualització informativa constant, però sempre des del 

contrast d’informacions i fonts, AÏNA llença amb una freqüència d’entre tres i cinc 

articles setmanals, a més de reportatges quinzenalment, podcasts dos cops a la 

setmana i vídeos a YouTube un cop a la setmana. 

11.2. Elements intangibles 

Pel que fa a la cobertura geogràfica, AÏNA, en ser un producte principalment 

telemàtic, és accessible des de qualsevol part del món. Tot i això, el públic real se 

centra a Catalunya i la resta dels Països Catalans. 

El producte no només es diferència a la resta pel contingut sinó també en 

l’estructuració i varietat d’aquests. És un producte tècnic però alhora comprensible 

per un ciutadà mitjà sense coneixements específics ni en arquitectura ni en 

interiorisme. A més, un altre punt fort d’AÏNA és què és un mitjà multimèdia que 

compren una gran varietat de gèneres narratius (reportatges, entrevistes, articles, 

notícies...) i formats (escrit, vídeo i en àudio). 

El ritme d’actualització d’AÏNA és freqüent, la informació és volàtil, els recursos 

també ho són. Per tant sempre s’ha d’estar atent a allò que passa i que podem 

aprofitar per fer del món un espai on viure millor. 



Pla de màrqueting 

35 

 

11.3. Estratègia de comunicació 

A AÏNA ens mou fer de la preocupació pel canvi climàtic i la cura del medi ambient 

un fenomen viral des de tots els àmbits del nostre dia a dia. 

És per això que donat a l’augment massiu de l’ús de xarxes socials dins la societat 

catalana, desenvoluparem el nostre missatge a través d’aquest recurs. Gràcies a les 

nostres xarxes socials, promocionarem algunes de les nostres publicacions, per tal 

d’arribar al públic més ràpid.  

11.3.1. Objectius SMART 

Objectius 

SMART 

KPI Accions  Canals Pressupost  

Aconseguir 

10.000 usuaris 

únics els 

primers 6 

mesos 

Usuaris únics 

de Google 

Analytics 

Campanya 

inicial “sigues 

part del 

canvi” 

YouTube ads 

Twitter ads 

Instagram ads 

6.000 € 

Aconseguir 100 

subscriptors el 

primer any 

Subscripcions  Publicitat a 

festivals de 

música i fires 

Cartells 

Tallers 

1.500 € 

Assolir els 

3.000 seguidors 

a Instagram el 

primer any 

Mencions a 

xarxes socials 

 

Campanya 

de fidelització 

Sorteigs 

YouTube ads 

Twitter ads 

Instagram ads 

15.000 € 

(10.075 € 

Instagram i  els 

4.925 € dividits 

a parts iguals a 

Twitter i  

YouTube) 

Assolir 100.000 

visites als 

vídeos de 

YouTube el 

primer any 

Mencions a 

xarxes socials 

Col·laboracions 

amb altres 

Youtubers 

reconeguts 

Altres canals 

reconeguts a 

la plataforma 

Promocionar 

videos  

YouTube 1.000 € 
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L’estratègia comunicativa d’AÏNA s’articula a través de: 

1. Campanya de publicitat amb una influencer. Un altaveu que actualment 

funciona força bé és la publicitat a través d’influencers o persones conegudes. 

A Catalunya una de les persones més visibles i introduïdes dins la vida 

sostenible és Carlota Bruna, activista dels drets dels animals i el medi ambient 

i que compta amb més de 174.000 seguidors a Instagram. D’aquesta manera 

faríem una campanya de publicitat amb Carlota Bruna, a la que li pagaríem 

1.000 euros, tenint en compte els seus seguidors i l’impacte que actualment 

genera. 

També, seria positiu comptar amb persones o organitzacions amb notorietat 

pública que divulguen informació, com Fridays For Future Barcelona. 

2. Publicitat a xarxes socials. Destinarem 10.000 € a Instagram, 2.500 € a Twitter 

i 2.500 € a YouTube. El preu per impressió a Instagram segons Cana Flórez10 

(2019) és de 5 € per cada 1.000 impressions, el que ens permetria fer molta 

publicitat gràcies a aquesta xarxa. Pel que fa a Twitter i a YouTube, el preu 

funciona per subhasta, per la qual cosa no podem determinar quan ens costaria 

cada impressió de publicitat a ambdues xarxes socials, però sí que reservem 

una quantitat de diners per destinar-la trimestralment tant a YouTube com a 

Twitter.  

3. Xerrades. En un principi seran gratuïtes com a forma de donar-nos a conèixer. 

AÏNA vol formar part de les noves generacions, és per això que oferirem a 

instituts i aules de disseny i arquitectura xerrades gratuïtes per promocionar la 

nostra marca. 

4. Línia de marxandatge. A llarg termini, quan AÏNA comenci a formar part del dia 

a dia de les persones, crearem una línia de marxandatge elaborada per 

artesans amb productes per la llar i tèxtils com tela de cera com a substitutiu 

del paper film, palletes d’acer inoxidable, draps de cuina o sabons. Amb una 

inversió de 5.000 euros. 

                                            
10 Cana Flórez, D. (2021). Precio por hacer publicidad en Instagram. Recuperat el 13/03/2021 de 

https://www.adrenalina.es/precio-publicidad-instagram-ads/ 

https://www.adrenalina.es/precio-publicidad-instagram-ads/
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D’aquesta manera, el calendari anual* d’AÏNA quedaria de la següent manera: 

Gener Febrer Març Abril 

Campanya inicial 

Campanya 

influencer 

Fidelització  

Campanya inicial 

Col·laboració 

YouTube 

 

Campanya inicial 

Fidelització  

 

Campanya inicial 

Col·laboració 

YouTube 

Fidelització  

 

Maig Juny Juliol agost 

Campanya inicial 

Fidelització  

 

Fires i festivals 

Fidelització  

Campanya inicial 

 

Fidelització  

Fires i festivals 

Col·laboració 

YouTube 

Fires i festivals 

Setembre Octubre Novembre Desembre 

Fidelització  Fidelització  

Col·laboració 

YouTube 

 

Fidelització  Fidelització  

*S’exposen les diferents temàtiques segons la preferència que se li dóna cada 

mes.
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12. Model de negoci i preu 

El model de negoci d’AÏNA el que busca no és que la principal font d’ingressos sigui 

la subscripció, sinó que aquesta funcioni com una mostra de suport per part de 

l’audiència cap a la marca i una injecció d’energia perquè el projecte segueixi 

endavant. D’aquesta manera, els tres pilars del model de negoci d’AÏNA són: 

1. Quota de membresia 

Per fixar-ne la política de preu hem tingut en compte el preu de la competència i 

què volem amb la quota. 

Tenint en compte que la competència d’AÏNA podria ser la revista AD o Interiores, 

que el seu producte és de disseny però no necessàriament sostenible, encara que 

hi hagin dedicat algun article puntualment. La seva quota de subscripció compta 

amb l’entrega a domicili de revistes impreses, a un preu de 30 i 23,60 euros anuals, 

respectivament. 

La contribució a AÏNA és una aportació simbòlica de suport al projecte i de 

fidelització. Amb una quota de membresia anual de 15,99 euros s’ofereix: 

- Descomptes a empreses col·laboradores 

- Un sistema d’orientació en interiorisme – un al mes -. 

- L’assegurança de resposta en les preguntes fetes a través del mail per ser 

respostes a l’apartat de preguntes i respostes del podcast. 
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2. Tallers  

A més a més, AÏNA ofereix tallers tant a instituts com a cicles, universitats o 

empreses enfocades a millorar en termes de sostenibilitat, sense caure en el 

greenwashing. Aquests tallers tindran un cost de 100 euros, excloent el 

quilometratge de l’equip fins al centre o empresa en qüestió. Aquests tallers es 

personalitzaran en funció de l’enfocament que des del centre o l’empresa es vulgui 

donar. 

Principalment seran dos models, un enfocat a centres educatius i l’altre a 

empreses.  

Pel que fa al dels centres serà més formatiu. Alguns dels temes que es poden 

tractar són: sistemes de climatització, greenwashing, materials sostenibles, 

eficiència energètica o com reduir el nostre impacte ambiental. 

D’altra banda, el taller enfocat a empreses serà encara més personalitzat. Doncs 

l’empresa ens farà arribar en què vol millorar i des d’AÏNA es prepararà i realitzarà 

el taller. 

3. Publicitat a través del patrocini de continguts 

Per últim, el darrer pilar del model de negoci d’AÏNA és la publicitat a través del 

patrocini de continguts. Totes les empreses, marques, iniciatives i jornades que 

es vulguin anunciar a AÏNA han de tenir valors i maneres de fer coherents amb la 

filosofia de la nostra marca. Per exemple, no tindria sentit que Zara Home es 

volgués anunciar a la nostra web, ja que les polítiques de Zara i el conjunt d’Inditex 

de cara a les condicions de feina, la producció i els materials utilitzats són força 

antagònics al que AÏNA és. És a dir, els anunciants d’AÏNA han de complir els 

requisits de compromís amb la cura del medi ambient i tenir una temàtica 

sostenible, de disseny o arquitectura. 

 

 

 



Model de negoci i preu 

40 

 

Per tant, algun dels exemples que podran ser part dels anunciants d’AÏNA són: 

- Botigues de roba, mobles, tèxtils, decoració de la llar... 

- Fires d’artesania 

- Fires de segona mà 

- Organitzacions ecologistes que vulguin promocionar els seus actes 

- ONG compromeses amb el medi ambient. 

- Departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  

La fixació de la política de preu de la publicitat es basa en el branded content, és a dir, 

generar contingut associat a una marca per connectar-la amb l’audiència. És per això 

que AÏNA presenta diferents paquets de publicitat: 

- Patrocini de Podcasts: Patrocini d’un podcast. 

Preu: 150 euros 

- Patrocini de Vídeos: Patrocini d’un vídeo. 

Preu: 200 euros 

- Espai Publicitari Simple: Article al web patrocinat + Descompte pels 

subscriptors del 5% en els productes i/o serveis de l’empresa en qüestió. 

Preu: 350 euros 

- Paquet Integral: tres articles al web patrocinats + descompte pels 

subscriptors del 5% en els productes i/o serveis de l’empresa en qüestió + 

vídeo o podcasts patrocinat (a escollir per l’empresa que contracta el 

paquet). 

Preu: 800 euros 

- Campanya Premium: quatre articles al web patrocinats + descompte pels 

subscriptors d’AÏNA d’un 5% en els productes i/o serveis de l’empresa en 

qüestió + vídeo i podcasts patrocinat. 

Preu: 1.200 euros  
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12.1. Estratègia de distribució 

AÏNA compta amb una estratègia de distribució molt simple. Té presència al web, 

Spotify, Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest i Youtube. 

Pel que fa al web, és essencial comprar el domini i el hosting per la pàgina web. 

L’empresa de hosting i dominis 11Strato ofereix quatre paquets de hosting. A AÏNA 

optem pel paquet “hosting Premium” que ofereix per 1 € al mes els sis primers mesos 

(que es paguen per adelantat) i a partir del setè 13,90 € mensuals: mail d’empresa, 

quatre dominis inclosos, 200GB d’espai web, 200 bases de dades, trànsit il·limitat, 

150GB d’espai de correu i per 1,5 € mensuals el domini ainadisseny.cat, un domini 

que actualment està lliure i que el compraríem, el primer any es paga per avançat 

amb un cost de 18 €. 

Pel que fa a Spotify, la plataforma permet publicar podcasts de manera gratuïta. A 

través d’Anchor, una plataforma per la creació de podcasts adquirida per Spotify. 

Tant a Instagram com Twitter, Facebook, Pinterest i Youtube crear un perfil i generar 

contingut és completament gratuït, per tant només seria necessari crear els diferents 

perfils, tots sota l’usuari @ainadisseny.cat, seguint el mateix domini que el web. El 

motiu perquè introduint-hi el “.cat” ja encapsula el públic i l’idioma. 

Per tant el pressupost de distribució estaria únicament format pel preu del domini web 

i el hosting.   

                                            
11 STRATO: Servidores, Hosting, Tiendas Online y mucho más. Recuperat el 1/04/2021 de 

https://www.strato.es/ 

https://www.strato.es/
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12.1.1. Business Model Canvas 

El Business Model Canvas d’AÏNA permet veure de manera gràfica els punts sobre 

què l’empresa es crea i què proporciona.  

Figura 20. Business Model Canvas. Elaboració pròpia. 
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13. Organització de la producció 

A AÏNA, la feina s’articula a través de cinc departaments: 

1. Departament de comunicació i comercial és el mateix sigui quin sigui el 

producte que es llença. És l’encarregat de les xarxes socials, promocionar les 

noves publicacions, fer-ne ressò i escollir les empreses amb què patrocinarem 

contingut. 

2. Departament audiovisual és l’encarregat dels vídeos de YouTube, des de la 

seva ideació fins a la seva execució, edició i publicació a la plataforma. 

3. Departament de redacció és l’encarregat dels articles, notícies, reportatges i tota 

mena de productes escrits publicats al web d’AÏNA.  

4. Departament de podcasts és el que idea, elabora, redacta i edita els dos 

programes setmanals d’AÏNA a Spotify. 

Els tres departaments de continguts es reuniran setmanalment per valorar la 

feina feta i com s’enfoca la feina de la següent setmana. 

5. Darrerament, el departament de tecnologia s’encarrega de garantir un bon 

sistema de còpies de seguretat i d’emmagatzematge i d’actualitzar els dispositius 

de software i hardware. 

A AÏNA treballen la fundadora i les set sòcies treballadores, la majoria, fent 

multitasking i amb perfils relacionats amb la comunicació. De les set sòcies, una – la 

tresorera – no té cap funció dins l’organització de la producció, però sí que participa 

en les assemblees mensuals de decisió de continguts que en l’apartat de flux de 

treball s’explicarà. Les treballadores d’AÏNA i les seves funcions són els següents: 

Presidenta 

- És la cap del departament de redacció i del departament audiovisual.  

- Elaboració d’articles d’actualitat i tendències del departament de redacció. 

- Locutora en els podcasts. 

- Cara visible dels vídeos. 
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Secretaria 

- És la cap del departament de podcasts. 

- Encarregada en el departament audiovisual i de podcasts en la seva preparació 

i elaboració dels guions. 

- Locutora als podcasts. 

Tècnica en xarxes socials i relacions públiques 

- Gestió les xarxes socials d’AÏNA. 

- Contacte amb l’audiència i amb les marques de publicitat per tancar patrocinis. 

- Promocionar els articles, reportatges i entrevistes publicats al web, els vídeos 

de YouTube i els podcasts d’Spotify. 

- Redactar i enviar a través de correu electrònic les newsletter setmanals a les 

subscriptores d’AÏNA. 

Comunicadora 1  

- Encarregada dels reportatges tant de tendències com d’actualitat, des de la 

ideació fins a l’execució i la correcció lingüística. 

- Locutora en els podcasts. 

Comunicadora 2 

- Anàlisi d’espais, siguin reportatges, articles o entrevistes. 

Comunicadora 3 

- Selecció de les preguntes de l’apartat de preguntes i respostes dels podcasts. 

- Cerca d’informació per a les respostes d’aquestes. 

- Edició dels vídeos i podcasts per publicar-los a les diferents plataformes. 

Informàtica 

- Manteniment del sistema d’emmagatzematge i còpies de seguretat. 

- Garantir un bon treball a distància. 

- Actualitzar tant els programaris com les eines de feina.
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14. Organització de l’empresa 

AÏNA es constitueix com una societat cooperativa, ja que és un tipus d’empresa 

horitzontal basat en la col·laboració entre les persones treballadores. 

Per damunt de tot es troba l’assemblea general, conformada per tots i cada un dels 

membres de l’empresa: fundadora i sòcies treballadores. Es reuneix trimestralment de 

manera ordinària per avaluar la feina feta i els projectes que hi ha per endavant a 

través del diàleg i les votacions. Tanmateix, també es podran celebrar assemblees 

generals extraordinàries que seran “convocades a iniciativa del Consell Rector, a 

petició efectuada per un nombre de socis que representin el 20% del total dels vots”, 

tal com estableix l’article 23 12de la llei 27/1999 del 16 de juliol, de cooperatives. 

Just per sota està conformat el consell rector per la presidenta, la tresorera i la 

secretaria, que cada quatre anys se sotmeten a votació per escollir un nou consell 

rector en unes eleccions en les quals hi participen totes les membres de l’assemblea. 

Pel que fa a la resta de departaments que conformen l’organigrama, en l’organització 

de l’empresa no desenvolupen cap funció més enllà de la seva en el cicle productiu.

                                            
12 Jefatura del Estado. Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (1999). BOE. Recuperat el 

12/04/2021 de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-15681 

Figura 21. Organigrama. Elaboració pròpia. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-15681
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15. Descripcions dels perfils i funcions de cada membre 

Tenint en compte que AÏNA és una empresa petita, el nombre de treballadores també 

és reduït. Si bé hi ha diferents productes, com que requereixen tempos diferents una 

mateixa persona pot encarregar-se de diferents productes alhora. És per això que els 

perfils d’AÏNA són els següents: 

Presidenta 

- Encarregada de convocar i presidir tant les sessions del consell rector com les 

assemblees generals.  

- És la representant legal de la cooperativa. 

- Encarregada de convocar eleccions per al consell rector cada quatre anys. 

Secretaria 

- Anota les actes de les diferents sessions. 

- Atorga la paraula durant les reunions. 

- Emet les convocatòries realitzades per la presidenta. 

Tresorera 

- S’encarrega de tot allò relacionat amb els ingressos i despeses de l’empresa.  

- Vetlla per la recaptació d’ingressos. 

- Porta al dia el registre de les diferents operacions realitzades. 

- Informa en totes les assemblees generals de la situació financera i econòmica 

d’AÏNA. 

- Encarregada d’elaborar informes que periòdicament es fan arribar als 

cooperativistes sobre l’estat de l’empresa. 
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El fet de ser una cooperativa, totes les cooperativistes tenen els següents deures: fer 

ús dels serveis de la cooperativa, desenvolupar els càrrecs pels quals s’han escollit i 

complir les resolucions de les assemblees generals. Tanmateix, també tenen drets: 

igualtat de drets respecte a altres membres d’AÏNA, veu i vot a les assemblees, poden 

sol·licitar assemblees generals extraordinàries sempre que donin suport a l’ordre del 

dia 2/3 parts de l’empresa i estar plenament informats de la situació financera de 

l’empresa. 

Els treballadors de l’empresa són socis treballadors i tenen el 60% del poder de decisió 

de l’empresa, mentre que els socis inversors el 40% restant. Totes les treballadores 

l’AÏNA són sòcies treballadores, per tant, han posat diners en el capital social per 

formar l’empresa. Tenen responsabilitats i vot, totes per igual, dins l’assemblea.  

 

AÏNA és una empresa feminista i feminitzada. És a dir, la major part dels llocs de treball 

estaran ocupats per dones, ja que aquest serà un punt a favor a l’hora de contractar 

el personal. A més, es tindran en consideració persones de col·lectius discriminats per 

qualsevol raó, des d’aquelles discriminades per la seva orientació i identitat sexuals, 

el país d’origen o el seu aspecte físic. AÏNA busca que el seu equip sigui un grup 

inclusiu.
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16. Pla de producció 

16.1. Flux de treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 22. Flux de treball. Elaboració pròpia. 
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El flux de treball d’AÏNA té una duració total d’un mes. Tot i que hi ha productes com 

els articles o els podcasts que surten més d’un cop a la setmana, d’altres com els 

reportatges, les anàlisis d’espais o les entrevistes tenen una duració de producció més 

llarga que establim que com a màxim sigui d’un mes.  

És per això que en les assemblees mensuals de decisió de continguts d’AÏNA, que 

se celebren l’última setmana de cada mes s’estableixen les línies principals que se 

seguirà el següent mes: temàtiques que es volen tractar sigui de manera conceptual 

o de manera més específica.  

Just abans d’iniciar el cicle productiu de cada un dels tres departaments, el 

departament de comunicació i comercial, encarregat de seleccionar les empreses 

amb què s’elaborarà contingut patrocinat, informarà cada departament del mateix 

perquè es tingui en compte a l’hora de produir les peces. 

Si bé els tres departaments funcionen de manera independent, en alguns casos pot 

ser que algunes temàtiques tractades per exemple en el departament de redacció 

també es tractin en el d’audiovisual o inclús tant en el d’audiovisual com en el de 

podcasts. 

Els departaments audiovisual i de podcasts segueixen processos molt similars (figures 

23 i 24), tot i que a ritmes diferents. Les treballadores de cada departament elaboren 

les seves feines concretes per a cada peça realitzada i un cop ja està editada passa 

pel procés de revisió i aprovació que està conformat tant per tot el conjunt del 

departament com pel consell rector. 

Per últim, un cop cada departament publica un nou contingut, el departament de 

comunicació i comercial és l’encarregat de publicar, difondre i promocionar-los a 

través de les xarxes socials d’AÏNA i setmanalment elabora i envia la newsletter a totes 

les subscriptores. 
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Els ritmes de producció dels productes podcasts i de vídeo, però tenen ritmes de 

producció molt més marcats, ja que tenen el dia i l’hora fixats de publicació. D’aquesta 

manera, els dos calendaris de productes són els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 24. Calendarització del producte podcast. Elaboració pròpia. 

Figura 23. Calendarització del producte video. Elaboració pròpia. 
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16.2. Quantitat i costos dels factors de producció 

Localització 

L’arribada de la Covid-19 ha fet augmentar el teletreball en molts dels sectors 

empresarials. Això alhora ha demostrat les deficiències amb les quals molts sectors 

del país es troben pel que fa a l’accés a la xarxa. Si bé és cert que el Pallars és un 

lloc on el teletreball, principalment per aquesta raó, no està molt implantat, AÏNA 

aposta pel teletreball en la major part del cicle productiu. 

Tot i això, cal ser realistes i sabem que per gravar els vídeos, els podcasts i fer les 

reunions un local seria la millor opció. AÏNA, com a empresa nascuda al Pallars vol 

tenir la seva oficina en aquest territori. Comparant preus, localitats i metres quadrats, 

l’opció escollida seria un local situat a la Plaça Princesa Sofia, 21 de Tremp. Amb un 

cost de 350 € al mes i 297m2, que a més de permetre gravar podcasts, vídeos i tenir 

reunions podria establir-se també un espai per fer treball presencial. 

Aquesta però, és una visió a mig 

termini, quan AÏNA comenci a 

obtenir els beneficis suficients com 

per a poder-lo llogar sense majors 

pèrdues. Mentrestant, jo mateixa 

disposo d’una habitació sense ús a 

la meva casa de Talarn d’uns 30 m2 

i que servirà com a estudi de 

gravació fins a disposar d’un local.  

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Set de gravació de videos. Elaboració pròpia. 

Figura 25. Set de gravació de podcasts. Elaboració pròpia. 
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Inversions de capital fix 

- Equips informàtics: 6.889,90 € 

o Torre PC HP EliteDesk 800G6: 1,215,38 € 

o Monitor HP P27v G4 de 27 polzades: 192,39 € 

o Ratolí i teclat sense cables compactes HP: 47,19 € 

o 6 ordinadors de sobretaula PC All in One HP 24-df0006ns: 559 € 

cadascun. En total: 3.354 € 

o Trípode Hama Star 63: 30,99 € 

o Kit càmera reflex Nikon D5600 + AF-P DX18-55mm VR + AF-P DX 70-

300mm VR: 866 € 

o Docs focus ESDDI Softbox: 72,99 € 

o 3 micròfons Tonor: 33.99 la unitat. En total 101,97 € 

o Taula de so Alto ZMX52: 49,99 € 

o iPhone 12 de 128GB: 959 € 

- Programes informàtics: 2.789,76 € 

o 2 Plans Creative Cloud que inclou totes les aplicacions per 69,99 € al 

mes cada dispositiu. Per tant, serien 139,98 € mensuals i 1.679,76 €. 

o Programari de Microsoft Pack Office 365 Empresa Premium. 126 € 

anuals per cada ordinador. En total 882 € anuals. 

o IntraTime: 19 € mensuals. 228 € al cap de l’any. 

- Mobiliari: 1.163 € 

o Taula IKEA Omtanksam: 189 € 

o Escriptori IKEA Lillasen: 139 € 

o 2 Armaris IKEA Ivar: 59€ la unitat. En total 118 € 

o Catifa IKEA Tiphede: 10 € 

o 5 cadires IKEA Nordmyra: 20 € la unitat. En total 100 € 

o Prestatge de paret IKEA Lack: 10 € 

o Prestatgeries IKEA Ivar: 149 € 

o Sofà IKEA IKEA Kivik: 349 € 

o Tauleta de centre IKEA Lisabo: 99 € 
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Tot i que el model de producció d’IKEA és massiu és una multinacional que està 

emprenent accions reals contra el canvi climàtic: l’ús de cotó i altres materials 

reciclats, l’ús de materials sostenibles com el bambú i l’ús de fusta procedent 

de boscos FSC, és a dir, boscos que talen de manera sostenible, que per cada 

arbre que talen en planten un altre i l’ús de fibres naturals i renovables. AÏNA 

aposta per productes IKEA sostenibles, ja que és una empresa a l’accés de 

tothom i que bona part del seu catàleg està catalogat com a sostenible. 

Costos d’aprovisionament 

Pel que fa a l’adquisició de material de fons documental i gràfic els comunicadors 

d’AÏNA s’encarregaran de la creació de tots els  continguts, contactant amb les fonts, 

experts, entitats, empreses... que facin falta per elaborar totes les peces. Tanmateix, 

sí que s’accedirà quan sigui necessari a fonts i bases de dades d’accés gratuït, citant, 

evidentment, sempre la font. I en cas que s’usessin arxius fotogràfics ens 

asseguraríem que aquests materials tinguessin la llicència de copyleft i també 

donaríem crèdits a l’autora. 

Algunes de les bases de dades amb les quals comptem per fer-ne ús són: 

- Agències de notícies: Europa Press, agència EFE, Reuter News Agency, 

Agence France Press, Associated Press, United Press International 

- iSons: Find Sounds o Jamendo 

- agències d’imatges: Flickr, Fotosearch, Free Images, Getty o Shutterstock 

Pel que fa al material d’oficina, ja que en principi AÏNA funcionarà en bona part amb  

teletreball, per aquesta part no es contempla. Ens subscriurem al paquet d’imatges 

de 13Shutterstock que permet la descàrrega de 50 imatges per 99 € mensuals. Tot i 

això, sí que disposarem de 100 € addicionals al mes per possibles impressions, 

compra de materials o qualsevol cosa que puguem necessitar, sobretot, pels vídeos 

de YouTube. 

                                            
13 Foto de stock, precios y planes de imágenes libres de regalías; Shutterstock. (2021). Recuperat el 

6/05/2021 de https://www.shutterstock.com/es/pricing 

https://www.shutterstock.com/es/pricing
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Altres costos de producció 

- Comunicacions: 

L’accés de fibra al Pallars és molt limitada i recent. De fet, a Talarn, on 

disposarem del local d’AÏNA en un inici només hi ha accés a una companyia de 

telefonia que ofereixi fibra òptica, Adamo. Per tant, contractarem la tarifa de 

fibra i mòbil (pel treballador del departament de comunicació) pel preu de 58€ 

mensuals. Aquesta tarifa ofereix 1.000Mb de fibra i 50GB de dades mòbils. 

- Subministraments: 

Aproximadament, entre aigua i llum, uns 20 € mensuals. 

- Transport: 

AÏNA vetllarà perquè les treballadores siguin veïnes del Pallars, per tant el 

desplaçament serà curt. A més, només les que hagin de gravar podcasts o 

vídeo es desplaçaran a l’oficina dos o tres cops la setmana el que reduirà els 

costos de transport notòriament. Si hi hagués transport públic, o més ben dit 

transport públic entre pobles, AÏNA pagaria el transport públic a les 

treballadores. Però com no n’hi ha aquestes s’hauran de desplaçar amb vehicle 

propi, afavorint sempre que es pugui el fet de compartir cotxe. El quilometratge 

es pagarà a finals de cada mes a les treballadores que ho justifiquin a 0,12 € el 

quilòmetre. Reservem 100 € mensuals per aquestes despeses. 

Costos de distribució 

Tal com s’ha especificat en el model de negoci, l’estratègia de distribució d’AÏNA és 

molt senzilla: el domini i el hosting. 

El cost del domini, que són 18 € per avançat que cobreix el primer any de domini. I 

que a partir del segon any té un cost de 1,5 € mensuals.  

El cost del hosting és de 6 € per avançat que cobreixen, a diferència del domini, els 

sis primers mesos. Posteriorment, es paga 1 € mensualment. 
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 Costos de comunicació 

Pel que fa als costos de comunicació es resumeixen en quatre grups:  

- La campanya inicial “sigues part del canvi”: 6.000 €. 

- Publicitat en fires i festivals: 1.500 €. 

- Publicitat a xarxes socials: 15.000 €. Dels quals són 10.000 € per Instagram 

Ads, 2.500 € a YouTube Ads i 2.500 € per Twitter Ads. 

- Campanya de publicitat amb Carlota Bruna: 1.000 €. 

Costos generals d’administració: 

- Gestoria: encarregada dels tràmits fiscals sol·licitats per norma general: el 

pagament del compte IRPF, del resum anual, les declaracions trimestrals 

de l’IVA, el càlcul de retencions i la declaració de la renda de l’empresari.  

Aquests costs són majors o menors en funció de la gent que formi part de 

l’empresa. Segons l’assessoria online 14IONOS (2019), els preus solen 

oscil·lar entre 50 i els 125 € mensuals, de mitja uns 90 €. Cobrant-se a banda 

entre 12 i 15 euros mensuals per treballador en concepte de “confecció de 

nòmines, la Seguretat Social, les declaracions trimestrals o les baixes i altes 

de treballadores”. Per tant, a AÏNA el total del cost de la gestoria seria de 

210 € mensuals.  

- Registre de la marca: el cost de 15registre d’una marca a través de tràmit i 

pagament electrònics de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (2021) 

és de 126,61 €. 

                                            
14 Los precios de la gestoría: cuánto cuesta un asesor fiscal. (2019). Recuperat el 12/04/2021 de 

https://www.ionos.es/startupguide/gestion/los-precios-de-las-gestorias/ 

15 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (2021). Tasas y precios públicos de la oficina española 

de patentes y marcas. Recuperat el 12/02/2021 de 

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/2021_TASAS_y_PRE

CIOS_PUBLICOS.pdf 

 

https://www.ionos.es/startupguide/gestion/los-precios-de-las-gestorias/
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/2021_TASAS_y_PRECIOS_PUBLICOS.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/2021_TASAS_y_PRECIOS_PUBLICOS.pdf
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Definició de la política laboral i salarial  

AÏNA compta amb vuit sòcies contractades, cinc de les quals tenen coneixements 

en diferents sectors de la comunicació, una de les quals és la fundadora. Les altres 

dues són la tresorera, que té formació en administració d’empreses, comptabilitat o 

qualsevol altra formació que l’acrediti per ocupar aquesta posició dins l’empresa i la 

informàtica, que té coneixements pel que fa als dispositius utilitzats per un bon 

funcionament de l’empresa. 

Pel que fa a la contractació, AÏNA contracta aquestes vuit sòcies amb un contracte 

de treball temporal de sis mesos per veure el funcionament de l’equip, si es 

respecten la visió, missió i valors de l’empresa i alhora veure’n la viabilitat al projecte. 

En cas que AÏNA sigui un projecte que funcioni i així ho vulguin ambdues parts, 

aquest contracte es pot allargar o inclús fer-lo indefinit. 

Tant la presidenta com la secretaria tindran un contracte a jornada completa, 

és a dir de quaranta hores setmanals. També la comunicadora 1, que és 

l’encarregada d’elaborar de principi a fi els reportatges d’actualitat i tendències 

i de ser una de les que parla en els podcasts, tindrà un contracte a jornada 

completa. 

La tresorera i les comunicadores 2 i 3 encarregades de l’anàlisi d’espais i de 

l’apartat de preguntes i respostes dels podcasts i l’edició del material 

audiovisual, respectivament, tindran un contracte més reduït, de trenta hores 

setmanals. 

Darrerament, la tècnica en xarxes socials i la informàtica tindran un contracte 

de mitja jornada.  

AÏNA marca uns horaris orientatius a les seves treballadores:  

Les treballadores de jornada completa: de dilluns a divendres de 8h a 14h i els 

dimecres de 15.30h a 19.30h. 

Les treballadores a 30 hores: de dilluns a divendres de 8h a 14h. 

La treballadora a mitja jornada: de dimarts a divendres de 8 a 14h. 
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Els motius pels quals els horaris són orientatius és perquè amb el teletreball som 

plenament conscients què suposa treballar des de casa: responsabilitats, major 

nivell de distracció... Però alhora confiem en les nostres treballadores, en què faran 

al complert les hores per les quals estan contractades i la feina que els pertoca al 

cap del mes. No volem imposar horaris fixos perquè totes tenim mals dies i fer feina 

en dies que el nostre cos i la nostra ment no estan pel que han d’estar al cap i a la fi 

acaba sent contraproduent. 

 

Pel que fa al sistema de registre de la jornada, tal com s’exposa al capítol III, article 

10 modificació 2 del Real Decret llei 8/2019 del 12 de març del 2019 pel qual es 

modifica l’article 34 de l’estatut dels treballadors del 2015 “l’empresa garantirà el 

registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de 

la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat 

horària que s’estableix en aquest article” AÏNA disposa d’un sistema de registre de 

la jornada laboral per a les seves treballadores: 16IntraTime, una aplicació mòbil que 

per 19 € al mes permet: control d’hores treballadores, entrades i sortides en temps 

real, marcatges en mobilitat geolocalitzats, registre de jornada laboral obligat per llei, 

gestió d’horaris, assignació de vacances, projectes, clients i despeses. 

Pel que fa a les vacances anuals, tal com s’especifica en l’article 38 de la Llei 2/2015 

de l’Estatut dels Treballadors aprovat per Real Decret el 23 d’octubre de 2015 seran 

remunerades “en cap cas la duració serà inferior a trenta dies naturals […] Es fixarà 

de comú acord entre l’empresari i el treballador […] El treballador coneixerà les dates 

que li corresponen dos mesos abans, com a mínim, del seu inici. 

Pel que fa als salaris de les contractades per AÏNA mai no serà inferior al Salari 

Mínim Interprofessional. Aquest actualment a l’Estat espanyol es troba congelat des 

                                            
16 Máquina de fichar mediante el teléfono | Intratime PRO. (2021). Recuperat el 13/03/2021, from 

https://www.intratime.es/planes/intratime-pro/   

https://www.intratime.es/planes/intratime-pro/
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de la seva pujada el 2020, establerta  el 17Real Decret-Llei 231/2020 de 4 de febrer 

s’“eleva el salari mínim interprofessional 950 euros mensuals”. 

El 18conveni col·lectiu de premsa no diària estableix que segons els perfils de les 

treballadores d’AÏNA l’equip es divideix en: 

- Grup professional 1, nivell salarial 1: presidenta. 

- Grup professional 2, nivell salarial 2: tresorera. 

- Grup professional 3, nivell salarial 5: comunicadora 1 i comunicadora 2. 

- Grup professional 4, nivell salarial 7: tècnica xarxes socials, comunicadora 3 

i informàtica. 

- Grup professional 5, nivell salarial 8: secretaria. 

Pel que fa a les retribucions salarials, es poden observar els salaris mensuals 

actualitzats de l’any 2015 i que actualment segueixen vigents. AÏNA els seguirà 

perquè no vulneren el SMI vigent actualment en cap dels nostres perfils.  

AÏNA no retribuirà a final de mes cap plus de transport, tal com s’especifica en l’article 

36 del conveni, ja que la política de quilometratge d’AÏNA funciona a través de la 

justificació de la treballadora a l’empresa dels quilòmetres realitzats. 

 

 

 

 

                                            
17 Ministerio de Trabajo y Economía Social. Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija 

el salario mínimo interprofesional para 2020 (2020). BOE. Recuperat el 12/02/2021 de 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1652 

18 Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Resolucion de 10 de diciembre de 203, de la Dirección 

General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional de prensa no diaria 

(2013). BOE. Recuperat el 12/02/2021 de https://www.boe.es/eli/es/res/2013/12/10/(2) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1652
https://www.boe.es/eli/es/res/2013/12/10/(2)
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Amb el càlcul del cost de l’empresa per cadascun dels sous tenint en compte la 

Seguretat Social, d’un 30% més, la taula salarial d’AÏNA seria la següent: 

Persona 

contractada 

Grup 

professional 

Nivell 

salarial 

Salari base 

en euros 

hores  

setmana 

Sou net 

en euros 

Sou brut* 

en euros 

Presidenta 1 1 1.901,71 40 1.901,71 2.471,22 

Secretaria 5 8 1.073,53 40 1.073,53 1.395,59 

Tresorera 2 2 1.728,83 30 1.296,62 1.685,60 

Comunic. 1 3 5 1.259,62 40 1.259,62 1.637,51 

Comunic. 2 3 5 1.259,62 30 944,71 1.228,12 

Comunic. 3 4 7 1.157,54 30 868,15 1.128,59 

Tècnica XXSS 4 7 1.157,54 20 578,77 752,40 

Informàtica 4 7 1.157,54 20 578,77 752,40 

*al sou brut s’hi ha de sumar el cost mensual de la gestoria que és de 210 €.
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17. Pla de finançament 

Els recursos que s’utilitzaran per desenvolupar AÏNA són els següents: 

1. Recursos propis 

Aportacions de les sòcies i la fundadora. La fundadora aportarà al negoci 10.000 €. 

Les sòcies, que seran les treballadores principalment, aportaran cadascuna 500 €, 

el que en total seran 3.500 €, tenint en compte que de les vuit treballadores una és 

la fundadora.  

2. Crowdfunding 

10.000 € amb actes pel Pallars explicant el projecte. (el crowdfunding també es 

repetirà a cap de sis mesos) 

3. Crèdits i subvencions 

La Cambra de Comerç d’Espanya junt amb l’Institut de les Dones disposen del 

Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PEAM) pel qual se cedeixen 

19microcrèdits a emprenedores que volen iniciar un negoci amb un import de 25.000 

euros, amb un retorn a dos anys amb un interès del 3,9%. Per últim, demanem l’ajut 

econòmic destinat a joves inscrits a la 20Garantia Juvenil de la Generalitat de 

Catalunya, per la qual es rep un màxim de 10.000 €, contem que ens els donen 

completament.  

 

 

                                            
19 Programa de apoyo empresarial a las mujeres. Cámara de Comercio de España. Recuperat el 

12/04/2021 de https://empresarias.camara.es/financiacion/microcreditos/   

20Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms. Gencat. Recuperat el 12/04/2021 de 

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/area-

dempreses/Subvencions_per_afavorir_la_incorporacio_al_mercat_de_treball_de_joves_acollits_al_Pr

ograma_de_Garantia_Juvenil/ajuts-per-a-persones-emprenedores-i-treballadors-autonoms/  

https://empresarias.camara.es/financiacion/microcreditos/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/area-dempreses/Subvencions_per_afavorir_la_incorporacio_al_mercat_de_treball_de_joves_acollits_al_Programa_de_Garantia_Juvenil/ajuts-per-a-persones-emprenedores-i-treballadors-autonoms/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/area-dempreses/Subvencions_per_afavorir_la_incorporacio_al_mercat_de_treball_de_joves_acollits_al_Programa_de_Garantia_Juvenil/ajuts-per-a-persones-emprenedores-i-treballadors-autonoms/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/area-dempreses/Subvencions_per_afavorir_la_incorporacio_al_mercat_de_treball_de_joves_acollits_al_Programa_de_Garantia_Juvenil/ajuts-per-a-persones-emprenedores-i-treballadors-autonoms/
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FINANÇAMENT INVERSIÓ 

Concepte Import Concepte Import  

Recursos propis 

Subvencions 

Crowdfunding 

Crèdits 

13.500 

10.000 

10.000 

25.000 

Despeses  

Gestoria 

 

Immobilitzat 

immaterial 

Registre marca 

Hosting 

Domini 

Software 

 

Immobilitzat 

material 

Hardware 

Maquinària 

Mobiliari 

 

Existències 

(compres inicials) 

 

Altres** 

 

210 

210 

 

2.845,37 

 

126,61 

6 

18 

2.694,76 

 

9.052,9 

 

5.627,77 

1.262,13 

1.163 

 

0 

 

 

7.300 

Saldo inicial de 

tresoreria 

39.091,73 

TOTAL RECURSOS 58.500 TOTAL 

INVERSIONS 

(+tresoreria) 

58.500 

**L’apartat “altres” està conformat per 1.000 € a Twitter Ads, 1.000 € a Youtube 

Ads, 1.500 € a Instagram Ads, 3.000 € de la campanya inicial i 1.000 € de la 

campanya amb Carlota Bruna.
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18. Pressupost any 1 (cash-flow) 
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19. Pressupost any 2(cash-flow) 
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20. Compte de pèrdues i guanys a 5 anys 

El pressupost d’explotació a 5 anys d’AÏNA que es pot observar en la següent pàgina 

està desglossat de la següent manera: 

- Vendes: subscripcions (detallat a l’annex 3). 

- Prestació de serveis: tallers (detallat a l’annex 3). 

- Altres ingressos: publicitat per patrocini (detallat a l’annex 4). 

- Consum de mercaderies: mobiliari i equips informàtics. 

- Serveis externs: Microsoft Office, Creative Cloud, IntraTime, Shutterstock, 

Adamo, Domini i Hosting. 

- Despeses de màrqueting i comunicació (detallat a l’annex 5). 

- Altres: gestoria, despesa de constitució (l’any 2022), subministraments i 

transport. 

- Amortitzacions:  

o Tecnologia: Amb un total de 6.889,90 €, el valor residual seria 688,99 € 

.per tant, cada any i durant quatre anys s’amortitzen 1.550,23 €. 

o Mobiliari: amb un total de 1.163 €, el valor residual seria 116,30 €. Per 

tant, cada any i durant deu anys s’amortitzen 99,67 €. 

- Impostos als beneficis: un 21% d’IVA al total de les vendes. 
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Annexos 

Annex 1: resultats de l’enquesta realitzada 
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Annex 2: Benchmark 

Miriam Mimesis 

 Tipus de contingut: contingut decoratiu i arquitectònic sota el lema “un estilo 

único: el tuyo” 

 Model de negoci: No ofereix subscripcions. Fa el negoci a través de les seves 

contractacions pel disseny d’interiors i a través de les visites al seu canal de 

YouTube. 

 Elements web: Presentació de la interiorista, disseny d’interiors personalitzat, 

preguntes freqüents i curs decoratiu gratuït. 

Xarxes socials: Facebook, Instagram, YouTube 

 Idioma: Espanyol 

 Formats: web, xarxes socials i vídeos de Youtube. 

 Per què és exemplar: perquè és un projecte creat i liderat per una dona i que, 

a través dels seus dissenys mostra com l’interiorisme és possible fins i tot amb 

pressupostos baixos. 

  

Figura 26. Apartat “curso de decoración online”. Miriam Mimesis. 
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Interiores 

 Tipus de contingut: revista de tendències, actualitat, espais concrets 

 Model de negoci: subscripcions a 23,60€ anuals, newsletter gratuïta i 

publicitat. 

 Elements web: Tendències, decoració d’interiors, idees de decoració, 

entrevistes i actualitat 

 Xarxes socials: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest 

 Idioma: Espanyol 

 Formats: web, xarxes socials i revista impresa 

 Per què és exemplar: és una revista coneguda arreu de l’estat espanyol i sota 

la direcció d’una dona. Amb més de 200.000 seguidors a xarxes socials, més 

d’1.000.000 de pàgines vistes i gairebé 39.000 exemplars venuts al mes.  

  

Figura 27. Portada de Interiores. Interiores. 
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Design Milk 

 Tipus de contingut: Disseny, arquitectura i estil de vida 

 Model de negoci: botiga de productes de decoració i dos opcions de 

subscripció:  

o Daily digest: newsletter 5 dies a la setmana i 5 articles de la botiga 

o Weekly digest: un resum setmanal de les publicacions més populars i 

els best sellers. 

 Elements web: Arquitectura, casa, interiors, tecnologies, art, estil de vida, 

mascotes, viatge i servei de botiga 

 Xarxes socials: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube 

 Idioma: anglès 

 Formats: web i xarxes socials 

 Per què és exemplar: companyia que busca treballar amb col·lectius 

desafavorits, amb contingut actual i fresc. Donen l’1% de les seves vendes a 

entitats sense ànim de lucre que promoguin justícia social. 

 

 

  

Figura 28. Portada de Design Milk. Design Milk. 
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Interior Design 

 Tipus de contingut: Enfocat a professionals del disseny. 

 Model de negoci: Newsletter gratuïta els primers 12 mesos. Compra de la 

revista en paper i digital en paquets d’un any o de dos. 14 publicacions anuals 

per 29,95USD o en la subscripció de dos anys de 49.94USD 

 Elements web: Projectes, noticies, materials i innovació 

 Xarxes socials: Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr 

 Idioma: Anglès 

 Formats: web, revista en paper i xarxes socials 

 Per què és exemplar: disposa de servei de cerca de feina en el sector de 

l’arquitectura i el disseny. Té més de 80 anys d’història. 

  

Figura 29. Apartat “best of kitchen & bath”. Interior Design. 
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Architectural Digest  

 Tipus de contingut: Disseny d’interiors des d’un punt més sofisticat, exclusiu. 

És la revista nº 1 de decoració, disseny, art i arquitectura 

 Model de negoci: 30€ anuals per la revista física. Disposa de newsletter. 

Publicitat al web i a la revista sobre empreses de construcció i disseny i de 

botigues com ara MediaMarkt que venen productes per la llar com poden ser 

electrodomèstics. 

 Elements web: Decoracions en tendència, espais de les llars, accés a estudis 

de dissenyadors, art i espais emblemàtics 

 Xarxes socials: Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter 

 Idioma: espanyol, alemany, anglès, xinès, francès, rus 

 Formats: revista impresa, revista digital, web  i xarxes socials 

 Per què és exemplar: és la revista d’interiorisme de referència arreu del món. 

Amb un format molt relaxat però alhora professional i clar. 

  

Figura 31. Publicitat a la web d’Architectural Digest. Architectural Digest. 

Figura 30. Portada d’Architectural Digest. Architectural Digest. 
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Home Designing 

 Tipus de contingut: Plataforma d’idees per a qualsevol estància de la llar 

 Model de negoci: newsletter gratuïta, venda de llibres electrònics, 

visualitzacions de YouTube. 

 Elements web: articles de disseny de sales d’estar, habitacions, lavabos, 

cuines, dissenys de luxe i servei de planificació de cases. 

 Xarxes socials: Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube 

 Idioma: Anglès 

 Formats: xarxes socials i web 

 Per què és exemplar: disseny minimalista, publicacions temàtiques i presència 

a força xarxes socials 

 

 

  

Figura 33. E-book a la venda. Home Designing. 

Figura 32. Portada de Home Designing. Home Designing. 
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Monocle 

 Tipus de contingut: Revista que informa sobre negocis, cultura disseny i 

interesso generals a nivell global. 

 Model de negoci: botiga online i tres tipus de subscripció diferents: 

o Digital: 10 revistes digitals i 2 digitals d’Entrepreneurs, The Forecast, the 

Escapist 2021 i la llibreta Monocle per £120 

o Imprès i digital: 10 revistes i 2 d’Entrepreneurs, The Forecast, The 

Escapist 2021 i la bossa de tela Monocle per £160 

o Premium imprès i digital: 10 revistes Monocle, 2 revistes Entrepreneurs, 

The Forecast, The Escapist 2021, el llibre Monocle de vida tranquil·la, 

bolígraf Drehgriffel, llibreta Leuchttrum 1917 i una bossa de tela 

exclusiva de Monocle Voyage 

 Elements web: podcasts, botiga, vídeos, revista digital , guies de viatge 

 Xarxes socials: Spotify, Twitter 

 Idioma: Anglès 

 Formats: web, podcasts, revista impresa i botiga online 

 Per què és exemplar: per la quantitat de contingut divers, des de viatges fins 

disseny, a més de la iniciativa del podcast 

  

Figura 34. Portada de Monocle. Monocle. 
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House Beautiful 

 Tipus de contingut: Articles sobre tendències, idees i reportatges sobre 

espais. A més d’una escola de disseny 

 Model de negoci: publicacions en col·laboració, canal de YouTube i quatre 

models de subscripció:  

o Accés digital: $3/mes (accés il·limitat al web, contingut exclusiu, 

newsletter setmanal i descomptes personalitzats) 

o Il·limitat: $25/any (edició impresa al web, accés a ajuda d’experts, 

esdeveniments exclusius + el que et dona l’anterior subscripció) 

o Imprès actualitzat: $20/any (pels de l’il·limitat, renovar un any per $5 

menys) 

o Només imprès: $15/any (revistes impreses durant l’any) 

 Elements web: Inspiració, idees de renovació, estil de vida, entreteniment, 

noticies, vídeos i servei de botiga 

 Xarxes socials: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube 

 Idioma: Anglès 

 Formats: xarxes socials, web, revista digital i impresa. 

 Per què és exemplar: articles variats sobre disseny però també estil de vida 

encarats més al consumidor aficionat, no professional. 

  

Figura 35. Menú de House Beautiful. 
House Beautiful. 
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Unsustainable Magazine 

 Tipus de contingut: Revista online amb articles, noticies i reportatges sobre 

sostenibilitat i igualtat. 

 Model de negoci: Completament gratuïta, el contingut patrocinat no és cobrat 

per part de la creadora. Tanmateix, el web conté enllaços afiliats, és a dir el 

contingut d’Unsustainable Magazine que es divulga a través de l’ajuda d’afiliats 

genera beneficis econòmics. 

 Elements web: Disseny d’interiors, d’innovació, d’art i de manualitats des d’una 

vesant ecologista. Estil de vista zero waste i sostenible en moda i bellesa. Jardí, 

cuina i viatges. 

 Xarxes socials: Instagram, Pinterest 

 Idioma: Anglès 

 Formats: revista online i xarxes socials 

 Per què és exemplar: els valors de la revista són el motor de la mateixa. I a 

més, funciona només amb una única persona al capdavant de la revista. 

 

  

Figura 37. Guies per col·laboració. Unsustainable Magazine. 

Figura 36. Portada de Unsustainable Magazine. Unsustainable Magazine 
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Madeleine Olivia 

 Tipus de contingut: Contingut sobre veganisme, minimalisme, slow living i 

sostenibilitat. 

 Model de negoci: Newsletter gratuïta, venda del seu llibre i visites al canal de 

YouTube 

 Elements web: Articles, receptes i vídeos 

 Xarxes socials: YouTube, Pinterest, Facebook, Snapchat, Instagram 

 Idioma: Anglès 

 Formats: web, xarxes socials i un llibre publicat 

 Per què és exemplar: contingut minimalista, enfocat a un públic jove i la 

proximitat de la creadora amb els seguidors a través del seu canal de YouTube. 

 

  

Figura 38. Portada de Madeleine Olivia. Madeleine Olivia. 
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Three Birds Renovations 

 Tipus de contingut: Companyia de renovacions d’habitatges i decoració 

d’interiors que genera contingut audiovisual i escrit sobre aquestes reformes. 

 Model de negoci: Newsletter gratuïta, projectes realitzats per l’empresa, 

publicacions patrocinades a xarxes, visites al canal de YouTube i botiga online. 

Elements web: Escola d’estilisme i renovació d’espais, articles d’interiorisme i 

tendències, projectes i botiga 

 Xarxes socials: Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest 

 Idioma: Anglès 

 Formats: web i xarxes socials 

 Per què és exemplar: projecte liderat per tres dones i  amb un web que reflexa 

les seves personalitats 

  

Figura 39. Portada de Three Birds Renovations. Three Birds Renovations. 



Annexos 

83 

 

The Good Trade 

 Tipus de contingut: web amb l’objectiu d’unir gent amb interessos en comú a 

través de la publicació d’articles sobre moda i estil de vida sostenibles 

 Model de negoci: newsletter gratuïta. Col·laboracions amb marques amb 

valors compartits amb The Good Trade 

 Elements web: moda, bellesa, autoestima, llar, cultura i The daily good (lectura 

diària de 30 segons que s’envia al email dels qui estan subscrits – gratuïtament 

– sobre auto-curs i visa sostenible) 

 Xarxes socials: Instagram, Pinterest, Twitter i Facebook  

 Idioma: Anglès 

 Formats: web, xarxes socials i newsletter 

 Per què és exemplar: contingut enfocat al consumidor aficionat, compromès 

amb el medi ambient i la sostenibilitat 

  

Figura 40. Apartat “Thrifting Tips”. The Good Trade. 



Annexos 

84 

 

Everlane 

 Tipus de contingut: botiga de roba sostenible 

 Model de negoci: venda de peces de roba i newsletter gratuïta amb ofertes i 

novetats 

 Elements web: dona, home i roba texana 

 Xarxes socials: Instagram i Twitter 

 Idioma: Anglès 

 Formats: web i xarxes socials 

 Per què és exemplar: perquè Everlane aconsegueix compaginar la moda 

sostenible amb preus assequibles i pel seu compromís amb la transparència 

en el preu de la roba que es ven. 

  

Figura 41. Botiga en línia. Everlane. 

Figura 42. Apartat de transparència. Everlane. 
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Ethical time 

 Tipus de contingut: plataforma que connecta la moda sostenible amb la 

societat a través del seu servei de botiga amb productes d’altres marques i 

productes ètics i sostenibles, prèviament verificant la pràctica de l’empresa en 

qüestió 

 Model de negoci: venda de productes en la seva botiga 

 Elements web: roba de dona, home, productes zero waste i per la llar. Blog de 

publicacions orientades a un consum ètic. 

 Xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram 

 Idioma: català, castellà i anglès 

 Formats: web i xarxes socials 

 Per què és exemplar: perquè és una plataforma creada per un jove, en català, 

que aposta pels productes fabricats als Països Catalans però sense perdre de 

vista que en països coneguts per l’explotació laboral com ho és la Índia, també 

es pot fer moda sostenible. 

Figura 44. Apartat “zero waste”. Ethical Time. 

Figura 43. Portada d’Ethical Time. Ethical Time. 
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Annex 3: Vendes de productes i serveis, en número d’usuaris 

Any 1 

 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des 

Quota  0 0 10 18 23 25 35 50 58 72 88 102 

Tallers 0 0 3 4 2 3 1 2 6 10 12 9 

 

Any 2 

 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des 

Quota  108 120 157 169 182 206 233 248 261 279 298 309 

Tallers 11 10 9 15 18 7 3 5 6 13 17 21 

 

Any 3 

 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des 

Quota  315 318 329 333 341 352 364 380 396 405 412 430 

Tallers 18 23 22 25 24 22 18 13 17 22 21 18 

 

Any 4 

 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des 

Quota  444 456 476 481 492 508 529 530 546 562 581 614 

Tallers 19 24 23 26 25 23 19 14 18 23 22 19 

 

Any 5 

 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des 

Quota  620 631 642 651 663 672 685 691 701 719 730 749 

Tallers 22 26 25 24 24 26 15 18 22 25 27 30 
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Annex 4: Vendes publicitàries, en número d’usuaris 

Any 1 

 Podcasts Vídeo Simple Integral Premium 

Gener 0 0 0 0 0 

Febrer 1 1 0 0 0 

Març 3 3 1 0 0 

Abril 5 4 3 1 0 

Maig 5 3 2 4 2 

Juny 0 3 3 1 4 

Juliol 2 1 2 3 0 

Agost 0 0 3 5 7 

Setembre 4 6 5 6 5 

Octubre 3 5 3 5 4 

Novembre 6 5 6 7 2 

Desembre  4 3 4 4 3 
 

Any 2 

 Podcasts Vídeo Simple Integral Premium 

Gener 8 6 4 6 9 

Febrer 7 9 6 7 15 

Març 9 12 10 9 13 

Abril 12 10 7 14 8 

Maig 10 14 9 15 5 

Juny 8 6 8 6 3 

Juliol 6 2 4 4 6 

Agost 5 0 5 9 10 

Setembre 7 3 13 13 9 

Octubre 13 8 15 12 18 

Novembre 17 5 18 16 13 

Desembre  19 13 20 11 9 
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Any 3 

 Podcasts Vídeo Simple Integral Premium 

Gener 10 13 7 4 9 

Febrer 8 8 6 7 4 

Març 9 14 10 9 24 

Abril 12 12 7 14 12 

Maig 13 19 9 15 16 

Juny 7 8 8 6 19 

Juliol 4 4 8 7 8 

Agost 8 6 9 6 15 

Setembre 3 15 4 32 24 

Octubre 16 29 33 12 10 

Novembre 20 15 21 18 15 

Desembre  18 16 29 19 14 

 

Any 4 

 Podcasts Vídeo Simple Integral Premium 

Gener 24 19 17 22 14 

Febrer 22 23 18 14 27 

Març 16 17 22 20 26 

Abril 14 19 15 15 24 

Maig 19 30 16 18 25 

Juny 26 27 29 15 22 

Juliol 13 15 9 10 18 

Agost 10 12 8 12 15 

Setembre 13 16 16 14 18 

Octubre 17 19 15 14 20 

Novembre 22 22 18 19 16 

Desembre  27 26 26 25 18 
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Any 5 

 Podcasts Vídeo Simple Integral Premium 

Gener 24 22 19 20 25 

Febrer 25 24 22 24 20 

Març 26 20 28 26 19 

Abril 24 18 25 19 15 

Maig 29 26 23 25 19 

Juny 20 30 28 28 22 

Juliol 17 19 23 20 24 

Agost 19 15 19 20 23 

Setembre 22 10 30 27 24 

Octubre 19 14 38 30 27 

Novembre 20 18 35 30 25 

Desembre  25 20 29 28 29 
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Annex 5: Despeses de màrqueting i comunicació, en euros 

Any 1 

 Influencer Inicial SMART YT IG Ads TW Ads YT Ads Fires/ festis 

Gen 1000 3000 0 1500 1000 1000 0 

Feb 0 1000 250 1000 0 0 0 

Març 0 500 0 1000 0 0 0 

Abr 0 500 250 1000 500 500 0 

Maig 0 500 0 1000 0 0 0 

Juny 0 500 0 1000 0 0 500 

Jul 0 0 250 500 500 500 500 

Ag 0 0 0 500 0 0 500 

Set 0 0 0 625 0 0 0 

Oct 0 0 250 625 500 500 0 

Nov 0 0 0 625 0 0 0 

Des 0 0 0 625 0 0 0 

Any 2 i posteriors 

 Campanya influencer InstaAds TW Ads YT Ads Fires/ festivals 

Gen 1000 500 250 400 0 

Feb 0 200 0 0 0 

Març 0 200 0 0 0 

Abr 0 500 250 400 0 

Maig 0 200 0 0 0 

Juny 0 200 0 0 500 

Jul 0 500 250 400 500 

Ag 0 200 0 0 500 

Set 0 200 0 0 500 

Oct 0 500 250 400 0 

Nov 0 200 0 0 0 

Des 0 200 0 0 0 

 


