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Tema del treball 

 

El nostre treball de recerca tracta sobre dissenyar una campanya de màrqueting sobre una pastilla anticonceptiva 
pels homes.  

 

Justificació del treball 

 

Vam escollir aquest tema perquè volíem fer un treball relacionat amb el tema de la publicitat, el màrqueting, ... 
Primerament, la nostra idea era fer la creació del spot publicitari només, però ben detallat i concret però, entre unes 
coses i altres, vam acabar veient-nos dissenyant una campanya de màrqueting. 

El problema va arribar a l’hora de decidir quin producte promocionar. Vam començar pensant en un matalàs, 
passant per un assecador de cabell i un volant de cotxe, fins acabar decidint-nos per la pastilla. Ens va agradar 
aquest últim perquè era una manera de fer una petita crítica a la societat: des del nostre punt de vista, la dona ha 
millorat molt la seva posició en la societat però encara li queda molt camí per recórrer i moltes coses per aconseguir. 
Si ens adonem i mirem al nostre entorn, veiem que, exceptuant el preservatiu, tots els altres mètodes per a prevenir 
l’embaràs i les malalties de transmissió sexual van a compte de la dona; és cert que és ella qui es queda 
embarassada, però no ho fa sola, sinó que és cosa de dos, de l’home i de la dona. Per això pensàvem que no és 
just que sempre se n’hagi d’ocupar ella i hagi de carregar amb aquesta responsabilitat, quan és tant responsabilitat 
de l’home com de la dona. Després d’aquest raonament vam començar a investigar si aquesta pastilla podria ser 
possible químicament i, al veure que sí, no li vam donar més voltes i vam escollir aquest producte. 

A partir d’aquí vam començar el treball, dividint-lo en dos grans apartats: d’una banda, un apartat sobre 
l’anticoncepció i, de l’altra, sobre el màrqueting. 

 

Objectius previs 

 

 Conèixer els diferents mètodes anticonceptius que existeixen i com funcionen 

 Tenir clar el concepte de màrqueting i màrqueting mix 

 Veure la importància del màrqueting a l’hora de llançar un producte al mercat 

 Tenir clar els factors que influiran en la compra 

 Promocionar el producte de manera que aquest pugui arribar a tenir èxit 

 

Hipòtesi 

 

 Seguint aquesta campanya de màrqueting, el producte tindrà èxit. 

INTRODUCCIÓ 
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Metodologia prevista 

 

 Recerca sobre informació de l’anticoncepció i del màrqueting 

 Desenvolupar la part teòrica. 

 Escollir el producte de la nostra campanya 

 Confeccionar l’enquesta 

 Recollir les dades i extreure’n les conclusions pertinents 

 Dissenyar la campanya de màrqueting 

 Grabar l’spot televisiu 

 Disseny de la pàgina web 

 

Treball de camp 

 

 Realitzar l’enquesta a una mostra de cent persones 

 Recull i interpretació de les dades obtingudes 

 Entrevistes a professionals del camp de l’anticoncepció/sexualitat i del màrqueting 

 Recull i interpretació de les dades obtingudes 

 Aplicar aquests resultats a la nostra campanya de màrqueting 

 

Fonts d’informació 

 

 Recerca a Internet i llibres sobre l’anticoncepció i el màrqueting 

 A partir d’aquesta informació hem pogut confeccionar gairabé tota la part teòrica i, a la vegada, aplicar-la a 
la part pràctica. 

 Entrevistes amb una farmacèutica, amb un ginecòleg, amb un psicòleg/sexòleg i amb un publicista. 
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Què és l’anticoncepció? 

 

 El diccionari ens diu que l’anticoncepció és un conjunt de mètodes o procediments emprats per a impedir 
l'embaràs de la dona. 

 

El cos de la dona durant la seva època de fertilitat, que abasta des de la pubertat fins a la menopausa, es prepara 
cada mes per a una possible fecundació. L’òvul produeix un òvul que busca trobar-se amb un espermatozoide i unir-
se a ell en la trompa de Falopi. Una vegada a les trompes de Falopi, l'òvul manté de 48 a 72 hores la seva capacitat 
per a ser fecundat.  

 

L'home allibera a cada ejaculació uns 200 o 300 milions d'espermatozoides, que dipositats durant el coit en les 
proximitats del coll uterí, poden arribar a viure de 48 a 72 hores. 

Ascendeixen en grans quantitats per l'úter, travessen les trompes de Falopi i el seu objectiu consisteix en unir-se a 
l'òvul. 

 

Quan l'òvul és fecundat per un espermatozoide, es forma una nova cèl·lula única (ou o zigot) portadora d'informació 
genètica provinent d'ambdós pares, llavors es desencadena tot el procés de desenvolupament de l’ésser humà. 

Si aquesta unió entre òvul i espermatozoide no té lloc, no hi ha fecundació. Per això, passats entre 12 i 14 dies de 
l’ovulació, es produeix el sagnat menstrual, la menstruació. 

 

L’anticoncepció existeix des que es va descobrir que les relacions sexuals tenien com a conseqüència l'embaràs. 

Però aquesta no va ser considerada com necessitat per a la humanitat fins que el balanç entre morts i naixements 
no va ser llunyà a zero i la migració ja no va poder alleujar els excessos en el creixement poblacional mitjançant 
l'ocupació d'àmplies terres inhabitades. La situació va canviar en l'últim segle, quan la reducció en la taxa de 
mortalitat va conduir a pressions demogràfiques tant per a famílies, com per a ciutats, països i el món en general.  

 

Han existit infinitat de mètodes anticonceptius, alguns utilitzats amb temes màgics, com prendre les diferents 
posicions de la lluna per a impedir l'embaràs; uns altres són totalment il·lògics i sense fonament mèdic, com untar-se 
grassa d'animal en les cuixes; però en l'actualitat, tot i existir mètodes anticonceptius efectius, el no conèixer-los ens 
fa caure en les mateixes aberracions antigues i fins i tot posar en perill la salut. 

 

 

 

 

1. ALLÒ QUE LI DIUEN ANTICONCEPCIÓ... 
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Evolució de l’anticoncepció 

 

A continuació exposem una breu evolució de cada un: 

 

 Espermaticides: Es va començar a utilitzar espermaticides l'any 1850 a. C.  Al llarg de tots aquests segles s'han 
anat utilitzant substàncies diferents: Mel i carbonat sòdic natural; fem animal (elefant o cocodril); aigua i vinagre; 
aigua i llimona i solucions sabonoses.  

En les últimes dècades del segle XIX va tenir lloc la gran expansió d'aquest tipus de producte el que fa a la seva 
fabricació i distribució. Entre els primers productes comercials estaven i estan els supositoris de quinina, 
desenvolupats per Walter Rendel el 1885. En 1937 es va introduir com contraceptiu vaginal, l’acetat de fenil 
mercuri. 

Al 1950 un important avanç en la història dels espermaticides va ser la introducció dels agents actius de 
superfície.  

 

 Dispositius intrauterins (DIU): En el segle IV a. C., Hipòcrites va descobrir l'efecte anticonceptiu que es derivava 
de la col·locació d'un cos estrany en l'interior de l'úter i la seva utilització des d'èpoques remotes en les camelles 
dels nòmades del desert.  

L’anticoncepció intrauterí moderna s'inicia el 1928 amb la presentació per Richter d'un autèntic dispositiu 
intrauterí que consistia en un llaç de fil de seda. Grafenberg (1929) va modificar el model anterior afegint-li un fil 
d'un aliatge de plata i coure. Ota, el 1934, va aconseguir el seu dispositiu canviant els metalls i introduint el 
plàstic en la seva fabricació. A la dècada dels 50s, Openheimer (1959) va presentar la seva experiència amb 
l'anell de Grafenberg (1929) i lshihama (1959) va presentar la seva amb el de Ota. Ambdós van confirmar baixes 
xifres d'embarassos.  

Al 1960, Margulies va presentar el seu dispositiu (SAFE-T-Coil), que es caracteritzava per ser un dispositiu 
obert, construït en polietilè i recobert per una capa de sulfat de bari.  

Lippes va dissenyar la seva coneguda Rosteix de Lippes, sens dubte el DIU més utilitzat en tot el món, el qual 
es va fabricar en diferents grandàries per a adaptar-lo millor a les dimensions de la cavitat uterina. 

Zipper, el 1967, va dissenyar la coneguda "T" amb coure, un dispositiu de plàstic en forma de T en el braç 
vertical de la qual es troba enrotllada una espiral de coure.  

Va ser al 1970 quan Scomegna va demostrar que afegint esteroides i concretament progesterona a la branca 
horitzontal de la T s’aconseguia un efecte anticonceptiu similar. Aquell mateix any es va iniciar la fabricació de 
DIU’s medicats o bio actius. 

Finalment, en els últims anys s'han anat introduint modificacions amb el que es duplica el temps d'acció. 

 

 Condons o preservatius: A Grècia i a Roma s'utilitzaven membranes animals (bufeta i intestí) a manera de 
condons per a evitar el pas del semen a la cavitat uterina, a més d'evitar la propagació de malalties de 
transmissió sexual.  

Al 1872 es va utilitzar el cautxú per a la fabricació de preservatius. 
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Al 1838 es fabrica la primera "tapa cervical" per un ginecòleg alemany, F.A. Wilde. Actualment, el preservatiu no 
només s'empra com mètode anticonceptiu, sinó per a prevenir la transmissió de malalties sexuals, com la SIDA.  

 

 Vasectomia: El 1880, Lungren va realitzar el primer procediment d’esterilització tubària després d'una operació 
cesària.  

La vasectomia s'inicia a principis d'aquest segle amb Sharp (1930), però no és sinó fins a 1963 que Poffenberger 
ho publica amb excel·lents resultats. 

 

 L'abstinència periòdica: No va ser fins al 1928 que l'ús del mètode va obtenir bases científiques, quan el Dr. 
Knauss, d'Àustria, va observar que l’ovulació té una relació fixa en el següent període menstrual, que ocorre 
aproximadament 14 dies abans del seu començament. 

 

 Temperatura basal: La temperatura basal es va tenir en compte durant 1868. Va ser Squiere qui va notificar 
sobre el descens de la temperatura corporal durant el període menstrual i la seva elevació abans de la mateixa. 
La importància d'aquesta elevació no va ser reconeguda sinó fins a 1928, quan Von de Valde la va associar amb 
l'activitat del cos de l’úter. Però no és fins a 1947 que V. Ferin va formular la hipòtesi que aquesta elevació 
podria utilitzar-se per a assenyalar el temps inadequat per a la relació sexual. 

 

 Anticonceptius hormonals: Gran part de la producció dels mètodes anticonceptius hormonals es va desenvolupar 
a Mèxic, gràcies a que el biòleg R.I. Marker va utilitzar una planta coneguda com a “dioscórea barbasco1”, que 
floria en la conca dels rius d’Orizaba i Còrdova, en l'estat mexicà de Veracruz. Però va ser el biòleg Gregory 
Pincus qui es va encarregar de coordinar els estudis clínics i assolir un total de 8,133 cicles d’ovulació, amb el 
que la FDA d'Estats Units, en 1959, va atorgar la patent a Enovid 10, com agent anticonceptiu, amb el que es va 
fer oficial el naixement de la "Píndola". 

A la dècada dels 60s que es van iniciar els assajos clínics amb fins anticonceptius, coneguts com els injectables 
de primera generació amb alta eficàcia, però amb alguns efectes col·laterals secundaris, com sagnat 
intermenstrual. 

 

Actualment es troben en fase d'investigació estudis múltiples i programes d’anticoncepció, tant femenins com 
masculins, com són les vacunes, els anàlegs hormonals i potser l'únic anticonceptiu per a ús en homes, ja que 
inhibeix la formació d'espermatozoides. No obstant això, un panorama molt interessant i gran s'albira per a un millor 
futur de la contracepció hormonal en ambdós sexes. 

 
Donat que la nostra recerca és sobre un anticonceptiu hormonal, una pastilla per a homes, explicarem més 
detalladament la història i l’evolució de la píndola anticonceptiva femenina: 

                                                            
1 El barbasco és una planta mexicana, coneguda popularment com cap de negre. Es  troba en zones tropicals 
silvestres de l'estat de Veracruz, encara que també es troba en Chiapas, Oaxaca i Guerrero. 
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Va sortir a la venda el primer anticonceptiu hormonal oral al 1961. Aquestes píndoles es basen en l'acció de dues 
hormones: els estrògens i la progesterona. El mecanisme anticonceptiu primari és impedir l’ ovulació. A més 
modifiquen la mucosa de l'úter i el moc cervical.  

Les primeres píndoles contenien una combinació de estrògens i progestàgens en totes elles, però en altes dosis. 

 

Després d’uns anys va aparèixer una barreja anomenada trifàsica, perquè dividia el cicle en tres fases i oferia 
diferents dosis d’estrogen i progestagen en cadascuna.  

En la dècada del 60 es va comprovar que els estrògens podien tenir efectes no desitjats (desordres cardiovasculars, 
tumors, etc). Va sorgir llavors, la necessitat de buscar la dosi més petita possible.  

La major avantatge obtinguda en els últims anys consisteix en la disminució dràstica de la quantitat d'hormones que 
contenen les píndoles i la incorporació de nous progestàgens que han fet disminuir significativament els efectes 
col·laterals.  

Avui dia, la protecció anticonceptiva és molt alta i els efectes secundaris pràcticament no existeixen. 

 

Les opcions per a l’anticoncepció es presenten de diverses formes, dimensions i maneres. Mentre que cadascuna 
de les opcions són independents les unes de les altres, totes tenen el mateix objectiu: evitar l'embaràs i evitar la 
transmissió de malalties. 

Com hem vist, aquestes opcions van des de mètodes de barrera, eviten que els espermatozoides entrin a l'úter i a 
les trompes de Falopi, on podria haver un òvul a l'espera de ser fertilitzat; mètodes hormonals que eviten l’ovulació 
de manera tal que no existeixi òvul a fertilitzar, fins a mètodes "naturals" que requereixen de certa capacitat humana 
per a perfeccionar-los i dur-los a terme. 
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El procés de comunicació publicitària comença per la voluntat d’un emissor que pretén actuar sobre l’actitud i/o 
modificar el comportament de compra dels receptors, fins al servei o producte que ofereix o elabora. 

Podem trobar dos tipus d’emissors: l’empresa, institució o entitat o els especialistes a qui l’empresa encarrega la 
feina. 

 

En el nostre cas, som una empresa, concretament uns laboratoris: 

SILAN Laboratoris S.A. va néixer l’any 2001 a Vic fruit d’un pacte entre dos sòcies, Sílvia Martinez Tejada i Anna 
Casas Meseguer, que varen aportar el capital necessari per crear l’empresa. 

Arran de la seva creació, SILAN Laboratoris S.A. ha anat creixent fins a avui dia, en el que ja són uns laboratoris de 
prestigi i molta rellevància. A mida que l’empresa anava creixent, es van fer noves incorporacions en el nostre equip. 

Al 2003, SILAN Laboratoris S.A. va començar un projecte que consistia en trobar una substància que actués de 
manera similar a la viagra. 

Durant la investigació, va descubrir-se que, en les testicles de l’home, existeix una proteïna que crea anticossos 
actuant així d’anticonceptiu.  

Aquests van ser els inicis del nostre gran repte, que es llença als braços del mercat al pròxim gener del 2008. 

 

Experiències i anàlisis historico-publicitària: 

 

Després del llançament de la pasta dentífrica Poleo-frescor i la crema hidratant SILAN, SILAN Laboratoris S.A. ha 
tingut una bona experiència en el camp publicitari, utilitzant l’estratègia de llançament de nous productes: fixant un 
preu baix, una publicitat emfatitzant les característiques i avantatges del producte, etc. 

Per aquesta raó i donat que també es un producte nou, seguirem la mateixa estratègia. 

 

Ubicació del departament de publicitat en l’organigrama de l’empresa 

 

La situació del departament de publicitat en l’organigrama de l’empresa va lligat, paral·lelament, al concepte que 
aqueta té de màrqueting. 

Segons això, hi ha tres situacions: 

 Empreses en les que les funcions del màrqueting estan integrades en diversos departaments, relacionats 
entre si a partir de la direcció general. Cada departament actua independentment, de forma autòctona, tot i 
això, tots col·laboren en la fixació dels objectius. El departament de publicitat també realitza activitats de 
promoció de ventes i rrpp. 

 

2. QUI SOM I COM FUNCIONEM? 
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 Empreses que comencen a incorporar al filosofia del màrqueting i es potencia el departament comercial, 

incorporant-li funcions pròpies del màrqueting: promoció de ventes, investigació, publicitat, control dels 
resultats, etc. També és l’encarregat de seleccionar i formar als venedors. El departament de publicitat 
perd la seva autonomia. 

 

 Empreses que adopten totalment la filosofia del màrqueting. El departament comercial canvia el nom per 
departament de màrqueting, amb dues àrees d’actuació: planificació o departament de “staff” (decisió), en 
el qual es troba la publicitat; i ventes, amb les seves funcions de selecció i formació de personal, 
organització i distribució de la xarxa de venta i promoció. 

 

Partint d’aquesta classificació, en el nostre cas, a SILAN Laboratoris S.A. hi és present la tercera filosofia, en que el 
departament de màrqueting té la importància que es mereix i és independent dels altres, amb la mateixa rellevància 
que pot tenir el departament financer, el de mitjans, etc. 

 

Funcions i objectius del departament de publicitat/màrqueting 

 

El departament de màrqueting estableix la seva activitat en funció dels objectius, plans i estratègies de màrqueting 
de l’empresa a curt, mitjà i llarg termini. 

En general, les funcions d’aquest departament (segons la seva complexitat) són analitzar, planificar, executar i 
controlar la comunicació de l’empresa. 

Aquestes funció inclouen altres més concretes, com per exemple, planificar, dirigir i controlar tota l’activitat de 
comunicació, determinar els objectius publicitaris, definir la política a seguir, mantenir el contacte amb els 
representants dels canals de comunicació, etc.  

 

Per tant, el primer pas per iniciar una campanya de màrqueting és fixar els objectius de la mateixa. Hi ha diferents 
objectius que pot perseguir una campanya, però la nostra en té un de molt clar: donar a conèixer la pastilla. Al 
mateix temps, s’intenta vendre la imatge de l’empresa, arribar al públic potencial i restar clients a la competència. 

L’objectiu més fàcil d’assolir és el de vendre una imatge positiva de l’empresa gràcies als altres productes que hem 
llançat anys enrere. Amb la campanya hem d’arribar al públic potencial, és a dir, al màxim nombre de clients 
possibles; el nostre públic potencial està format per tots aquells homes i dones que mantenen relacions sexuals i 
aquells que, estadísticament, començaran a tenir-ne d’aquí pocs anys. Finalment, s’espera també que els clients de 
la competència, per exemple, els homes que compren preservatius o les dones que usen el DIU, entre d’altres, 
vegin quelcom en Himself que els faci canviar els hàbits i així augmentarien els nostres consumidors al mateix 
temps que disminuirien els de la competència. Per aconseguir això, Himself ha de tenir un valor afegit que la gent 
valori i així es decideixin a utilitzar-la. Si no és així, la societat no canviarà de costums i la pastilla no tindrà èxit. 

 

Altres objectius generals serien, entre d’altres, mantenir proporcionalment la quota de mercat actual: l'objectiu és 
que si el mercat creix, l'empresa creixi en la mateixa proporció; facilitar la gestió de l'equip de vendes; fidelitzar als 
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clients, ... Però aquests no són els que ens plantegem nosaltres a curt termini, sinó que serien adequats per 
productes que ja porten temps en el mercat. En tot cas ens els plantejarem quan el producte es trobi en la fase de 
maduresa. 

 

Dades orientatives sobre el pressupost 

 

L’empresa està disposada a invertir gran quantitat de diners en la promoció del producte, donat que és necessària 
una estratègia agressiva. 

Convé destacar que això comporta un gran cost i la possibilitat de incórrer en pèrdues, tanmateix, s’augura esperar 
uns beneficis a mig termini. 

 

Registre de la Propietat Industrial 

 

El Registre de la Propietat Industrial és una Entitat de Dret Públic, amb personalitats jurídica i autonomia econòmica 
i administrativa per a la realització de les seves finalitats. 

 

La propietat intel·lectual fa referència als drets exclusius atorgats per l'Estat sobre les creacions d’intel·lecte humà, 
en particular, les invencions, les obres literàries i artístiques, i els signes i dissenys distintius utilitzats en el comerç. 
La propietat intel·lectual es divideix en dues categories principals: els drets de propietat industrial, entre els quals 
figuren les patents, els models d'utilitat, les marques, els dissenys industrials, els secrets comercials, les obtencions 
vegetals i les indicacions geogràfiques; i el dret d'autor i els drets connexos, que guarden relació amb les obres 
literàries i artístiques. 

 

Els drets de propietat industrial (P.I.) són molt importants per a la indústria farmacèutica. 

Les empreses basades en la investigació i en la innovació que tenen per fi elaborar nous medicaments, millorar o 
adaptar els ja existents o crear nous equips o procediments mèdics/farmacèutics, solen fer un gran ús del sistema 
de patents per a garantir la recuperació de les inversions realitzades en investigació i desenvolupament. 

 

En el camp de la medicina hi ha una gran competitivitat. 

El fet d’haver “creat” una substància amb la qual poder fer una pastilla anticonceptiva masculina, que ningú més ha 
sabut trobar, ens porta a registrar-la i a obtenir una patent per ella. 

La patent atorga al seu titular el dret exclusiu d'impedir que uns altres fabriquin, utilitzin, ofereixin per a la venda, 
embenen o importin la invenció patentada sense l'autorització del titular. 

Doncs, la nostra pastilla està patentada i tenim el dret a aquesta patent durant 10 anys. Fins passats aquests 10 
anys, cap altra laboratori podrà utilitzar la mateixa composició que nosaltres. 
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El terme màrqueting d'origen anglosaxó es va començar a utilitzar als Estats Units a principis del segle passat, 
concretament va ser al 1910 quan a la Universitat de Wisconsin va aparèixer un curs denominat «Mètodes de 
màrqueting» impartit per BUTLER2.  

 

En el nostre país, va ser en els anys seixanta/setanta quan va començar a manejar-se a nivell d'empresa, motivat 
principalment per la irrupció de les multinacionals a Espanya, però han hagut de transcórrer tres dècades perquè en 
el teixit empresarial i en el món universitari comencin a arrelar els beneficis que aporta el fet d’actuar sota una visió 
de màrqueting. 

 

Molts autors han donat la seva definició de màrqueting, però aquest com a tal, es pot concebre tant com filosofia, o 
com funció. 

 

Segons diferents autors reconeguts en el món del màrqueting, trobem les següents afirmacions: 

 

 Philip Kotler: Màrqueting és un procés social pel qual els individus i els grups obtenen el que ells necessiten i 
desitgen a través de la creació i intercanvi de productes i la seva valoració amb uns altres. 

 

 Associació Americana de Màrqueting, AMA: Màrqueting és el procés de planificar i realitzar les variables preu, 
promoció i distribució d'idees, béns i serveis per a crear intercanvis que satisfan els objectius particulars i de les 
organitzacions.  

 

 Peter Drucker: El màrqueting té com objectiu el conèixer i comprendre tan bé al consumidor que el producte 
s'ajusti perfectament a les seves necessitats. 

 

 Heinz Goldmann: Màrqueting és l'acció de conjunt de l'empresa, dirigida cap al client amb l'objectiu d'una 
rendibilitat. 

 

 R. Muñiz: Màrqueting és aquell conjunt d'activitats tècniques i humanes que tracta de donar respostes 
satisfactòries a les demandes del mercat. 

 

                                                            
2 El curs Mètodes de Màrqueting es va celebrar l’any 1910 en la Universitat de Wisconsin (Estats Units). A partir 
d'aquesta data, el terme màrqueting es va popularitzar entre la comunitat dels professionals de la venda i 
comercialització de productes i serveis. 

3. ALLÒ QUE LI DIUEN MÀRQUETING... 
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 Jerome McCarthy: Activitats que tenen per objecte complir les metes d'una organització, a l'anticipar-se als 

requeriments del consumidor o client i al canalitzar un flux de mercaderies aptes a les necessitats i els serveis 
que el productor presta al consumidor o client. 

 

 Stanton, Etzel i Walker: El màrqueting és un sistema total d'activitats de negocis ideat per a planejar productes 
satisfactoris de necessitats, assignar-los preus, promoure i distribuir-los als mercats meta, a fi d'assolir els 
objectius de l'organització. 

 

 John A. Howard: El màrqueting és el procés de identificar les necessitats del consumidor;  conceptualitzar tals 
necessitats en funció de la capacitat de l'empresa per a produir; comunicar aquesta conceptualització a qui 
tenen la capacitat de presa de decisions en l'empresa;  conceptualitzar la producció obtinguda en funció de les 
necessitats prèviament identificades del consumidor i comunicar aquesta conceptualització al consumidor. 

 

 Al Ries i Jack Trout: El terme màrqueting significa "guerra". Ambdós consultors, consideren que una empresa 
ha d'orientar-se al competidor; és a dir, dedicar molt més temps a l’anàlisis de cada "participant" en el mercat, 
exposant una llista de debilitats i forces competitives, així com un pla d'acció per a explotar-les i defensar-se 
d'elles. 

 

Després d’analitzar varies definicions podem extreure que el màrqueting és un sistema total d'activitats que inclou un 

conjunt de processos mitjançant els quals s'identifiquen les necessitats o desitjos dels consumidors o clients per a 

després satisfer-los de la millor manera possible al promoure el intercanvi de productes i/o serveis de valor amb ells, 

a canvi d'una utilitat o benefici per a l'empresa o organització. 

 

Analitzant les diverses definicions, veiem que totes es relacionen amb aquests conceptes: 

 

 Producte: És tot aquell bé material o immaterial que lloc en el mercat ve a satisfer la necessitat d'un 
determinat client. Al bé material se li denomina producte i a l'immaterial servei, per aquest motiu la 
principal característica diferenciadora sigui la tangibilitat del bé en qüestió. 

 Mercat: Definim el mercat com el lloc físic o virtual on concorren compradors i venedors per a realitzar una 
transacció. 

 Necessitat: És una important variable bàsica del màrqueting, podent-la definir com la sensació de manca 
física, fisiològica o psicològica comuna a totes les persones que conformen el mercat.  

 Desig: Considerat com un acte voluntari posterior a la necessitat, ho podem definir com la forma que la 
persona manifesta la voluntat de satisfer tal necessitat, lògicament els factors socials, culturals i 
ambientals seran els quals marquin els estímuls de màrqueting per a la seva consecució. 

 Demanda: Nombre de persones interessades per un determinat producte, servei o marca. L'activitat 
desenvolupada pel departament de màrqueting haurà d'anar encaminada a adequar tan bé com sigui 
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possible la necessitat il·limitada que existeix en el mercat front els recursos limitats dels quals disposa el 
consumidor. 

 Oferta: És el conjunt de béns o serveis que s'orienten a satisfer la demanda detectada en el mercat, 
generalment queda suficientment coberta per les empreses. 

 

Dins del màrqueting, trobem una divisió: El màrqueting intern, que és el qual es duu i executa dintre de la pròpia 
companyia perquè es doni un bon servei als clients i màrqueting extern, aquell que es dóna al mercat. Seria absurd i 
poc rendible disposar d'una cartera magnífica de productes i que l'empresa no estigués bé preparada per a oferir-
los. 

 

El cicle del màrqueting 

 

Si unim la concepció del màrqueting com filosofia i com funció, l'actuació del màrqueting queda reflectida en un cicle, 
el qual es fonamenta en el descobriment de necessitats a satisfer, que poden transformar-se en desitjos i servir de 
base a la demanda. Aquesta demanda es dirigeix a productes que satisfan les necessitats i que són proporcionats 
per empreses, l’oferta. La conjunció d'oferta3 i demanda4 constituïx el mercat.  

 

El màrqueting en els sistemes econòmics 

 

Des d'un punt de vista macroeconòmic s'adverteix una forta correlació positiva entre el desenvolupament del 
màrqueting en un país i el seu desenvolupament econòmic i social. 

El màrqueting és doncs, una conseqüència del desenvolupament i creixement econòmic.  

 

 Països d'economies de mercat 

Les economies de mercat són un sistema d’organització econòmica que posseeix uns mecanismes que asseguren 
per si sols, sense la intervenció de monopolis o estats,  l’equilibri permanent de l’oferta i la demanda. 

En el sistema d'economia de mercat tots els béns i serveis, i els factors productius tenen el seu preu. Els preus 
s'utilitzen com senyal informatiu i el mercat com mecanisme general de coordinació. Al no estar marcats els preus, 
és possible trobar, per exemple, el mateix producte a diferent preu en funció del fabricant. 

 

El mercat és el que dóna resposta als tres problemes bàsics: 

Què produir? Com produir? Per a qui produir? 

 

 

 

                                                            
3 Oferta: Quantitat de serveis i béns posada a disposició del mercat, durant un període de temps determinat. 

 
4 Demanda: Expressa un desig d’acord amb el poder adquisitiu d’un individu. 



Tant tu com jo
Treball de Recerca

15 

 
Les característiques d’aquestes economies són: 

- Els consumidors revelen les seves preferències en els mercats a l'efectuar les compres. Això condiciona als 
productors i, d'aquesta forma, es decideix quines coses han de produir-se. 

- La competència entre els diferents productors a la recerca de beneficis decideix com s'ha de produir. 

- L'oferta i demanda en els mercats de factors productius determina el per a qui.  

 

 Països d'economies planificades o centralitzades: 

Les economies planificades o centralitzades són les que tenen un tipus d'economia basat en l'Estat com únic centre 
de decisió, imposant un pla al conjunt de subjectes econòmics. 

Les característiques d’aquestes economies són: 

- L'empresa te molt poca autonomia i només pot prendre decisions en el referit a la seva organització interna, a 
l'adquisició de matèries primeres o a la fabricació de productes no essencials. 

- Les preferències i necessitats del consumidor no es tenen en compte. 

- L'elecció dels diferents tipus de béns a produir resideix en el Govern. 

- La llibertat dels ciutadans per a comprar els béns i serveis que desitgen  relativa ja que la producció d'aquests 
depèn del pla del Govern. 

 

En definitiva, en aquest tipus d'economies, és l'autoritat central la qual decideix què produir, com produir i per a qui 
produir. 

En l'actualitat, els fonaments de màrqueting en aquests països són molt similars als fonaments en economies de 
mercats. No obstant això, existeixen encara diferències en l'aplicació de les activitats del màrqueting. 

 

Per tal que l’empresa es trobi en una bona situació comercial caldrà emprendre tot un seguit d’activitats, que són les 
que formen el màrqueting. Concretament, aquestes activitats es poden agrupar en quatre aspectes, el que 
s’anomena màrqueting mix: 

 

 El  màrqueting mix és la combinació dels elements o tècniques sobre les quals pot actuar l’empresa de forma 
planificada. 

 

Aquests elements són el que es coneix com les quatre potes del màrqueting; va ser MCCARTHY qui a mitjans del 
segle XX, ho va denominar la teoria de les «4 pes», ja que utilitza quatre variables, que les seves inicials en anglès 
comencen per P:  

 

Product    Producte 

Place     Distribució 

Promotion   Promoció 

Price      Preu 
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L'evolució del mercat ha fet que del màrqueting mix passem al màrqueting relacional o “4 ces”: 

 

Producte    Client 

Preu    Característiques 

Promoció   Comunicació 

Distribució   Punt de venda 

 

El producte va encaminat a satisfer les necessitats del client. 

El preu ve donat segons les característiques del producte. 

La promoció consisteix en la comunicació. 

I el punt de venta (distribució) és la comercialització i distribució d’aquell producte. 

 

A continuació, expliquem detalladament cada una d’aquestes potes i centrant-les en la nostra campanya de 
màrqueting: 
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3.1 PRODUCTE 
 

Objectiu: Què puc fer per millorar el meu producte i satisfer expectatives del consumidor? 

 

Seguint amb les diferents àrees d'activitat de màrqueting, anem a entrar dintre de la política del producte, pilar bàsic 
en el desenvolupament de les diverses estratègies a realitzar per l'empresa. 

 

Els productes i serveis es fabriquen o creen per a obtenir beneficis, satisfer les necessitats dels consumidors i donar 
respostes vàlides al mercat; per tant, podem dir que constituïxen la base de qualsevol concepció de màrqueting. 

 

El desenvolupament i llançament de nous productes és una activitat empresarial plena de riscos i incertesa. Hem 
iniciat el segle XXI, observant com els cicles de vida dels productes s'estan escurçant en una gran majoria. Motius?, 
principalment els canvis en la demanda i l'augment de la competència. 

 

Un producte està compost principalment d’una sèrie de característiques físiques i de servei que satisfan o intenten 
satisfer les necessitats del comprador i han de correspondre a la idea d'utilitat que s'espera d'ell, encara que la 
tendència actual ve marcada pel màrqueting de percepcions que fa preferir als diferents consumidors un producte, 
més pels seus valors emocionals o externs que per la pròpia utilitat, és a dir, el consumidor es deixa portar per la 
marca i la imatge que té aquest producte. 

 

Per a dur a bon terme la totalitat de la política de màrqueting és necessari avaluar sistemàticament les possibilitats 
del mercat, o sia, determinar el contingut de les diferents estratègies dels productes i serveis, tant de la nostra 
companyia com de la competència, seleccionar i analitzar les seves principals característiques, així com els preus 
fixats per a la seva comercialització, tot això coordinat amb la filosofia i estratègies de màrqueting que consideri 
l'empresa. 

 

Els productes es poden classificar en tres: productes funcionals, d’impuls o d’alt preu. 

La nostra pastilla es tracta d’un producte funcional ja que és d'ús quotidià que, generalment, obliga a una compra en 
un període relativament reduït i concret, d'acord, d'una banda, amb la caducitat i, per una altra, amb les possibilitats 
o costums.  

 

Concepte de producte 

 

Un producte és un conjunt de característiques i atributs tangibles (forma, grandària, color...) i intangibles (marca, 
imatge d'empresa, servei...) que el comprador accepta, en principi, com quelcom que satisfarà les seves necessitats. 

En màrqueting un producte no existeix fins que no respongui a una necessitat, a un desig.  
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El nostre producte, creat per SILAN Laboratoris S.A., es tracta d’una pastilla, que rep el nom de Himself, que actua 
com a anticonceptiu. 

La pastilla està composta de la proteïna Eppin ,formada als testicles de l’home, i que crea anticossos i no fa possible 
la fecundació de l’òvul femení. 

L’objectiu d’aquesta proteïna és induir anticossos específics contra hormones femenines o antígens de l’esperma, 
que interfereixen en el procés de fecundació dels òvuls pels espermatozoides. 

Els anticossos induïts interfereixen amb una substància natural necessària per la coagulació del ejaculat masculí 
(Vegeu Annex 1). 

 

Atributs del producte 

 

Els productes són susceptibles d'una anàlisi dels atributs tangibles i intangibles que conformen el que es pot 
denominar com la seva personalitat. 

Aquesta anàlisi s'efectua a través de l'avaluació d'una sèrie de factors que permeten realitzar una investigació del 
producte, partint dels elements centrals fins als complementaris, per a la vista, tant dels nostres com dels de la 
competència, elaborar l'estratègia del màrqueting que ens permeti posicionar el producte en el mercat de la forma 
més favorable. 

 

Els principals factors són: 

 

 Nucli: Comprèn aquelles propietats físiques, químiques i tècniques del producte, que ho fan apte per a 
determinades funcions i usos. 

 Qualitat: Valoració dels elements que componen el nucli, en raó d'uns estàndards que han d'apreciar o 
amidar les qualitats i permeten ser comparatius amb la competència. . La qualitat, però, és un atribut que 
només es pot comprovar després d’haver obtingut el bé o servei, a més a més, és relatiu, ja que un producte 
només serà de qualitat quan satisfaci les expectatives que el consumidor s’havia fet. 

 Quantitat: És el contingut de producte que hi ha per unitat venuda. 

 Preu: Valor últim d'adquisició. Aquest atribut ha adquirit un fort protagonisme en la comercialització actual 
dels productes i serveis. 

 Envàs: Element de protecció del que està dotat el producte i té, al costat del disseny, un gran valor 
promocional i d'imatge. 

 Disseny: Forma i grandària que permeten, en major o menor grau, la identificació del producte o l'empresa i, 
generalment, configura la pròpia personalitat del mateix. Ha de tenir un disseny bastant propi perquè el 
consumidor, a simple vista, pugui identificar el producte. 

 Marca: Noms i expressions gràfiques que faciliten la identificació del producte i permeten el seu record 
associat a un o altre atribut. Avui dia és un dels principals actius de les empreses. 
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 Servei: Conjunt de valors afegits a un producte que ens permet poder marcar les diferències respecte als 

altres; avui dia és el que més valora el mercat, d'aquí el seu desenvolupament a través del denominat 
màrqueting de percepcions. 

 

Vistos els atributs dels productes de manera general, ens centrem en els atributs de la nostra pastilla: 

 

 Nucli: Aquesta pastilla és de forma circular i de 100 mil·ligrams de pes, el que fa que sigui fàcil d’ingerir. És 
eficient fins a sis mesos després d’haver-se ingerit. Passat aquest període, es deixen de crear anticossos, per 
tant l’home torna a ser totalment viril. És per això, que una setmana abans de vèncer els sis mesos, és 
aconsellable tornar a prendre la pastilla o utilitzar un altre mètode anticonceptiu. 

 Qualitat: La qualitat és un atribut que només es pot comprovar després d’haver ingerit la pastilla, però tots els 
estudis realitzats pel departament de I+D+i 5 del laboratori, ens mostren una sèrie d’aspectes positius a favor 
de la qualitat d’aquesta. 

Està comprovat que no provoca efectes secundaris, és per això, que és totalment segura, eficaç i ingerible 
per a tots els homes, ja que el fet de tenir alguna malaltia o deficiència no altera el funcionament de la 
pastilla. 

Per garantir la total seguretat de que la pastilla no és perjudicial per a la salut, s’han passat els diferents 
controls de sanitat.  

Aquests són el EPF del Ministeri de Salut i el CPS (Control Público de Salud). 

 Quantitat: La pastilla es ven en paquets d’una unitat perquè és un producte que no s’ha de consumir 
contínuament. 

 Preu: El preu final de la pastilla és de 33,70€, preu fixat a partir dels costos, de l’oferta i la demanda i de la 
competència, com explicarem més endavant. 

 Envàs i disseny: L’envàs és el que es coneix com a envàs promocional, que és aquell que, a més de complir 
les seves funcions normals (protegir el producte, facilitar el transport i la conservació, etc.), té alguna 
característica que el fa més desitjable per al consumidor. 

Per aquest motiu, el nostre envàs té un disseny peculiar, on predominen els colors vius, sobretot el blau, el 
blanc i el groc. En ell estarà plasmat el nom de la pastilla, l’anagrama i l’eslògan. 

Per diferenciar-lo dels productes de la competència, presenta un envàs de forma circular que crida l’atenció 
del consumidor, ja que no és la forma habitual. 

Les seves dimensions, de quatre centímetres de diàmetre, permet que es pugui guardar fàcilment a qualsevol 
lloc. 

SILAN Laboratoris S.A. està molt conscienciat amb el problema mediambiental, és per això,que l’envàs de 
tota la gamma de productes que llancem al mercat, és ecològic i reutilitzable. 

L’envàs és fet de cartró, ja que és el més adequat en el sector farmacèutic i el que facilita una comunicació 
gràfica de gran qualitat. 

                                                            
5 I+D és l'acrònim d'Investigació i Desenvolupament i innovació. És el conjunt de treballs creatius que s'emprenen de 
manera sistemàtica a fi d'augmentar el volum de coneixements de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització 
d'aquest volum de coneixement per a concebre noves aplicacions (definició donada per el INE). 
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Dins de l’envàs, trobem un fullet informatiu i instructiu sobre la pastilla (prospecte), juntament amb un telèfon 
d’informació per a qualsevol problema i/o consulta associat al producte. 

Donades totes aquestes característiques, fa que l’envàs sigui un venedor silenciós i respectuós amb les tres 
R mediambientals6, a part de fer possible la contenció, conservació, transportació, diferenciació i identificació 
del producte. 

 Marca: La pastilla Himself és de la marca SILAN. Rep aquest nom perquè és el nom dels laboratoris i així els 
consumidors el puguin relacionar fàcilment amb l’empresa. 

 Servei: Presenta dos grans avantatges, el primer d’ells és que és un mètode molt còmode, ja que només s’ha 
de prendre una vegada cada sis mesos, com ja hem dit, cosa que facilita el seu ús i fa que no s’hagi de 
pensar contínuament en ell, simplement es pren una vegada i s’oblida fins la pròxima. 

El segon avantatge és que fa l’home es sensibilitzi pel que fa la responsabilitat del control de l’embaràs i no 
es centri únicament en la dona. 

 

Cicle de vida del producte 

 

Sabem que la importància del producte en l'empresa ha dut a aquesta a tractar de sistematitzar el comportament de 
les vendes dels productes a través de la seva permanència en el mercat. Uns productes estan molt temps i uns 
altres tenen una durada efímera.  

 

Durant tot el temps de permanència, les vendes no sofreixen fluctuacions? La problemàtica de preus, estratègies de 
publicitat, pressió de la demanda i dels competidors són sempre les mateixes? És similar per a tots els productes? 

L'observació de les situacions i fases per les quals travessen els productes en el mercat ha permès deduir que 
aquest recorre un camí que s'assembla al dels éssers vius, com li ocorre a la pròpia empresa quan es renova i 
innova.  

 

L'anàlisi parteix del supòsit que els productes tenen un desenvolupament biològic, és a dir, neixen, creixen i moren. 

Aquesta política ha de basar-se en un bon coneixement d'aquestes qüestions: quins productes moriran aviat?, quins 
estan naixent?... Encara que hi ha diferents teories respecte al nombre d'etapes existents, per a nosaltres, sense 
entrar en polèmica, les fases que vam considerar que formen el cicle vital d'un producte són cinc: 

 

1) Llançament o introducció 

2) Turbulències 

3) Creixement 

4) Maduresa 

5) Declivi 

 

 
                                                            
6 Reduir en origen, reciclar i reutilitzar. 
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1. Etapa de llançament o introducció 

 

És l'etapa on queda fixada la concepció, definició i període experimental del producte, els estudis diuen que entre el 
50% i el 70% fracassen en el seu llançament al mercat. 

 

Aquesta fase es caracteritza per una rendibilitat negativa a causa dels grans esforços que són precisos per a 
fabricar, llançar i perfeccionar el producte, en comparació al volum de vendes que s'aconsegueix, que és un volum 
baix. Hi ha poca competència i ha d’haver-hi una gran dedicació de l’equip de vendes. 

 

2. Etapa de turbulències 

 

Podríem emmarcar aquesta etapa com la que pot arribar a produir fortes convulsions en la trajectòria del producte, 
tant per les pressions externes o del mercat com internes per la pròpia empresa en les seves lluites polítiques i de 
personal. 

 

Lògicament si se sap tenir domini sobre les circumstàncies que les produeixen, la solució vindrà aviat i farà que iniciï 
la següent etapa enfortida. 

 

3. Etapa de creixement 

 

Superats els esforços tècnics, comercials i de comunicació, propis de la fase anterior, fins i tot de la de turbulències, 
si haguessin existit, el producte pot fabricar-se industrialment i el mercat s'obre, el que permet un desenvolupament 
a poc a poc de les seves vendes.  

 

Aquesta fase es caracteritza per una rendibilitat positiva que s’ha reinvertir, en la seva totalitat, per a finançar el 
creixement i els esforços tècnics, comercials i de comunicació propis de la mateixa. 

Es produeix un ascens vertical d les vendes, comença aparèixer competidors, els costos de fabricació són encara 
alts i, conseqüentment, el preu també. Tot i aquests elevats costos, el procés de fabricació es va perfeccionant. 

Una empresa que tingui la majoria dels seus productes en aquesta fase tindrà alts beneficis, però, de forma 
incomprensible per a l'accionista, no poden es repartir elevats dividends, ja que el finançament exigit inicialment és 
molt important i elevat. 

 

4. Etapa de maduresa 

 

Tota política de llançament d'un producte té com objectiu arribar a aquesta etapa on les vendes segueixen creixent, 
però a menor ritme, les tècniques de fabricació estan molt perfeccionades, els costos de fabricació són més baixos, 
ja hi ha un gran nombre de competidors, baixen els preus de venda cosa que pot provocar una lluita de preus i, per 
tant, s’ha de fer un gran esforç comercial per a diferenciar el producte. 



Tant tu com jo
Treball de Recerca

22 

 
En aquesta fase, la rendibilitat no és tan elevada com en la fase anterior, però es produeixen excedents de 
tresoreria (ja que no hi ha necessitat de grans inversions), el que permet el repartiment de bons dividends, o invertir 
en altres productes que es trobin en les primeres fases de vida. 

 

5. Etapa de declivi 

 

Hi ha companyies que abans que un producte s'acosti a aquesta etapa el retiren del mercat en plena maduresa. 

 

Es pot dir que quan un producte arriba a aquesta fase, ha de romandre en ella el mínim temps possible i sempre de 
forma transitòria, doncs les vendes entren en declivi, els beneficis disminueixen més per l'escassa demanda que 
pels costos i la imatge de marca comença a deteriorar-se. 

 

En resum, aquesta etapa es caracteritza perquè la rendibilitat segueix descendint, encara que habitualment es 
produeixen excedents de tresoreria per la desinversió. Cal renovar o abandonar el producte. 

 

Arribat a aquesta etapa s'ha d'analitzar si és més convenient abandonar el producte en el nivell de fabricació i venda 
o llançar-lo novament amb una sèrie de modificacions. 

 

Estratègies de producte 

 

Simultàniament, les estratègies que es poden fer segons la situació i el posicionament del producte en el mercat 
són, entre altres, canviar-lo, modificar-lo, millorar-lo, ampliar o consolidar la línea, oferir noves games de colors, fer-
lo més segur, augmentar la qualitat, re dissenyar-lo per estalviar temps o diners al consumidor, comprar un producte 
i revendre’l (enlloc de fabricar-lo), etc. 

 

Cicle de vida del nostre producte 

 

Etapa de llançament: Donada la gran inversió de capital que s’ha hagut de fer per a la investigació farà que els inicis 
de vida del producte puguin produir certes pèrdues, ja que s’ha invertit molt i s’han d’anar cobrint els costos. 

S’utilitzarà una campanya agressiva, amb preus no molt alts. 

 

Etapa de creixement: S’espera un gran boom i una gran quantitat de vendes, ja que és una novetat i crida l’atenció 
del consumidor. Els homes tindrien curiositat per saber de què va la pastilla, cosa que faria que molts d’ells donessin 
el pas i compressin la pastilla. Això es traduirà en un increment de les vendes i conseqüentment dels beneficis. S’ha 
de destacar, també, el paper de la dona. En molts casos de parella estable, la dona intentarà convèncer a l’home 
perquè se la prengui. 
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Etapa de maduresa: Abans d’arribar a aquesta, el producte patirà una davallada i hi haurà un descens de les 
vendes, ja que el producte haurà “passat de moda”. Malgrat això, a la llarga, quan s’aconsegueixi canviar la 
mentalitat de la societat respecte el tema de la reproducció, que és un dels objectius del nostre producte i de la 
filosofia de l’empresa, farà que s’estabilitzin les vendes. 

Els possibles consumidors que no havien consumit la pastilla anteriorment per por o per altres motius, al veure altres 
homes que la utilitzen i obtenen resultats satisfactoris, s’aniran afegint poc a poc. 

És possible que durant l’etapa de maduresa, apareguin competidors al veure l’èxit del producte, cosa que ens 
obligarà a diferenciar-nos d’aquests per seguir sent els capdavanters i mantenir el nostre mercat. 

 

Expectatives del nostre producte 

 

Al ser un mètode anticonceptiu nou en el mercat, al principi hi hauria una certa acceptació pel fet de ser una novetat 
i per les “ganes” de provar-lo; però a la llarga, donada l’educació sexual rebuda per la societat, en concret pels 
homes, que no tenen la sensació de ser els responsables de la reproducció, faria que la demanda d’aquest baixés 
considerablement ja que hi hauria certes reticències a utilitzar un mètode que, des del seu punt de vista pot 
comportar uns possibles efectes secundaris, (tot i garantir que no és així) perquè poden pensar que pot arribar a 
deixar-lo estèrils o coses per l’estil, tot a causa de l’educació rebuda, com hem comentat anteriorment. 

No obstant, molts homes ho prendrien o bé per la pròpia voluntat o bé per la pressió que pot produir-li parella, pel fet 
de no voler ser ella sempre la responsable de l’anticoncepció. També s’espera que hi hagi vendes donat que 
algunes persones tinguin contraindicacions i/o problemes per usar altres mètodes com, per exemple, al·lèrgia al 
làtex, als espermaticides, etc. 

 

La marca 

 

Segons l'Associació Americana de Màrqueting, marca és un nom, un terme, un senyal, un símbol, un disseny  o una 
combinació d'algun d'ells que identifica productes i serveis d'una empresa i els diferència dels competidors. Però, la 
marca no és un simple nom i un símbol, ja que, actualment, s'ha convertit en una eina estratègica dintre de l'entorn 
econòmic actual. Això es deu, en gran mesura, que s'està passant de comunicar els aspectes materials del 
producte, a donar-li més importància als seus aspectes immaterials i emocionals. 

Segons els estudis, al voltant del 40% dels consumidors consideren força la marca a l’hora d’efectuar la seva decisió 
de compra. 

És degut principalment a la saturació dels mercats, a la necessitat d'expressió personal i social a través de les 
marques i/o a la necessitat de dirigir productes a segments cada vegada més específics. 

 

Cada vegada els productes se semblen més entre si i és més difícil per als consumidors distingir els seus atributs. 
La marca és, a més del principal identificador del producte, un aval que ho garanteix situant-lo en un plànol superior, 
al construir una veritable identitat i relació emocional amb els consumidors. 
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La marca és útil: 

 

 Per al consumidor, que li aporta informació sobre el producte pel que fa aspectes rellevants de qualitat, 
garantia, etc. i simplifica la seva decisió de compra. 

 Per al productor, que constitueix una eina que, si s’empra adequadament, contribueix al fet que la seva 
clientela sigui fidel, i a captar nous consumidors. Pot constituir una garantia que generarà una avantatge 
competitiu a llarg termini. 

Si una empresa aconsegueix que els consumidors identifiquin i valorin la seva marca, dificulta l’activitat de 
les empreses de la competència. Aquesta pot copiar el producte, les innovacions que s’hi introdueixen o el 
sistema de distribució; tanmateix, no pot fer-ho amb la marca, que està protegida legalment. 

 

La marca ha de ser: breu, senzilla, fàcil de pronunciar i de recordar, amb bona sonoritat, adaptable a qualsevol 
idioma, adaptable a l’envàs i atractiva, entre d’altres. 

 

Hi ha diferents tipus de marca: marca única, marques múltiples, segones marques, marques blanques i aliances de 
marca. 

 

· Què es vol transmetre? El primer, cal determinar quins són els valors amb els quals es desitja que s'identifiqui a 
l'empresa. Per a això, cal analitzar factors com el sector en el qual actua, la competència, els punts forts que valoren 
els clients, ... 

· Com es transmetrà? Això implica triar el nom i els símbols que acompanyaran a la marca. Tenint en compte que 
aquesta representarà a l'empresa al llarg de la seva vida, el seu atractiu haurà de perdurar al llarg del temps. 

 

La marca del nostre producte 

 

La marca del nostre producte és SILAN, ja que respon al nom dels laboratoris en els quals s’ha creat la pastilla. 

Hem escollit aquest terme perquè compleix totes les característiques que ha de tenir una bona marca: és breu, és 
senzilla, fàcil de recordar i de pronunciar, adaptable a qualsevol idioma, amb bona sonoritat, adaptable a l’envàs i 
atractiu. 

Amb aquest nom es pretén que el consumidor relacioni ràpidament la marca amb els laboratoris, perquè així si té 
una bona imatge sobre l’empresa la tindrà també de la nova pastilla. 

La nostra marca és marca única ja que assignem la mateixa marca a tots els nostres productes, el que els diferencia 
entre ells és el nom de cada medicament, però tots són de marca SILAN. 
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Nom, logotip, anagrama i eslògan 

 

El nom és la denominació que té el producte. En el nostre cas la pastilla rep el nom de Himself. Hem escollit aquest 
nom perquè és fàcil de memoritzar; crea un joc de paraules que permet la identificació ràpida de la pastilla, ja que 
vindria a dir: “per a ell”, “per ell mateix”,... 

Com ja hem explicat, perseguim l’objectiu d’intentar canviar una mica la mentalitat de la societat i fer veure que 
l’anticoncepció no és només cosa de la dona; d’aquí ve aquest nom, que involucra també a l’home alhora de 
prevenir l’embaràs. 

 

El logotip és la plasmació gràfica de la marca feta amb un disseny especial. Molts cops està acompanyat d’un 
grafisme, que és un dibuix que identifica la marca i que habitualment l’acompanya. Aquests dos elements formen 
l’anagrama. 

El nostre anagrama és un disseny propi de les sòcies dels laboratoris. Tracta d’un  espermatozoide que té en el 
pensament un òvul. Té els ulls sortits, com a símbol de desesperació, alegria, ... El dibuix de l’espermatozoide, però, 
té el senyal de prohibit damunt seu, per a simbolitzar que la nostra pastilla evita precisament això, que el 
espermatozoide sigui capaç de fecundar l’òvul, ni tan sols pensar-ho (Vegeu annex 2). 

 

L’eslògan és una frase curta i fàcil de recordar que pot acompanyar l’anagrama, i que en alguns casos descriu 
alguna característica de producte o que incideix en algun factor emocional. 

El nostre eslògan és la frase: Tant tu com jo. 

Però com que és un producte que es llançarà a tot Espanya, tota la publicitat està fet en castellà, per tant l’eslògan 
ens quedaria així: Tanto tu como yo. 

Hem escollit aquest eslògan perquè en només quatre paraules descriu clarament l’objectiu de l’empresa alhora de 
llançar el producte al mercat i és fàcil de recordar. 
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3.2 PREU 
 

Objectiu: La rendibilitat. Consisteix en conjugar competitivament tres variable: costos, demanda i competència. 

 

El preu és el contravalor econòmic d’un determinat bé o servei acceptar o no en funció de la utilitat-valor percebut 
que el producte ofereix. 

 

De tots els components del màrqueting mix, el preu és probablement el que té més influencia en les vendes i, en tot 
cas, el que produeix uns efectes més immediats. 

 

Hem de considerar quin és el marge de maniobra amb què compta l’empresa.  

Sabem que la competència limita fortament la capacitat de fixació de preus; la major part de les empreses operen en  
un entorn de competència. 

A part de la competència, tenim les necessitats del mercat, fixades en un producte, amb uns atributs determinats; 
per un altre, tenim el procés de producció, amb els consegüents costos i objectius de rendibilitat fixats, etc. 

Per això haurà de ser l'empresa l'encarregada, en principi, de fixar el preu que consideri més adequat.  

 

Per tant, podem definir el preu com l'estimació quantitativa que s'efectua sobre un producte i que, traduït a unitats 
monetàries, expressa l'acceptació o no del consumidor cap al conjunt d'atributs d'aquest producte, atenent a la 
capacitat per a satisfer necessitats. 

 

Per fer una bona elecció, per començar, s’ha de tenir clar quin és l’objectiu de fixar aquest preu. Una empresa pot 
buscar diversos objectius principals al fixar els seus preus, com per exemple: 

 

 Supervivència en el mercat 

 Participació màxima en el mercat 

 Captura màxima del segment superior del mercat, és a dir, captar un màxim nombre de 
consumidors 

 Lideratge en qualitat de productes 

 

L’objectiu del nostre preu és captar el màxim nombre de consumidors possibles, ja que és un producte nou i s’ha 
d’introduir correctament en el mercat. 

 

Oferta i demanda 

 

Un mercat està constituït per compradors i venedors, que actuen guiats per interessos diversos. 

Els compradors estan interessats a obtenir el bé o servei que desitgen al preu més baix possible; els venedors, en 
canvi, desitjarien que el preu fos alt. 
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En una economia de mercat no existeix cap institució que fixi quin serà el preu que, finalment, els uns hauran de 
pagar i els altres cobrar. Per tant, resulta interessant conèixer quin és el procés mitjançant el qual es fixa el preu. 
Aquesta és la finalitat del model de l’oferta i la demanda. 

 

L'expressió "oferta i demanda" va ser per primera vegada utilitzada per Luis Quezada Avila en la seva obra “Estudio 
de los principios de la economía política”, publicada al 1767. 

En “La riqueza de las naciones”, Smith en general assumeix que el preu d'oferta és fix, i que és la demanda la qual 
fa que el preu pugi o baixi. 

Durant els últims anys del segle XIX va sorgir l'escola de pensament marginal. Aquest camp va ser iniciat per 
Stanley Jevons, Carl Menger i Léon Walras. La idea principal és que el preu s'establia a partir del preu més alt.  

Va ser un canvi substancial respecte a les idees d'Adam Smith sobre la determinació del preu d'oferta. 

Aquest model va ser desenvolupat i popularitzat més tard per Alfred Marshall en el seu assaig “Principios de 
economía”. Juntament amb Léon Walras, Marshall es va centrar en el punt d'equilibri en el qual les dues corbes es 
tallaven. 

Des de finals del segle XIX, aquesta teoria de l'oferta i la demanda s'ha mantingut pràcticament inamovible. 

 

El model estableix que en un mercat lliure, la quantitat de productes oferts pels productors i la quantitat de productes 
demandats pels consumidors depenen del preu de mercat del producte. 

 

La llei de l'oferta indica que l'oferta és directament proporcional al preu; com més alt sigui el preu del producte, més 
unitats s'oferiran a la venda. 

 

La llei de la demanda indica que la demanda és inversament proporcional al preu; com més alt sigui el preu, menys 
demandaran els consumidors. 

Per tant, l'oferta i la demanda fan variar el preu del bé. 

Segons la llei de l'oferta i la demanda, el preu d'un bé se situa en la intersecció de les corbes d'oferta i demanda. 

Si el preu d'un bé està massa baix i els consumidors demanden més del que els productors poden posar en el 
mercat, es produeix una situació d'escassetat, així mateix, els consumidors estaran disposats a pagar més. Els 
productors pujaran els preus fins que s'arribi a el nivell al com els consumidors no estiguin disposats a comprar més 
si segueix pujant el preu.  

En la situació inversa, si el preu d'un bé és massa alt i els consumidors no estan disposats a pagar-lo, la tendència 
serà que baixi el preu, fins que s'arribi al nivell al com els consumidors acceptin el preu i es pugui vendre tot el que 
es produeix. 
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Mètodes per la fixació del preu 

 

 El preu basat en el mercat 

Segons els estudis fets pel departament de màrqueting, i seguint el model d’oferta i demanda que hem explicat 
anteriorment, el resultat de les enquestes realitzades als possibles consumidors de Himself és que el preu de pastilla 
hauria d’estar entre els 30 € i els 35 €. 

Aquest resultat es va obtenir fent una mitjana de la suma dels preus que estaven disposats a pagar cadascú.  

Això ens indica que, un preu superior a 35 € provocaria un excés d’oferta; per contra, un preu inferior a 30 €, 
suposaria un excés de demanda. 

 

 El preu basat en els marges 

Aquest procediment es basa a calcular el cost unitari de producció i sumar un percentatge de beneficis. El cost 
unitari pot ser el cost total de producció i llavors el marge va dirigit a obtenir beneficis, o bé es pren, cada una de les 
activitats de distribució, el cost variable de producció o adquisició i el marge cobreix els costos fixos, despeses 
d'administració, comercials, financers i el benefici. 

La gran utilització d'aquest procediment es deu al fet que resulta molt fàcil d'aplicar al conèixer-se millor els costos 
que la demanda i que el seu ús per part de totes les empreses del sector duu a oferir preus similars, evitant 
situacions de competència en els preus. 

 

Calculem el preu segons el nostre cost unitari i el nostre marge de beneficis: 

 

 Marge 
benefici 

Benefici unitari Benefici total Preu de 
venda 

Fabricant (Laboratori) 65% 7.63€/unitat 15260000€/mes 19.38€ 

Distribuïdor (xarxa pròpia) 25% 3.87€/unitat 7740000€/mes 23.25€ 

Minorista (Farmàcia) 45% 10.46€/unitat 20920000€/mes 33.71€ 

 

 

Anem a determinar els costos que hem d’afrontar: 

 

Les expectatives són posar a la venda 24.000.000 de pastilles a l’any; és a dir, 2.000.000 al mes. 

 

Per fixar el cost per cada pastilla, hem de tenir en compte molts factors. 

Hi ha costos directes i indirectes. 

Els costos directes són: les primeres matèries (substància química) per l’elaboració de la pastilla, el plàstic que 
permet preservar i conservar la pastilla, el full instructiu que hi ha dins de cada paquet, l’embalatge (cartró), etc. 
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Els costos indirectes són: la mà d’obra necessària (químics, biòlegs, operaris...), la maquinària i els EPI, despeses 
indirectes (electricitat, aigua...), amortització de l’immobilitzat material, I+D+i, ... 

 

Els costos directes sumen 8.000.000 €/mes. 

Els costos indirectes sumen 15.500.000 €/mes. 

Els costos totals, per tant, són 23.500.000 €/mes. 

 

Tenint en compte això i el nombre de pastilles fabricades en un mes podem trobar el cost unitari: 

  

 

23.500.000/2.000.000 = 11.75 € 

És a dir, tenim un cost de 11.75€ /pastilla. 

 

 

Si volem obtenir un marge de benefici del 65% sobre el cost de cada pastilla la vendrem al distribuïdor (tot i tenir una 
pròpia xarxa de distribució) per:  

 

 

1.65x11.75 = 19.38€ 

 

Ja sabem que la venem al distribuïdor per 19.38 € i nosaltres obtindrem 7.63 € / unitat de benefici. 

 

Aquest, que també haurà d’obtenir part del benefici, vendrà la pastilla al minorista (en aquest cas, les farmàcies) 
amb el marge de benefici que ell cregui oportú sobre el preu al qual ha comprat la pastilla. 

 

El distribuïdor afegirà un marge de benefici del 25%: 

 

 

1.20 x 19.38 = 23.25 €   

 

Ja sabem que la vendrà a la farmàcia per 23.25 € i obtindrà 3.87 € / unitat de benefici. 

 

Aquesta, que també haurà d’obtenir part del benefici, vendrà la pastilla als clients amb el marge de benefici que ell 
cregui oportú sobre el preu al qual ha comprat la pastilla. 

 

La farmàcia afegirà un benefici del 45%: 

 

Costos totals/unitats = cost unitari 

%de benefici x cost = preu  

%de benefici x cost = preu  

%de benefici x cost = preu  
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1.45 x 23.25 = 33.71  € 

 

La farmàcia tindrà un benefici de 10.46 € /unitat. 

 

Finalment, la pastilla arribarà al client amb un preu final de 33.70€. 

 

 Preu basat en la competència 

La referència per a fixar el preu és l'actuació de la competència més que els costos propi o el comportament del 
mercat. No obstant això, els costos marquen el preu mínim al que es pot vendre el producte. Els preus que es fixen 
en funció de la competència varia segons la posició del líder o seguidor de l'empresa. En general les empreses 
fixaran un preu similar al establert en el sector, tret que posseeixin algun avantatge o desavantatge competitiu. 

Calculem el preu basat en la nostra competència: 

Hem de tenir en compte els preus dels productes de la nostra competència. Els mètodes anticonceptius són béns 
substitutius, el que fa que, si fixem un preu molt elevat, els consumidors recorreran a un producte similar de la 
competència que tingui un preu més accessible. 

El fet de posar al mercat un producte totalment nou, ens limita en certa manera el preu que haurem de fixar. 
Utilitzarem l’estratègia de preus de penetració, que consisteix en fixar uns preus baixos per tal d’afavorir la 
introducció de nous productes en el mercat, fonamentalment en el cas que l’empresa s’hagi d’enfrontar a una 
competència preexistent. 

Per tant, fixem un preu baix, en aquest cas, un 33.70€ (que són els costos més els beneficis que es volen obtenir i a 
la mitjana obtinguda en l’estudi de mercat), que s’adapta bé a la competència, ja que sabem que els preus dels 
altres mètodes anticonceptius, a la llarga, acaben sent més cars. 

Els preus concrets de cada mètode anticonceptiu els podem veure en l’annex 2. 

 

El mètode que més competeix amb el nostre producte, és la píndola anticonceptiva femenina. Aquesta, té un preu 
entre 10 i 12 € al mes. Basant-nos en que la nostra pastilla és efectiva durant sis mesos, veiem que surt molt més 
econòmica pel consumidor que no pas la píndola. 

 

10 x 6 (sis mesos) = 60 

12 x 6 (sis mesos) = 72  

 

Aquest és el cost que suposaria utilitzar la píndola femenina durant sis mesos. S’observa que fins i tot pot arribar a 
superar el doble del preu de la pastilla anticonceptiva per l’home que hem fabricat, Himself.  

Això, segons la llei de l’oferta i la demanda, es traduiria en una disminució del consum de la píndola femenina a 
favor d’un increment de les vendes de la pastilla masculina, sempre hi quan les altres variables (mentalitat, etc.) es 
mantinguessin constants. El consumidor, en general, opta pel producte més econòmic, en aquest cas, Himself. 
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3.3 DISTRIBUCIÓ 
 

Objectiu: Què puc fer per aconseguir que el producte es distribueixi en les condicions, llocs, quantitat, temps i 

qualitat de servei requerits pel comprador? 

 

Una variable del màrqueting mix és la distribució. Per distribució s'entén tot el relacionat amb la manera de fer 
arribar el producte al client. Això inclou des dels mateixos venedors fins a la manera de transportar el producte al lloc 
de consum. 

La distribució tracta de com fer arribar físicament el producte o servei al consumidor, és a dir, agrega valor a les 
dimensions temps i lloc.  

 

Les empreses poden constar d’una pròpia xarxa de distribució o contractar a una empresa externa perquè la dugui a 
terme. 

 

La distribució de la pastilla anirà a compte d’una pròpia xarxa de distribució dels laboratoris. 

 

Canal de distribució  

 

Amb freqüència pot haver una cadena d'intermediaris, en la qual cadascun passa el producte a la següent baula, 
fins que finalment arriba al consumidor o usuari final. 

Aquest procés es coneix com a cadena o canal de distribució. Cadascun dels elements d'aquestes cadenes tindrà 
les seves pròpies necessitats específiques, que el productor ha de considerar juntament amb les de l'usuari final. 

 

 Tipus de canals  

 • Venda directa, per exemple via la comanda per correu, les vendes d'Internet i  per telèfon.  

 • Agent, que ven directament en nom del productor.  

 • Distribuïdor, que ven als minoristes.  

 • Minorista (també anomenat distribuïdor), que ven al client final.  

 • Anuncis, usats per a béns de consum.  

 

 

 Membres dels canals  

Els canals de distribució poden tenir diferents nivells: 

 

 • Canal directe o canal 1 (del productor o fabricador als consumidors): Aquest tipus de canal no té cap 
nivell d'intermediaris, per tant, el productor o fabricant ocupa la majoria de les funcions de màrqueting, com la 
comercialització, transport, magatzematge i acceptació de riscos sense l'ajuda de cap intermediari. 
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 • Canal detallista o canal 2 (del productor o fabricant als detallistes i d'aquests als consumidors): Aquest 
tipus de canal conté un nivell d'intermediaris, els detallistes o minoristes (botigues especialitzades, magatzems, 
supermercats, hipermercats, etc.) En aquests casos, el productor o fabricant compte generalment amb una força de 
vendes que s'encarrega de contactar amb els minoristes (detallistes) que venen els productes al públic i fan les 
comandes. 

 

 • Canal majorista o canal 3 (del productor o Fabricant als majoristes, d'aquests als detallistes i d'aquests 
als consumidors): Aquest tipus de canal de distribució conté dos nivells d'intermediaris: 1) els majoristes 
(intermediaris que realitzen habitualment activitats de venda a l'engròs, de béns i/o serveis, a altres empreses com 
els detallistes que els adquireixen per a revendre'ls) i 2) els detallistas (intermediaris l'activitat dels quals consisteix 
en la venda de béns i/o serveis al detall al consumidor final). 

 

 • Canal agent/intermediari o canal 4 (del productor o fabricant als agents intermediaris, d'aquests als 
majoristes, d'aquests als detallistes i d'aquests als consumidors): Aquest canal conté tres nivells d'intermediaris: 1) 
L'Agent Intermediari (que en general, són signatures comercials que busquen clients per als productors o els ajuden 
a establir tractes comercials; no tenen activitat de fabricació ni tenen la titularitat dels productes que ofereixen), 2) 
els majoristes i 3) els detallistes. 

 

En el cas de Himself, al ser un fàrmac, no distribuirem al client final. 

Utilitzem un canal de distribució mig (canal 2) que està constituït pel fabricant, el minorista/majorista i el client final. 

Concretament, el nostre canal està format pel laboratori, que som qui fabriquem la pastilla; les farmàcies, que són 
qui les posa a l’abast dels consumidors i que actua tant de minorista; i els consumidors finals. Per tant, la longitud 
del nostre canal de distribució és d’un sol intermediari. Tot i això, no es pot oblidar que entre els laboratoris i les 
farmàcies ha d’haver-hi algú que porti el producte d’un lloc a l’altra, és a dir, dugui a terme la logística. 

 

 Estructura dels canals 

 

Als diferents nivells de la distribució, als quals es refereixen a la longitud de canal, Lancaster i Massingham també 
van agregar un altre element estructural, la relació entre els seus membres; que pot ser: 

 Convencional o de flux lliure, canal amb una gamma d'intermediaris per on  arriben les mercaderies a 
l'usuari final. 

 Transacció única, un canal temporal que es pot instal·lar per a una transacció;  per exemple, la 
venda d'un projecte específic. 

 Sistema de comercialització vertical, és aquell que els elements de la  distribució s'integren. 

 

L’estructura del nostre canal és convencional o de flux lliure, ja que a partir de la gamma d'intermediaris la pastilla 
podrà arribar als consumidors finals. No pot ser de transacció única, per exemple, perquè no es tracta d’un producte 
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específic que es vendrà durant un determinat temps i després es deixarà de comercialitzar, sinó que s’espera que 
Himself pugui ser distribuït durant molt de temps. 

 

Quan parlem del canal de distribució, entra un altre concepte: mercat interior. Que es refereix a la compra venda 
dels béns entre els membres del canal. Per exemple, el fabricant li ven al distribuïdor el producte a un cert preu i 
aquest, al mateix temps, li ho vendrà a un majorista o un minorista a un altre preu. Aquests preus estaran fixats de 
tal manera que cada membre pugui obtenir un benefici, és el que es coneix com a preu de transferència. 

En la pràctica, si el productor és bastant gran, l'ús d'intermediaris (particularment l'agent i el comerciant) pot costar 
de vegades més que la venda directa.  

 

Les relacions entre els membres que conformen el canal, han de ser totalment contractuals. 

 

Una companyia petita no té cap alternativa per a utilitzar intermediaris, però les companyies grans sí tenen l'opció. 

No obstant això, molts productors semblen assumir que, una vegada que el seu producte s'hagi venut en el canal al 
principi de la cadena de distribució, el seu treball s'acaba.  

Però aquesta cadena de distribució assumeix solament una part de la responsabilitat del productor i, si aquest té 
qualsevol aspiració a orientar-se comercialment, el seu treball s'ha d'ampliar i a de consistir també a manejar 
indirectament tots els processos implicats en aquesta cadena fins que el producte o el servei arriba a l'usuari final; 
no se’n pot desentendre. 

Això pot implicar un nombre de decisions per part del fabricant; que són respecte la qualitat dels membres del canal i 
els canals de supervisió i de maneig. 

 

 Qualitat dels membres del canal, hi ha tres tipus: 

 

• Distribució intensiva, on la majoria de venedors emmagatzema i competeix amb el preu del 
producte. 

• Distribució selectiva, aquest és el patró normal entre consumidor i mercats industrials, on alguns 
venedors especialitzats emmagatzemen el producte. 

• Distribució exclusiva, que solament es permet a uns venedors especialment seleccionats vendre 
el producte. 

 

 Supervisar i manejar el canal  

De la mateixa manera que les pròpies vendes de l'organització i les activitats de la distribució necessiten ser 
supervisades i manejades, cal cuidar les de la cadena de distribució.  

En la pràctica, per descomptat, moltes organitzacions utilitzen una barreja de diversos canals; poden complementar 
una força de vendes directa, manejant als clients grans, amb agents que cobreixen els clients més petits. 
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Himself serà distribuïda de manera exclusiva, que significa que solament es permet la seva venda a uns determinats 
venedors seleccionats prèviament (les farmàcies que s’han convidat al congrés). No podrà distribuir-se a qualsevol 
lloc, com seria el cas d’una distribució intensiva, sinó que nosaltres escollim qui tindrà el dret a vendre-la. 

 

Tipus de comercialització 

 

Distingim la comercialització vertical i l’horitzontal: 

 

 La comercialització vertical consisteix en que tant el productor com els distribuïdors i els minoristes treballen en 
un sistema unificat.  

Això pot donar-se perquè un membre de la cadena posseeix els altres elements; un fabricant que posseeixi els 
seus propis distribuïdors al detall, seria integració davantera.  

Si un minorista posseeix els seus propis fabricadors, aquesta seria integració posterior. 

La intenció de la comercialització vertical és controlar des del fabricant fins al minorista, la cadena de 
distribució. 

La integració vertical és una estratègia que es persegueix el més possible en l'etapa madura del mercat o del 
producte, ja que en les primeres etapes pot reduir beneficis. 

 

 La comercialització horitzontal consisteix en quan dos o més organitzacions no competidores formen una 
empresa a risc compartit, una operació de màrqueting conjunt, perquè aquest està més enllà de la capacitat de 
cada organització individual. Això fa que hi hagi un marge d’activitat i de distribució més ampli que si estigués 
format per una sola empresa. 

 

SILAN Laboratoris S.A. utilitza una comercialització vertical a l’hora de distribuir la seva pastilla Himself, ja que així 
els laboratoris podem controlar tota la cadena de distribució i no estem associats a cap altre empresa i/o 
organització. 

 

 Decisions a prendre... 

 

On hauria de distribuir-se el producte? 

El producte es trobarà, com hem dit, exclusivament en farmàcies i utilitzarem una distribució a nivell nacional, ja que 
al ser un producte nou i desconegut no podem llançar-lo en àmbit internacional, perquè comportaria un alt risc per a 
l’empresa, donat que s’ha de tenir en compte que no a tots els països seria rebut de la mateixa manera, a causa de 
la diferència de cultures, mentalitats, ideologies, etc. entre les diferents societats. 

En tot cas, més endavant i si tot funciona correctament, SILAN Laboratoris S.A. es pot arribar a plantejar distribuir el 
producte en un mercat més extens, però sempre partint de la base de que el país en qüestió sigui similar al nostre, 
pel que fa la mentalitat de la societat, el que asseguraria les vendes. 
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Quan hauria de començar a distribuir-se? 

La pastilla es començarà a distribuir al gener del 2008, sempre hi quan no hi hagi imprevistos.  

 

Els membres del canal haurien de compartir la publicitat?  

El fet de ser un fàrmac, no només hem de convèncer als consumidors finals perquè comprin la pastilla, sinó que 
també hem de informar a les farmàcies per tal de que es decideixin a comprar-nos la pastilla i a comercialitzar-la, 
per això no poden compartir la publicitat, ja que la publicitat que es farà a les farmàcies i la que es farà als 
consumidors no serà la mateixa (vegeu promoció). 

En conclusió, els nostres clients són les farmàcies, és a dir, és a elles a qui hem de informar i que es decideixin per 
comprar-nos el producte i que així arribi finalment als consumidors. 

Per tal de informar correctament sobre tot el relacionat amb la pastilla Himself, s’han d’organitzar convencions i 
congressos reunint a totes les farmàcies a les que volem vendre el producte. 

Aquestes convencions poden ser, per exemple, en hotels, en sales de premsa, etc. 

És aleshores quan es presenta el producte a les farmàcies, al mateix temps que se li entrega un fulletó de vendes, 
anomenat sells-folder, on s’inclou tota la informació necessària sobre la pastilla. 

 

Quina quantitat distribuirem? 

Les expectatives són posar a la venda 24.000.000 de pastilles a l’any; és a dir, 2.000.000 al mes. 

 

En resum, durem a terme una distribució exclusiva laboratori-farmàcia-client que començarà al gener del 2008 per 
tot l’estat Espanyol. 
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3.4 PROMOCIÓ 
 

Objectiu: Comunicar-nos contínuament amb el nostre públic transmeten missatges. 

 

La promoció és la variable del màrqueting mix que consisteix en provocar incentius a curt termini, als consumidors, 
als membres del canal de distribució o als equips de vendes, que tenen com a objectiu incrementar la compra o la 
venda d'un producte o servei.  

 

Per tant, l'objectiu de la nostra promoció és comunicar sobre l'existència de la pastilla, donar a conèixer les seves 
característiques, avantatges i necessitats que satisfà i, paral·lelament, oferir al consumidor un incentiu per a la 
compra o adquisició d’ella a curt termini, el que es tradueix en un increment puntual de les vendes. 

Aquests objectius  són associats generalment amb resultats de curt termini, i no amb resultats permanents. 

 

Si el que es vol és obtenir resultats permanents (a llarg termini) es pot combinar la promoció de vendes amb els 
altres elements del mix de promoció (els resultats de la qual tenen efectes permanents i a llarg termini) o es poden 
utilitzar els incentius promocionals de forma permanent i continuada, cosa que normalment no és convenient per la 
repercussió en les utilitats a causa del cost d'aquests incentius, i perquè els competidors poden igualar o augmentar 
els seus propis incentius, obligant a la companyia a fer el mateix, repercutint això encara més en els costos. Amb 
això pot donar-se una guerra promocional que pot  reduir la rendibilitat de la indústria.  

 

SILAN Laboratoris S.A. pretén obtenir uns resultats a curt termini, ja que s’espera que a la llarga no es necessitin 
una quantitat tan gran d’incentius per aconseguir vendre la pastilla; en canvi, ara sí perquè és un producte totalment 
nou. 

 

Àrees d’intervenció 

 

L'activitat promocional pot desenvolupar-se en qualsevol dels diferents elements del canals de distribució 
(consumidor final, detallista, majorista...) i dintre de qualsevol sector: farmacèutic, alimentació, consum, premsa, 
financer, editorial... 

 

El nostre canal està format pel fabricant (laboratori), les farmàcies (minorista) i els clients (consumidors finals). 
L’activitat promocional va destinada al client final, que és qui acabarà adquirint el producte (ja sigui el que acabarà 
consumint-lo o no) i es desenvolupa en el sector farmacèutic. 
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Objectius 

 

Els objectius que volem assolir amb la nostra promoció són els següents:  

 

 Augmentar les vendes en el curt termini. 

 Ajudar a augmentar la participació de mercat a llarg termini. 

 Assolir la prova d'un producte nou. 

 Trencar la lleialtat de clients de la competència. 

 Col·laborar a la fidelització a llarg termini. 

 Motivar a les farmàcies perquè incorporin el nostre producte a la seva oferta.  

 Assolir majors esforços promocionals per part de les farmàcies. 

 Assolir major espai en prestatgeries de les farmàcies. 

 Motivar els equips de vendes per a futures campanyes. 

 Millorar la imatge. 

 Implantar tècniques de venda. 

 Reforçar l'activitat de la campanya publicitària. 

 Captar clients nous. 

 Crear fidelitat al producte o punt de venda. 

 

En conclusió, els objectius de la política de promoció són, tant a nivell propi dels nostres laboratoris com a nivell 
general, crear una imatge positiva de l’empresa i dels seus productes, crear un ambient positiu en el punt de venta i 
transmetre seguretat mitjançant la permanència i la continuïtat en el mercat. 

 

Però no només existeix la promoció de forma externa, sinó que SILAN Laboratoris S.A. també opta per una 
promoció interna, dins l’àmbit de la pròpia empresa, que va dirigida a la gent que la integra: accionistes, propietaris, 
directius i treballadors en general. L’objectiu d’aquesta és crear una alta motivació entre tots nosaltres, que existeixi 
una bona relació, que indirectament repercutirà en crear una bona imatge global de l’empresa. 

 

Funcions de la promoció 

 

Les funcions de la promoció de la nostra empresa són, primerament comunicar i informar tant sobre l’empresa, com 
sobre el producte. En el cas de l’empresa informem sobre la seva composició, ubicació, mètodes i processos de 
producció, els seus objectius, la seva filosofia, ... En el cas del producte sobre la seva composició, el seu ús, els 
seus avantatges respecte els productes de la competència, el seu preu, el manteniment, la qualitat, ...  

Seguidament, la funció d’induir i persuadir a la compra, és a dir, orientar i aconseguir que captar el màxim nombre 
possible de clients; persuadir al client que les ofertes que se li ofereixen són superiors en beneficis i avantatges 
respecte als de la competència; demostrar amb informació i arguments que la nostra pastilla satisfà les necessitats 
dels compradors, ... 
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Finalment, la funció de fidelitzar i recordar al client. Per a això, haurem de crear una imatge de marca en la ment 
dels consumidors; crear fidelitat de la imatge comercial de l’empresa i recordar al client on pot adquirir el producte. 

 

Formes de promoció/comunicació externa 

 

Hi ha varies formes de dur a terme la política de promoció. Si es combinen entre elles, neix el que es coneix com a 
mix de promoció: 

 

 Publicitat 

 

Són el conjunt de missatges que transmet l’anunciant amb l’objectiu de crear una actitud favorable a la compra de 
determinats productes, serveis, empreses, etc. 

Té uns efectes sobre les vendes a mig termini, com a resultat del convenciment del públic objectiu de que el 
producte o servei que s’anuncia és bo, etc. 

S’utilitzen els mitjans massius per a aquesta forma de comunicació, per exemple, la televisió, la ràdio, etc. 

 

 Força de vendes 

 

És el equip humà que utilitza l’empresa per a facilitar i/o provocar l’adquisició dels béns en qualsevol dels punts del 
circuit de comercialització (distribuïdors, majoristes, minoristes i compradors finals). 

 

 Relacions públiques 

 

És el procés de comunicació externa, personal, organitzat, a través de mitjans massius i directes, que actua sobre 
les relacions d’una organització i el seu ambient, per crear una actitud, una opinió favorable cap a ella, difonen les 
informacions precises i necessàries sobre l’empresa. 

Té efectes sobre la venta a llarg termini, a causa de la bona imatge que s’ha aconseguit transmetre.  

Els mitjans que s’utilitzen per dur a terme les relacions públiques són, a nivell exterior, rodes i notes de premsa, 
patrocini, congressos, diaris corporatius, etc; i a nivell interior, butlletins interns, circulars, jornades informatives, 
convencions, etc. 

 

 Promoció de vendes 

 

És el procés de comunicació definit en el marc de l’estratègia de màrqueting que consisteix en oferir, durant un 
període curt de temps, una millor percepció del valor econòmic del producte, al afegir-li un incentiu extra, discontinu, 
aliè al producte, amb el que atraure als intermediaris, equips de vendes, prescriptors i consumidors, amb l’objectiu 
de incrementar de vendes. 

Té uns efectes sobre les vendes bastant immediat, ja que s’espera una ràpida reacció de compra. 
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Existeixen nombroses eines utilitzades en la promoció de vendes, segons a qui vagin dirigides: 

• Dirigides als propis treballadors: Primes, concursos, viatges, ... 

• Dirigides a la distribució: Fires comercials a promocionar i mostrar productes i serveis, congressos, viatges, 
descomptes, concursos, que poden ser entre els venedors o entre els membres del canal, mostres, és a 
dir, lliurament gratuït i limitat d'un producte o servei per a la seva prova, ... 

• Dirigides als prescriptors: Documentació tècnica i informativa, obsequis, seminaris, viatges, premis, 
mostres, ... 

• Dirigides als consumidors: Ofertes de preu, com descomptes, cupons (vals certificats que poden ser 
utilitzats per a pagar part del preu del producte o servei), reemborsaments (oferta de devolució de part dels 
diners pagats pel producte o servei, generalment en la següent compra), ofertes en espècies, com 
productes addicionals, mostres o regals, ofertes selectives, preus de paquet que són rebaixes de preus 
marcada directament en l'envàs o etiqueta, o oferir lots de productes. 

 

 Merchandaising 

 

Són accions que es porten a terme, tant pel fabricant com pel distribuïdor, per posar el producte fàcilment adquirible 
pel consumidor. Es tracta de influir positivament en les decisions de compra del consumidor quan es troba en el punt 
de venda.  

Es busca incrementar la rendibilitat del punt de venda, l’optimització del lineal, col·locant el producte necessitat en el 
lloc adequat durant el temps concret, en la forma i quantitat precisa i al preu òptim. 

Però també és animar l’ambient, les seccions, mitjançant el color, el moviment i la diversió del acte de compra. 

Té uns efectes sobre la compra continus a curt termini. 

 

Les eines que s’utilitzen són la selecció de la ubicació en el punt de venda adequat segons el producte, diferents 
tècniques d’animació, tant físiques, psicològiques, d’estímul (color, decorats, música, audiovisuals) i personals. 

S’ha de tenir en compte les rutes que fan els consumidors quan entren al punt de venda, on està l’entrada, com 
estan organitzats els lineals, etc. 

 

Dins de les diferents formes de promoció que hem explicat, en la nostra campanya de màrqueting utilitzem les 
relacions públiques, la promoció de vendes i el merchandaising i, sobretot, la publicitat. 

 

 Referent a les rrpp organitzarem convencions i congressos i sobretot jornades informatives, on també farem 
xerrades sobre l’anticoncepció i les malalties de transmissió sexual. A nivell intern, farem uns tríptics com a 
butlletins informatius, on s’especificarà tot el relacionat amb la pastilla, el seu ús, preu, etc. 

 

 Referent a la promoció de vendes serà dirigida als distribuïdors, és a dir, a les farmàcies, a les que se les 
oferirà viatges si aconsegueixen un determinat volum de vendes del nostre producte. 
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 Referent al merchandaising, sabem que el punt de venda és molt important i pot incitar o no a la compra, per 

això, pensem que s’ha de fer destacar, que cridi l’atenció de la gent que passi per davant i es puguin convertir 
en clients. 

Per aconseguir això, seria ideal que les farmàcies posessin el producte a l’aparador i que els colors dels 
diversos elements que formen el decorat tinguin la mateixa tonalitat que l’envàs de la nostra pastilla perquè així 
tot conjunti i es faci més agradable a la vista, que serà el que farà que la gent ho miri. Si no és així, la gent 
passarà de llarg o es fixarà amb un altre producte més ben presentat, cosa que ens perjudicaria perquè 
perdríem possibles vendes.  

 

Una de les maneres més importants i més influents de promocionar un bé o servei és la publicitat, és per això que 
és en la que invertirem més diners per a promocionar la nostra pastilla. 

 

Una vegada s’ha establert quin és el missatge publicitari, el seu objectiu i el pressupost del que comptem, s’ha de 
decidir quin suport resultarà més convenient per comunicar aquest missatge. La tria del mateix definirà l’amplitud de 
la població ala qual es pot arribar, també permet destriar entre el tipus de consumidor al qual es pretén arribar 
col·locant l’anunci en un horari concret de la programació a la televisió o a la ràdio, o anunciant el bé o servei en una 
revista especialitzada, ... 

Entre tots els mitjans publicitaris (premsa, ràdio, correu, ...) nosaltres hem escollit la televisió i Internet. 

 

 La televisió és un mitjà de comunicació que consisteix en la transmissió a distància d’imatges en moviment i de 
sons, per mitjà d’ones radioelèctriques difoses a través de l’aire o de cables. 

Es pot segmentar el tipus de consumidor, com hem dit, emeten l’anunci en un moment determinat, per 
exemple, en horari infantil, horari nocturn, … 

Les característiques principals del llenguatge televisiu són: és el més complet, utilitza la imatge i el so a l’hora; 
és un llenguatge ràpid (ja que el spot té una durada de 20-30 segons), cosa que no ens permet grans 
discursos; és sintètic, és necessari arrancar amb força per captar de ple l’atenció del receptor. Tot això ens 
obliga a ser concrets i dinàmics, utilitzant paraules senzilles, col·loquials o fins i tot a substituir-les per imatges 
que ho diguin tot o, almenys, que ajudin a la comprensió d’allò que volem dir; és convenient identificar la marca 
en els primers segons del spot; la utilització del so ens permet que l’anunci sigui més fàcil de recordar, per això 
el millor és utilitzar veus directes, no superposades; i, finalment, el llenguatge televisiu és el idoni per mostrar 
l’envàs del producte amb la seva aparença normal donat que podem descriure el seu ús i resultats, tal com 
actua en la realitat. 

 

 La popularització d’Internet ha permès desenvolupar-hi diverses formes de publicitat. La més freqüent són els 
baners, petits anuncis que apareixen en determinades pàgines i que són enllaços directes a la pàgina oficial o a 
la pròpia empresa. 

 

El nostre anunci televisiu i la publicitat a la xarxa, igual que la pàgina web, ho explicarem detalladament en un 
altre apartat. 
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Com hem dit, la publicitat és la forma més eficient de promocionar un bé o servei. 

Per tenir clar què vol dir promocionar i per tant, publicitat, hem de tenir clar el concepte de comunicació: 

 

 La comunicació consisteix en la transmissió d’un missatge d’una persona o entitat a una altra, en base a 
un objectiu prefixat, a través d’un determinat mitjà i/o suport. 

 

Els elements que intervenen en la comunicació 

 

Els elements que fan possible el procés de comunicació són l’emissor, el receptor, el missatge, l’objectiu del 
missatge, el canal, el codi,l’efecte i la retroalimentació. 

 

Tipus de comunicació 

 

Distingim dos tipus de comunicació: 

 

 Comunicació personal: 

Procés en el qual el receptor es pot comportar com emissor, ala vegada que aquest es converteix en receptor. 

Pot tenir lloc amb presència física dels dos o a distància. En les dues ocasions, existeix la capacitat de interactuar. 

 

 Comunicació de masses: 

Procés en qual no hi ha la capacitat d’interacció entre l’emissor i el receptor. Es dirigeix a un públic més ampli, a un 
número de persones, heterogeni i anònim. 

No hi ha cap tipus de relació personal. Es realitza a través dels instruments tècnics de transmissió de la imatge i del 
so: els mass media (mitjans massius de comunicació). 

 

Existeixen dos grans formes de comunicació de masses: 

 

•  Comunicació social: Inclou activitats tals com l’educació, la divulgació, la propaganda, la informació tal 
qual, ... Estan relacionades sobre tot amb la transmissió de conceptes ideològics (filosofia, idees, ... ) 
buscant una reacció del receptor en el seu àmbit social. 

•  Comunicació comercial: El seu propòsit es produir una reacció de la persona, és a dir, actuacions com a 
compradors o usuaris. 

4. LA PUBLICITAT EN EL MÀRQUETING 
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Adopta diferents formes de comunicació externa, en relació amb el mercat: publicitat, promoció de 
ventes, merchandising, relacions públiques, publicity, màrqueting directe, telemàrqueting, fires i 
exposicions, patrocini i mecenatge. 

 

La nostra comunicació és de masses, ja que emetem un missatge per arribar a un gran nombre de persones, sense 
concretar i per a fer-ho utilitzem els mass media, concretament la televisió i Internet i, possiblement, la publicitat 
gràfica. 

A part de ser una comunicació de masses, és comunicació comercial perquè la finalitat és clarament comercial, no 
propagandística o institucional. 

 

La publicitat com a procés de comunicació externa 

 

La publicitat és un procés de comunicació de caràcter impersonal i controlat que a través de mitjans i suports, pretén 
donar a conèixer un producte, servei, idea o institució, amb objectiu d’informar i/o influir en la seva compra o 
acceptació. 

 

Hem dit que és un procés de comunicació, i com a tal, ha de constar dels elements propis d’aquest. Així la 
comunicació publicitària s’efectuarà amb un mínim d’eficàcia. 

Explicarem els mateixos elements del procés de comunicació que hem nombrat abans, però centrat ens la 
comunicació: 

 

 Emissor: Rep el nom d’anunciant, transmissor o font. En la comunicació publicitària també podem incloure com 
a emissor els especialistes d’aquest camp: les agències de publicitat. Moltes vegades són aquestes les que 
elaboren els missatges sota la supervisió de l’anunciant, però en el nostre cas l’emissor (anunciant) és SILAN 
Laboratoris S.A., concretament el departament de màrqueting. 

 

 Objectius: Un objectiu publicitari és una definició dels objectius del màrqueting, d’una manera clara i entenedora 
per al públic. S’han d’adaptar segons a l’etapa en la que es troba el producte. Com la pastilla està en procés de 
llançament la finalitat del nostre missatge és donar a conèixer la pastilla i que el receptor respongui adquirint-lo. 

 

 Missatge: En la publicitat, aquest és l’anunci (spot, cunya, ...). Es constitueixen amb el llenguatge dels símbols, 
les idees, i s’expressen creativament mitjançant paraules, música, textos, gràfics, il·lustracions, etc. El nostre 
missatge estarà compost per un seguit d’imatges i paraules i música de fons. 

 Canal:  Són els mitjans publicitaris, els diferents canals a través dels quals es difon el missatge. En el nostre 
cas per el spot televisiu els canals seran la vista, la oïda i la pantalla de la televisió; per a la publicitat a Internet, 
els canals seran la vista i l’ordinador; per a la publicitat gràfica, la vista i el paper. 
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 Receptor: És un públic massiu, heterogeni, anònim i dispers geogràficament. En el màrqueting s’anomena 

públic objectiu. És a dir, és el destinatari de l’anunci. Per tant, a tots aquells a qui volem arribar: homes i dones 
majors de 15 anys. 

 

 Efecte: És la resposta que s’espera que es produeixi en els receptors, a l’assolir el seu convenciment; esperem 
una actitud favorable i de predisposició a la compra. 

 

 Retroalimentació: És la investigació que s’ha de fer sobre el mercat, per conèixer les seves respostes. 

 

Objectius de la publicitat 

 

La publicitat té dos objectius globals: informar i persuadir. 

En funció dels objectius de l'empresa quedarà plantejat el tipus de publicitat, en els que distingim tres: 

 

  Publicitat informativa, quan introduïm un nou producte. Consisteix en informar al mercat sobre un nou 
producte, suggerir noves ocupacions per al producte, informar al mercat sobre un canvi en el preu, 
explicar com funciona el producte, descriure els serveis disponibles, corregir falses impressions, reduir els 
temors del consumidor, crear una imatge de la companyia. S’optarà per cada estratègia segons les 
circumstàncies. 

 

  Publicitat persuasiva, tracta de desenvolupar una demanda més selectiva, arribats a nivells de 
competència elevats. El que es vol és persuadir i/o convèncer a un determinat tipus de consumidor. 

És pròpia dels productes amb certa maduresa. Consisteix en crear la preferència de marca, encoratjar al 
canvi de marca, canviar la percepció del client sobre atributs del producte, persuadir al client que compri 
en aquell moment, entre d’altres. 

 

  Publicitat de record, intenta que l'audiència no oblidi el nostre producte. Consisteix en recordar que pot 
necessitar el producte en un futur proper, recordar al client on ho pot comprar i  mantenir-lo en la ment del 
client fins i tot fora de temporada. 

 

Al ser un producte nou i desconegut, la nostra publicitat serà informativa, per tal de oferir tota la informació 
necessària sobre la pastilla, referent al preu, al funcionament, a la composició, etc. Si no informem correctament 
sobre el producte, els possibles consumidors no estaran segurs i preferiran comprar un altre producte que tinguin el 
mateix grau d’utilitat però si el coneguin. Convé no oblidar que parlem d’un producte nou i ens hem de guanyar la 
confiança del públic; a més, es tracta d’un fàrmac i, per tant, el públic s’ho pensarà més a l’hora de comprar-lo o no 
que no pas si fos, per exemple, una samarreta. 
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Hi ha tres tipus de persuasió: 

 

  Persuasió racional: basada en l’argumentació. Ex: Levis 508. Libertad de movimiento (Levis), Puenter 
Aéreo, llegar y volar (Iberia). 

 

  Persuasió emotiva: Partint de que la conducta humana és emocional, es tracta de dotar al producte d’uns 
certs valors positius, subjectius, afins als seus públics, un contingut simbòlic que configuri una imatge. Ex: 
Ahora tú (Nissan), No, tú tienes la última palabra (campanya contra les drogues). 

 

 Persuasió publicitària: Actua sobre l’inconscient. L’ utilització d’aquesta dóna lloc a la publicitat subliminal. 
Es basa en l’ús d’estímuls visuals i auditius, de intensitat inferior a la requerida perquè la consciència 
sigui capaç de captar-ho. Ex: Ahora es tu mejor momento (Ballantine’s, les formes sexuals que apareixen 
en els glaçons),  The chesterfield experience (en el vidre està escrit: fuma). 

 

La persuasió que hi ha present en la nostra publicitat és racional, ja que es defensa la pastilla basada en uns 
arguments lògics, com són la comoditat, el preu, la fiabilitat, etc., característiques i valors totalment comprovables. 
Però alhora també té una part de persuasió emotiva, si ho veiem des del punt de vista de voler canviar la imatge i la 
ideologia de la societat respecte l’anticoncepció i la responsabilitat de la dona però deixem clar que no tractem de 
influir sobre l’inconscient ni utilitzem una imatge falsa o simbòlica. 
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Aquella persona que finalment acabarà adquirint la nostra pastilla és el consumidor. D’ell ens interessa tot, però en 
especial la seva ment i els processos que en ella es desenvolupen, ja que determinaran la seva forma d’actuar i al 
seu comportament.  

És el comportament del receptor el que centra l’objectiu de la publicitat. 

 

El comportament del consumidor 

 

El comportament com a consumidor de cada persona és el resultat d’un conjunt de factors externs que actuen sobre 
les seves pròpies característiques personals, a les que s’anomenen factors interns. 

 

El comportament més estudiat pels publicista és el de consum. Per què comprem? 

Potser la resposta més general de totes sigui que la conducta humana és una resposta a les necessitats: quan la 
persona identifica una deficiència es mou per a suplir-la i és aquest esforç el que li duu cap a les seves metes, que  
són les compres. 

 

Els factors externs7 

 

 La família: la seva influència afecta a les creences i aptituds bàsiques de l’individu, sobre tot en les seves 
actuacions futures.  

 Els grups de convivència: són aquells en els que l’individu està. Estan formats per la família, els amics, els 
veïns, ... Concreten la cultura, subcultura i classe social. 

 Els grups de referència: són aquells als que no pertany el subjecte, però amb els que s’identifica d’alguna 
manera. 

Aquests grups poden ser positius (els seus comportaments tendeixen a imitar-se) o negatius (els seus 
comportaments són refusats). 

 Les classes socials: són les divisions de la societat de caràcter relativament permanents i homogènies, a 
les quals els individus estan adscrits, en base a una sèrie d’interessos, valors, estils de vida, categoria, ... 

 

 

  
                                                            
7 Ens recolzem en el model del psicòleg social Veblen 

5. EL RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓ 
PUBLICITÀRIA: ELS CONSUMIDORS 
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Factors interns 

 

Cada persona és un ésser únic i irrepetible, és posseïdor de característiques pròpies que defineixen el que pensa, 
desitja i decideix com a consumidor. 

Aquestes característiques les podem dividir en dos grups: 

 

 Característiques personals: l’edat, el sexe, la situació familiar, els ingressos, l’ocupació, etc. 

 Característiques psicològiques: la percepció, l’aprenentatge, la motivació, les actituds, la personalitat i 
l’estil de vida. 

 

A partir d’aquest factors que hem dit, han sorgit diversos models que intenten explicar com actua la publicitat en la 
ment del receptor, com per exemple, el model Timothy Joyce, el de Henri Joanns, el de Fishbein, etc. 

De tots els models, nosaltres hem decidir explicar el d’Abraham Maslow8, basat en les necessitats. 

 

Primerament, distingim dos tipus de necessitats: les necessitats biològiques o simples, bàsiques per a la 
supervivència immediata de l'individu; i les necessitats socials, imprescindibles pel desenvolupament humà. 

A. H. Maslow va dir que ambdues es regeixen per un principi de jerarquia, de manera que quan una necessitat se 
satisfà l'individu manifesta les seves exigències per a solucionar una altra nova. 

 

La seva piràmide de necessitats estableix que existeixen sis nivells que motiven la nostra conducta, els quatre 
primers són: 

 

 Necessitat d'alimentació, beguda, abric i calor. 

 Necessitat de seguretat i protecció enfront dels perills. 

 Necessitat d'amor, d'afecte, de pertinença i de ser acceptat pels altres. 

 Necessitat d'estima, de auto respecte i del respecte dels altres i cap als altres membres de la societat. 

 

Si no satisfem aquestes necessitats, experimentarem frustració i desassossec (són les necessitats de la deficiència). 

 

Però una vegada que estan satisfetes busquem altre tipus de creixement: 

 

 Necessitat de saber i de gaudir de la bellesa. 

 Necessitat de fomentar les nostres potencialitats i tenir una major satisfacció (auto realització). 

 

                                                            
8 Psicòleg nascut el dia 1 d’abril de 1908 a Brooklyn, Nova York. 
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Aquestes metes, a diferència de les anteriors, tenen sentit per si mateixes i es relacionen amb valors ètics, estètics o 
de prudència. 

 

Per a plantejar-se la possible influència de la publicitat en el comportament resulta interessant una segona 
classificació de les necessitats a part de la que hem fet abans: les necessitats absolutes, independents de la resta 
de persones properes o alienes a la nostra vida; i les necessitats relatives, que vénen donades per l'afany de sentir-
nos superiors als altres, de fet la seva satisfacció crea la sensació que això ens eleva respecte a ells. 

 

Com recorda J. R. Sánchez Guzmán, catedràtic de màrqueting, les necessitats absolutes són limitades, de manera 
que es van reduint a mesura que són ateses, no obstant això, les relatives són insaciables. 

En la societat de consum aquest tipus de necessitats són moneda de canvi ja que serveixen per a definir fàcilment la 
posició en l'escala social. 

Molts anuncis ens ensenyen el producte en un context que assenyala amb claredat el grup al que pertanyen les 
persones que ho consumeixen. 

Les propostes més o menys explícites solen ser: si et sents com un d'ells la teva marca és aquesta, si vols ser 
reconegut i benvolgut en aquest grup o nivell social, la teva opció és aquesta, etc. 

S'ha comprovat que aquest tipus de missatges tenen valor per a la immensa majoria de les persones. 

 

Finalment, s’ha de fer una tercera classificació: la necessitat fonamental, que duu al subjecte a satisfer-la en funció 
de les seves possibilitats; i la necessitat derivada, que es manifesta en el desig d'adquirir el producte que permet 
cobrir-la. 

 

Per al professor americà L. Abbott, les necessitats representen una estructura complexa que es compon d'una 
necessitat fonamental i diverses derivades. Dit d'una altra manera, quan algú compra alguna cosa desitja satisfer 
diverses necessitats simultàniament. Sovint, al triar entre les possibilitats que li ofereix el mercat comprova que tots 
els productes d'una mateixa categoria serveixen per a satisfer la necessitat fonamental, en aquest cas el que crea la 
diferència és la satisfacció afegida o derivada de comprar un o altre producte.  

 

Comprar, prescriure i consumir 

 

La legislació publicitària no parla de consumidors sinó de “destinataris”, als quals entén com persones a les quals es 
dirigeix el missatge publicitari o a les quals aquest arriba. 

 

El primer pas per a prendre decisions relatives a públic objectiu és conèixer al màxim a aquells que estan implicats 
en el procés de decisió, compra i consum del producte, servei o idea que es vol difondre. Dins d’aquest hi ha tres 
rols bàsics que convé precisar:  
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 El de prescriptor: Persona que decideix la compra del producte i influeix directa o indirectament en el 

comprador perquè aquest ho adquireixi, amb independència que ho consumeixi o no personalment. 

 El de comprador o client: Persona que adquireix el producte en el punt de venda, bé per a si mateix o per a 
un altre o altres. 

 El de consumidor: Persona que utilitza o gasta el producte personalment, amb independència que hagi 
estat o no el comprador o/i el decisor de la compra. 

 

Definir el públic objectiu 

 

L’objectiu de la publicitat no és arribar a quanta més gent millor, sinó arribar al públic que realment interessa i el 
major nombre possible de vegades. No servirà de res mostrar el nostre producte a 1000 persones si només 20 
d’aquestes estaran interessades. 

Això suposa triar al públic objectiu o target, és a dir, un segment de la població seleccionat en funció dels seus trets i 
amb un determinat nivell d'homogeneïtat al que es dirigeix una acció publicitària. 

 

Consumidors i públic objectiu no són termes sinònims. De fet la campanya pot estar dirigida a prescriptors o a 
compradors que no consumeixen personalment el producte. 

 

Per a definir el públic objectiu es manegen tres tipus de criteris que permeten agrupar als membres d'una comunitat 
en funció de característiques que, o bé els vénen donades, o bé trien, sigui per raons demogràfiques, econòmiques 
o psicològiques. 

 

 Criteris sociodemogràfics: sexe, edat, hàbitat, nivell d'estudis, ... 

 Criteris socieconòmics: nivell d'ingressos, classe social a la qual pertanyen, ... 

 Criteris psicogràfics: personalitat, estil de vida, sistema de valors, ... 

 

Persuasió i comportament  

 

Persuadir implica la intenció d'incidir sobre la conducta de l'altre. Sabem que la conducta de compra s'explica 
principalment per la personalitat, l’actitud i els hàbits. 

 

Per a aprofundir en l'estudi complex del comportament anem a identificar a l'individu en tres categories: 

 

 Categoria econòmica: el nostre subjecte econòmic. 

 Categoria individual: l'individu receptor. 

 Categoria social: membre d'un grup. 
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Resumint, el comportament del consumidor i l'elecció concreta del producte pot explicar-se mitjançant quatre tipus 
de causes: 

 

 Causes racionals: el consumidor compara la satisfacció que li poden proporcionar diversos productes, els 
ordena i, segons el grau d'utilitat, realitza l'elecció òptima. 

 

 Causes de costum/hàbit: el consumidor decideix d'acord amb els seus hàbits, adquirits per aprenentatge, 
un aprenentatge entès en termes conductistes d'estímul-resposta, o a partir de la prova de productes per a 
constatar quin d'ells proporciona el millor resultat, el que es coneix com assaig-error. En qualsevol cas, 
l'elecció del producte es converteix en un hàbit que es repeteix automàticament. 

 

 Causes instintives: el consumidor actua inconscientment, valorant els objectes des d'un entramat propi 
d'interessos, intencions, desitjos i creences. En realitat, selecciona allò que li produeix una major sensació 
agradable. 

 

 Causes socials: el consumidor accepta la influència d'altres individus que formen part de la seva 
comunitat, del seu món. Se sent lligat a un context social que marca l'elecció del producte. 

 

Malgrat totes les explicacions, és impossible assegurar el resultat d'una acció publicitària. Si coneguéssim amb total 
seguretat per què compra la gent tindríem el futur assegurat! 

 

Motivació: els determinants de la conducta 

 

Els “Estudis de motivació” intenten respondre preguntes com: Què fa que els individus iniciïn conscientment una 
acció que persegueix un propòsit concret? 

Les respostes que han tingut més ressò han sigut: el que fa que els consumidors iniciïn una compra són els instints, 
els impulsos i els incentius. 

Els estudis de motivació tenen com objecte aquests determinants de la conducta. 

 

 Teoria de la motivació a través dels instints 

 

L'ésser humà segueix els seus instints, el motiu dels seus actes ha de buscar-se en aquestes motivacions 
intrínseques, unes innates, altres heretades. 

Recorrem a la primera relació d'instints presentada al 1908 per William McDougall, qui pensa que el que origina els 
nostres actes és una d'aquestes dotze motivacions que, en cada cas, duen una emoció associada. 
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· Instint de fugida, que provoca l'emoció de la por.  

· Instint de combat, que aviva l'emoció de la ira. 

· Instint de repulsió, relacionat amb l'emoció del disgust.  

· Instint paternal/maternal, associat a l'emoció de la tendresa. 

· Instint de curiositat, connectat amb l'emoció de la sorpresa. 

· Instint d’autoafirmació, que ens aporta l'emoció de l'orgull. 

· Instint de la autohumiliació o admiració, lligat a l'emoció de la submissió. 

· Instint de reproducció, que convida a l'emoció del desig sexual.  

· Instint gregari, que ens connecta amb l'emoció de la solitud.  

· Instint d'adquisició, que estimula l'emoció de la propietat 

· Instint de construcció, unit a l'emoció de la creació. 

· Instint de recerca d'aliments. 

 

 Teoria de la motivació a través dels impulsos 

 

L'individu es comporta d'acord amb els seus impulsos, el que li permet mantenir l'equilibri que necessita. 

La base d'aquesta teoria es troba en els treballs de Claude Bernard, qui al 1859 descobreix la homeòstasi, tendència 
general de l'organisme a mantenir l'equilibri entre les condicions fisiològiques internes. 

L’individu pot assolir-lo a través del seu propi organisme o d'objectes que obté de l'exterior, vàlids sempre que evitin 
el desequilibri fisiològic. Aquesta interpretació de la motivació és una variable del model estímul-resposta. 

 

 Teoria de la motivació a través dels incentius 

 

El comportament respon a uns incentius que determinen les necessitats. Aquests són com una invitació perquè 
l'individu reaccioni i vulgui aconseguir-lo. 

Com en altres contextos que conviuen amb el mercat, l'enfocament d'incentivar al consumidor està molt assimilat. Hi 
ha dues vies principals d'aplicació: la primera és la via publicitària, que converteix el producte mateix en un incentiu, 
bé associant valors tangibles i/o intangibles, bé envoltant-lo de valors positius; la segona és la via promocional, que 
afegeix al producte un element que s'obté per la compra, els més habituals són un regal o un avantatge econòmic. 
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La realització de l’anunci va més allà de l’esbós que es presenta al client a l’espera de la seva aprovació. La 
realització pròpiament dita són els passos que s’han de seguir des de que es fa l’esbós fins a l’obtenció dels 
originals. 

 

La realització dels anuncis, des de començament, està condicionada pels mitjans i els suports seleccionats. 

Hi ha diversos mitjans per a reproduir un anunci. Nosaltres ens basarem en explicar detalladament la televisió, que 
és el que farem servir per a la nostra campanya. 

 

Formats publicitaris a la televisió 

 

Fem dos grans diferenciacions: 

 

 Formats convencionals: El spot i el publirreportatge. 

 Formats no convencionals: Patrocini de programes, telepromocions, teletienda, product placement, bartering i 
publicitat estàtica. 

 

En la nostra campanya de màrqueting, el format que utilitzarem en televisió serà el spot, per això és el que 
explicarem: 

 

Procés per realitzar un spot 

 

Per realitzar un spot s’ha de partir d’un guió ja elaborat en forma de script i/o story board i es desenvolupa al llarg de 
les següents fases: 

 

• Selecció d’una productora 

• Preproducció 

• Producció o rodatge del spot 

• Postproducció; muntatges, doblatge, ... fins a obtenir el spot 

• Reproducció, copies i avaluació 

 

 

 

 

 

6. REALITZACIÓ DE MISSATGE PUBLICITARI 
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Elaborar el guió 

 

El guió és la forma escrita, detallada i ordenada de tots els elements que hauran de ser convertits en imatges o sons 
en una realització audiovisual. Ha d’explicar com es desenvoluparà el spot en imatges i sons indicant detalladament 
les escenes, primers plans, fons musicals, efectes sonors i altres elements. 

Abans de redactar-lo s’ha de tenir molt clar quins són els objectius de la campanya, què és vol dir, quin és el públic 
objectiu, el pressupost que hi ha, etc. 

 

El guió consta com ja hem dit, de tres parts: 

 

 Script: Una descripció detallada de que sortirà en el spot. A vegades es pot fer en dos columnes, en una 
es reflecteixen les imatges que aniran apareixent en la pantalla i, en l’altre, les paraules i sons; no obstant, 
no sempre és així, simplement pot ser la descripció de que anem veient. En el script també es defineixen 
els personatges que sortiran i, fins i tot, a vegades, el temps que farà, etc. (Vegeu annex 3). 

 

 Story-board: Són una sèrie de vinyetes en les que es dibuixa el desenvolupament del spot. Es recullen els 
principals plans que tindrà la pel·lícula i el text, a vegades, s’escriu a sota de cada requadre corresponent. 
El story-board es presenta al client perquè tingui una idea del futur spot (Vegeu annex 4). 

 

 Animatic (maqueta del spot): És una pel·lícula en vídeo que serveix per persuadir al client (anunciant) de 
que la idea és bona. Habitualment es fa filmant les vinyetes del story. Es valora com una pre-realització i 
normalment ha de durar el mateix que el que durarà el spot. Aquesta és la única part del guió que no és 
obligatòria de fer. 

 

En el nostre cas, el guió no s’haurà de presentar al client sinó al director general. Es presenta al client quan es tracta 
d’una agència de publicitat que ha estat contractada per una empresa, institució o entitat. 

Nosaltres tenim el nostre propi departament de màrqueting on es desenvolupa tota la funció de realització del spot, 
per tant, el que s’haurà de fer és convèncer al director general de l’empresa de la bona feina del departament. 

 

Himself arriba a les pantalles... 

 

Com hem dit, utilitzem el mitjà de la televisió i, concretament, cinc suports diferents: Tele5, Antena3, Cuatro, La 
Sexta i TV3. 

Com anem dirigits a homes i dones majors de 15 anys, hem de considerar que el spot ha de ser emès en horari 
adult. Per això, s’emetrà en aquests suports a partir de les 21.00h. fins a les 24.00h i de dilluns a diumenge. 

 

Es començarà a emetre a principis de gener del 2008, paral·lelament amb el inici de la seva distribució. 
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Durem a terme una campanya anomenada campanya teaser9. 

La nostra té com a objectiu principal despertar la curiositat de l’espectador. Sol ser una tècnica habitual a l’hora de 
llançar un producte o servei per despertar el interès entre l’audiència; es composa de dos anuncis, el primer que et 
deixa amb la intriga perquè no apareix ni el nom ni la marca del producte anunciat i, el segon resol del missatge 
publicitari, completant així el trencanous. 

 

Finalment, el nostre anunci ha quedat ben bonic i original! (Vegeu annex 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Prové de l’anglès i significa trencanous i s’utilitza per a denominar les campanyes de intriga 
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Com fer més rendibles les nostres campanyes de Màrqueting Internacional a Internet? 

 

El fet de que Internet sigui un mitjà que per naturalesa ens permet arribar a milers d'usuaris de tot el món no vol dir 
que hem de descuidar les nostres campanyes de màrqueting internacional on-line. Existeixen certs detalls que 
marquen la diferència i conèixer-los ens pot ajudar a prendre avantatge sobre la competència.  

 

Tota estratègia de màrqueting d'Internet que vulgui obtenir tràfic qualificat d'altres països haurà de tenir en compte 
un major grau de detalls comparat amb els d'una campanya local. 

 

A l'hora de triar les paraules clau apropiades és adequat investigar els sinònims i usos de certes paraules entre 
països amb el mateix idioma. No hem de caure en la temptació de traduir els nostres textos originals a un altre 
idioma. El recomanable és ampliar la traducció mitjançant la localització de continguts. 

 

A l'hora d'indexar la nostra web, no hem de subestimar els cercadors locals o regionals d'altres països ja que 
aquests poden tenir tanta popularitat com els motors de recerca globals. 

 

Conèixer factors tals com el perfil dels clients, la grandària de mercat, l'elasticitat dels preus i rendibilitat del negoci, 
són punts importants a considerar en una campanya tradicional de màrqueting on-line. Però a la xarxa existeixen 
molts més factors a estudiar i que estan estretament relacionats amb cadascuna de les eines utilitzades en tot pla de 
màrqueting a Internet. 

Tenir-los en compte és una de les primeres tasques a realitzar, alguns d’aquests factors són: 

 

  El posicionament en cercadors: Definició de paraules claus 

A l’hora de posicionar la nostra web en els cercadors, l'elecció de les paraules clau és el punt de partida per a 
tenir èxit en aquesta eina del màrqueting a Internet.  

En el nostre cas, no hem de preocupar-nos molt en que les paraules claus que escollim siguin iguals o similars 
a altres idiomes, ja que, de moment, només vendrem dins d’Espanya, però si decidíssim ampliar el nostre 
mercat hauríem de pensar en paraules claus que també poguessin servir en un altre idioma. Si nosaltres 
facilitem la recerca obtindrem millors llocs en els resultats de les respectives recerques dels clients. 

 

  Augmentant la popularitat: Recerca i alta d'enllaços 

Dintre de les activitats necessàries per a augmentar la popularitat d'una web està la d'aconseguir enllaços de 
qualitat cap a la mateixa. Dintre de les pàgines que poden aportar-nos bons enllaços i tràfic de qualitat estan 
alguns directoris temàtics i regionals. 

7. DISSENY DE LA NOSTRA PÀGINA WEB 



Tant tu com jo
Treball de Recerca

55 

 
Vam estar a punt de caure en l'error de descartar aquest últim grup perquè vam pensar que MSN, Yahoo i 
Google ens porten totes les visites. Si bé és cert que un petit grup de cercadors origina una gran quantitat de 
tràfic, també és cert que existeixen llocs on alguns directoris regionals són gairebé tan utilitzats pels seus 
internautes locals com els famosos motors de recerca mundials. És per això que no farem que la nostra pàgina 
web només es pugui trobar a partir de grans cercadors (Google, etc.), perquè així podríem perdre visites i 
possibles pèrdues. 

 

Himself navega per la xarxa... 

 

Per a arribar a un públic més ampli, hem dissenyat la pàgina web oficial dels laboratoris a la qual tothom podrà 
accedir i obtenir informació relacionada amb tot el que fa la nostra empresa i els nostres productes. 

 

En ella hi ha una introducció i una petita història de SILAN Laboratoris S.A. i uns telèfons i una direcció de contacte 
per qualsevol dubte i així els internautes puguin consultar directament amb els laboratoris. 

 

Hi ha dos apartats on es parlen de la gamma de productes que ha llançat al mercat la nostra empresa al llarg de la 
seva existència, és a dir, la pasta dentífrica Poleo-Frescor i la crema hidratant SILAN. 

Himself és el producte més nou i és en el que s’ha invertit més temps, més investigació i esforç en general, donat 
això,  té dedicada la major part de la plana web en aquests moments. 

A més, trobem un llistat de les farmàcies en les que està disponible el producte, per facilitar-ne la seva compra. 

El més innovador de la pàgina web és que hi ha la possibilitat de comprar la pastilla on-line; d’aquesta manera 
proporcionem més comoditat a l’hora de la seva adquisició. La compra es fa directament als laboratoris i el 
cobrament d’aquesta no es realitzarà fins el moment en que el client hagi rebut el paquet, garantint així que no hi 
pugui haver cap tipus de malentès ni conflicte.  

Pel fet de comprar la pastilla a través d’Internet, hi ha un suplement de 4,5€ sobre el preu de la pastilla. 

 

A part de la pàgina web en si, fem servir la forma de publicitat dels baners per donar a conèixer més Himself i fent 
un clic damunt d’aquest s’accedeix a la pàgina. 

Aquests baners ens serviran, sobretot, per cridar l’atenció del públic més jove; és per això que apareixeran en les 
pàgines estadísticament més visitades per els nois i noies entre 15 i 25 anys (Vegeu annex 6). 
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8.1 Enquestes 

 

Per poder iniciar el nostre treball vam haver de realitzar unes enquestes a un total de 100 persones, concretament 
10 homes i 10 dones de cinc franges d’edat diferents: 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, més de 50 anys (Vegeu annex 6). 

Vam realitzar-les a la Rambla de Barcelona, el que ens va ajudar a poder fer les enquestes a persones molt 
diferents, tant a religió, ideologia, estil, ... 

També vam fer-ne a Premià de Mar, ja que és el nostre lloc de residència. 

Vam obtenir resultats molt diversos i, contrastant-los, hem arribat a aquestes conclusions: 

 

Conclusions enquestes masculines 

 

La majoria dels homes, siguin d’una edat o d’una altra, creuen que hi ha prou informació sobre l’anticoncepció a 
l’abast de la societat; coincideixen en que les xerrades que es fan a les escoles, la informació penjada a la xarxa, 
etc. facilita aquest coneixement sobre el tema. 

 

Segons això, veiem que qui estaria més disposat a utilitzar-la són els homes entre els 15 i els 30 anys; el que és 
bastant lògic, donat que són la població més jove i conseqüentment, els que tenen la mentalitat més oberta, sense 
tants prejudicis i amb més iniciativa a provar coses noves. A mesura que augmenta el interval d’edat, el percentatge 
d’homes disposats a utilitzar-la va disminuint. En general, a més edat, més reticència.  

El percentatge d’homes que diuen que no se la prendrien és o bé perquè ja estan conformes amb els altres mètodes 
existents (sobretot la població jove, que diu que el que més utilitzen són els preservatius) o bé per la por a possibles 
efectes secundaris. Realment, hi ha que han confessats que els hi costaria utilitzar-la per la por a quedar-se estèrils i 
per la certa reticència a tot el que estigui relacionat amb la seva virilitat.  

 

La majoria dels homes estan d’acord en que el control de la natalitat no és només cosa de les dones, sinó que és 
una responsabilitat mútua. Amb aquesta pregunta s’ha confirmat el que nosaltres pensàvem: que els homes més 
grans són els que pensen més que l’anticoncepció és cosa exclusiva de la dona, possiblement donat al fet d’haver 
rebut una certa educació, de tenir una mentalitat més tancada, etc. Però hi ha un gran contrast entre els homes de 
40 a 49 anys, que no hi ha cap que hagi contestat que la responsabilitat cau en la dona; en canvi, els homes de més 
de 50, defensaven això en un 80%. 

Sobre la publicitat dels mètodes anticonceptius, tant d’unes edats com d’unes altres, hi ha un 70-80% dels homes 
que diuen que si troben a faltar publicitat de mètodes anticonceptius que no siguin els preservatius, que diuen que 
són dels únics que se’n fan i dels que ja hi ha suficient. 

 

8. TREBALL DE CAMP 
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Les opinions sobre si la pastilla s’hauria d’obtenir exclusivament amb recepta mèdica va lligada amb la de que es 
pugui comprar només a les farmàcies. 

La majoria dels homes de 15 a 30 anys (60-70%) pensen que no s’hauria d’obtenir amb recepta, el que es pot 
entendre donat que a la gent jove li fa més vergonya haver d’anar al metge a demanar la recepta i no són tan 
conscients de que qualsevol substància hauria de ser supervisada i autoritzada per un metge, ja que depèn de qui 
l’hagi de prendre. En canvi, a partir dels 30 anys aquest percentatge ja augmenta: pensen que sí, que la pastilla s’ha 
d’obtenir amb la recepta firmada per un metge. Aquests homes que defensen la necessitat de la recepta, són els 
que també defensen al 100% que només es pot comprar a les farmàcies (lògic, tot el que és receptat es compra a la 
farmàcia). En canvi, la gent més jove ho pensa en només un 60%. Això vol dir que, tot i que molts joves (de 15 a 30) 
pensin que no es necessita recepta, si que veuen que no es pot vendre a qualsevol lloc, sinó que s’ha de fer a les 
farmàcies. 

 

El preu sobre la pastilla oscil·la entre els 24 € i els 40 €. 

 

Conclusions enquestes femenines 

 

A diferència dels homes, no totes les dones pensen que hi hagi prou informació sobre l’anticoncepció a l’abast de 
tothom. Els més joves (de 15 a 30 anys) pensen que sí hi ha en un 80%, però a partir dels 30 aquest percentatge 
comença a baixar, fins arribar a les dones majors de 50 anys que la majoria pensen que no hi ha prou informació. 

 

A la major part de les dones els hi agradaria que la seva parella utilitzés la pastilla, és més, dels 15 als 39 anys, 
estem parlant del 100% i el 90%. A partir dels 39 anys, aquest percentatge minva una mica, però no baixa del 70%, 
cosa que ens ha sorprès, perquè pensàvem que les dones més grans serien més reticents al tema, per tot el que 
hem parlat abans (educació, ideologia, etc.). 

Hi ha més dones que volen que l’home utilitzi la pastilla que no pas homes disposats a utilitzar-la, però és fàcil 
d’entendre, ja que per a la dona és més còmode que s’ocupi l’home i per a l’home, a l’inrevés. 

 

Com era d’esperar, a la pregunta de si l’anticoncepció era responsabilitat única de la dona, gairebé totes han respòs 
que no, ja que diuen que tant és cosa d’un com de l’altre i per tant, s’han de compartir responsabilitats, no té perquè 
sempre ocupar-se la dona de controlar l’embaràs.  

Tot i això, un 20& de les dones majors de 40 anys pensen que sí és cosa només d’elles, decisió novament causada 
per la diferència d’edat. 

 

Sobre la publicitat dels mètodes anticonceptius, tant d’unes edats com d’unes altres, hi ha una mitja d’un 70% de les 
dones que diuen que si troben a faltar publicitat de mètodes anticonceptius que no siguin els preservatius, que diuen 
que són dels únics que se’n fan i dels que ja hi ha suficient, igual que els homes. En aquest apartat, els joves 
destaquen, dient que troben a faltar publicitat dels mètodes en un 90%. 
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Sobre si la pastilla s’ha d’obtenir amb recepta mèdica o no, les respostes de les dones són bastant iguals a les dels 
homes. Els més joves pensen que no, però a mesura que augmenten els anys, augmenta també aquesta 
conscienciació de que la recepta és necessària. Només hi ha un canvi significatiu, que el trobem en el interval de 20 
a 29 anys, que en el cas de les dones el 70% pensa que si s’ha de fer amb recepta, i el mateix interval però d’homes 
és només d’un 40%. 

 

La meitat de les dones del 15 als 19 anys pensen que la pastilla s’ha de poder comprar només a les farmàcies; 
aquest percentatge va augmentant fins a arribar al 100% en la gent major de 50 anys, que veu totalment necessària 
la seva venda exclusiva en farmàcies. 

 

El preu sobre la pastilla oscil·la entre els 25€ i els 38€, un màxim una mica més petit que el que fixen els homes. 
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8.2 Entrevistes 

 

Un altre aspecte que ens ha ajudat a definir i a encaminar el nostre treball de recerca ha estat les entrevistes fetes a 
diferents professionals relacionats amb el nostre tema. Concretament, hem fet una entrevista a una farmacèutica 
perquè ens pogués orientar sobre la venda dels diferents mètodes anticonceptius i sobre quina seria la possible 
acceptació des del punt de vista de les farmàcies, ja que serà el nostre principal venedor. Una altra a un ginecòleg 
que ens podia donar la visió científica sobre la pastilla, avantatges, possibles efectes secundaris, ... Una altra a un 
sexòleg, que ens serviria per veure l’acceptació per part de la societat que tindria la nostra pastilla. I finalment, a un 
publicista, que era qui ens havia d’encaminar en el tema de la campanya de màrqueting. 

 

Entrevista farmacèutica 

 

Durant l’estiu vam fer-li una entrevista a la Dolors Mach, farmacèutica de Premià de Mar. Vam fer-li un total de set 
preguntes i les conclusions que vam poder extreure, són, entre d’altres, aquestes (Vegeu annex 10): 

 

  En el moment en que la pastilla es llenci al mercat haurà d’estar totalment assegurada i per tant, no hauria de 
tenir cap tipus d’efectes secundaris, si més no, si s’usa correctament com s’indiqui en el prospecte. 

 

 La pastilla usaria la proteïna Eppin que actua a nivell de la coagulació masculina: la idea seria subministrar 
aquesta proteïna que provocaria la producció d’anticossos i aquests anticossos s’encarregarien de bloquejar els 
espermatozoides per tal que aquests fossin incapaços de fecundar l’òvul de la dona i així evitar l’embaràs. 

 

 Segurament si parlem a nivell mundial, l’anticoncepció masculina no tindria molt d’èxit a causa de la gran 
quantitat de països que hi ha on, l’anticoncepció està mal vista o està relacionada directament amb la dona. 
Però en àmbit nacional, crec que tindria una certa acceptació però caldrien uns anys per fer-ho comú. 

 

 La franja d’edat de les dones que utilitzen més la píndola anticonceptiva estan entre els 17 i els 30 anys. 

 

 Un comprimit, un tractament. És a dir, els paquets haurien de ser d’una sola unitat 

 

Entrevista ginecòleg 

 

El mes de Setembre vam fer-li una entrevista a Gerardo González Pico, doctor especialitat en obstetrícia i 
ginecologia i amb número de col·legiat 0303544 de El Colegio Oficial de Médicos de Alicante.  Vam fer-li un total de 
nou preguntes i les conclusions que vam poder extreure, són, entre d’altres, aquestes (Vegeu annex 11): 

 

 En un futur és possible comercialització d’aquesta pastilla però, de moment, encara no es pot dir res que sigui 
segur perquè només s’ha provat amb animals. 
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 L’acceptació o no de la pastilla dependrà de cada societat. En una societat masclista mai tindria èxit, ja que la 
mentalitat de tal societat és que qui ha d’evitar l’embaràs és la dona. 

Afortunadament, en una societat com la nostra, amb una mentalitat més oberta, sí que és possible que l’home 
assoleixi aquesta responsabilitat o que, com a mínim, la comparteixi amb la dona; per tan aquí sí que tindria 
èxit la nostra pastilla. 

 

 El principal benefici és que la responsabilitat no caurà només sobre la dona. 

 

 La utilització de la pastilla dependrà, en part, d’una campanya de màrqueting eficient. 

 

 Un inconvenient que podem trobar és que moltes dones no es fiarien dels homes, en aquest aspecte. 

 

 El preu ideal seria seguint la mateixa línia que els altres mètodes anticonceptius; no podria ser molt elevat 
perquè es tracta d’un producte nou. 

 

 El mètode més utilitzat actualment, sobretot per part dels joves, és el preservatiu 

 

Entrevista sexòleg 

 

Durant el mes de Setembre li vam fer una entrevista al Xavier Pujols Martínez, psicòleg i sexòleg col·legiat amb el 
número 7.258, del Institut Clínic de Sexologia de Barcelona. 

Les conclusions que vam extreure d’aquesta són, entre d’altres, les següents (Vegeu annex 12): 

 

 Com a mètode per  a prevenir l’embaràs tindria una certa acceptació perquè seria una cosa nova. 

 

 Ens podem trobar que l’home tingui una certa por als possibles efectes secundaris i per tant es produeixi una 
certa reticència a utilitzar-la. 

 

 Per l’educació sexual rebuda per l’home, alguns no la utilitzarien. Però hi hauria molts que se la prendrien per la 
seva pròpia voluntat o bé per la insistència de la seva parella. 

 

 Molts homes pensen que ells no s’han de prendre cap pastilla perquè la reproducció és una cosa de la que s’ha 
d’ocupar la dona. 

 

 El fet de que s’hagi de prendre una vegada cada sis mesos ajuda, ja que se la prenen una vegada i poden 
oblidar-se durant un llarg període. 
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 Amb els anys aquesta mentalitat s’aniria canviant i afavoriria l’ús de la pastilla; igual com va passar amb la 

vasectomia, que inicialment no va tenir molt d’èxit però a mesura que uns van començar a confiar en aquest 
mètode, altres s’hi van apunta. 

 

 Tot i que el prospecte garanteixi que no hi ha efectes secundaris negatius, per l’home, que el tema del 
funcionament sexual és molt important, pot ser que diguessin que no. 

 

 Els principals avantatges respecte els altres anticonceptius són la comoditat i la mútua responsabilitat pel que 
fa al control de la reproducció. 

 

 Seria un mètode més a afegir a la varietat que ja existeix i contra més varietat millor. 

 

 El mètode anticonceptiu que més s’utilitza és el preservatiu, seguit dels anticonceptius orals. 

 

 Lo ideal, no només aquest mètode, sinó tots, que és per un benestar de la persona i perquè pugui gaudir d’una 
sexualitat sense preocupacions, seria que estigués finançat per la seguretat social. Però el més segur és que 
no ho estigui, ja que els altres mètodes tampoc ho estan. 

 

 Al ser una substància que afecta a l’organisme hauria d’estar receptat 

 

Entrevista publicista 

 

El mes d’Octubre li vam fer una entrevista a Paco Martínez Fargués, director general de GMR, una agència de 
publicitat de Barcelona. 

Les conclusions que vam extreure d’aquesta són, entre d’altres, les següents (Vegeu annex 13): 

 

 Suposem que el laboratori té una pròpia xarxa de distribució. 

 

 Segons si els productes es vénen amb recepta o no, la xarxa de vendes serà d’una manera o d’una altra. 

 

 Els productes que es vénen sense recepta es diuen OTC (over the counter), és a dir, “per sobre del mostrador”. 
Amb aquests productes, els laboratoris poden anar a la farmàcia i col·locar-los en el mostrador, com aquell qui 
diu. 

 

 Els EFP són els productes d’especialitat farmacèutica publicitària, que són els que permeten fer publicitat 
d’aquest. 
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 Els medicaments que es vénen amb recepta no permeten publicitat i s’ha d’aconseguir que siguin autoritzats 

pel Ministeri de Sanitat. 

 

 El preu del producte s’ha de fixar basat en la competència, en els costos propis de l’empresa i en el marge de 
beneficis que es vulgui obtenir. 

 

 Els nostres potencials clients són les farmàcies. 

 

 Per iniciar la campanya de comunicació s’ha de definir al públic al que ens dirigim. 

 

 Un mitjà és qualsevol vehicle que tinguem per comunicar. Ex: televisió, ràdio, ... 

 

 Un suport són les diferents opcions que hi ha dins de cada mitjà. Ex: En el mitjà de premsa, hi ha suports com: 
Hola, Diez Minutos, El Punt, La Vanguardia, ... 

 

 En televisió costa segmentar molt el públic, perquè arriba a molta gent i aquesta té diferents horaris, que costen 
de concretar. En l’hora de màxima audiència (prime time) tota la família mira la televisió: nens, pares, ... 

 

 La nostra campanya de màrqueting no aniria nomé orientada als homes sinó que també a les dones, que cada 
cop tenen un paper més important. 

 

 El punt de venda serien les farmàcies. 

 

 La promoció l’hem d’entendre com a promoció de llançament 
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Una vegada finalitzat el treball hem analitzat els objectius i les hipòtesis que havíem establert des d’un inici per tal de 
contrastar-los.  
 

Objectius establerts 
 
Al inici del treball ens vam proposar complir uns objectius: 
 

 Conèixer els diferents mètodes anticonceptius que existeixen i com funcionen 
Per iniciar el treball, abans de determinar quins eren els atributs del nostre producte, havíem de tenir clar com eren 
els altres mètodes anticonceptius per així poder contrastar uns amb altres i poder dotar d’unes certes 
característiques a la nostra pastilla que li proporcionen avantatges respecte als demés i així diferenciar-lo. Això 
queda reflectit a la part teòrica del treball. Hem vist que el que podia fer diferenciar la nostra pastilla era la comoditat; 
la nostra pastilla es pren una vegada cada sis mesos, mentre que, la majoria dels altres mètodes són diaris o 
mensuals. 
 

 Tenir clar el concepte de màrqueting i màrqueting mix 
Abans de portar a terme la nostra campanya havíem de tenir clar aquests conceptes per poder engegar la 
campanya de màrqueting correctament. Gràcies a la recerca de informació sobre com es realitzen les campanyes 
de màrqueting, vam anar seguint els passos per crear la nostra. 
Primerament vam situar l’empresa en unes condicions determinades (pressupost, filosofia, ...), seguidament, vam 
fixar els nostres objectius i, a partir d’aleshores i, una vegada teníem el suficient coneixement per fer-ho, vam poder 
començar a dissenyar les nostres quatre P’s. 

 
 Veure la importància del màrqueting a l’hora de llançar un producte al mercat 

Ens hem adonat que darrera d’un producte , encara que no ho sembli, hi ha molt d’estudi i esforç. Sense una bona 
compenetració entre el conjunt de les activitats que formen el màrqueting, no podria ser possible el llançament de 
qualsevol producte. 
Per això, el màrqueting té més importància del que nosaltres ens pensàvem en el moment en que vam iniciar el 
treball. 
 

 Tenir clar els factors que influiran en la compra 
Com que el que ens interessava era que el nostre producte fos comprat per molta gent, havíem de saber quins són 
aquells factors que inciten o no a la compra d’un producte. Ens hem adonat que el comportament del consumidor és 
molt complex i que, tot i haver-hi moltes teories sobre el per què consumim, encara no s’ha arribat a una resposta 
vàlida per a tothom. 
El primer que vam fer va ser definir el nostre públic objectiu i estudiar els factors que influeixen concretament en el 
nostre públic. Ens vam adonar que el factor de l’hàbit i el consum era el que més importància tenia, ja que, si algú 
està acostumat a utilitzar preservatius, seguirà fent-ho. Per això vam haver de insistir en aquest aspecte per 
aconseguir que la societat canvi aquests hàbits. 
 
 
 

 Promocionar el producte de manera que aquest pugui arribar a tenir èxit 
Per poder promocionar bé aquest o qualsevol producte s’ha de fer conèixer a la majoria de possibles clients, per 
això, hem rodat un spot televisiu, hem dissenyat una pàgina web i hem utilitzat tècniques del mix de promoció, com 
ara les relacions públiques, el merchandaising i la promoció de vendes. 
 

 

 

9. CONCLUSIONS FINALS 
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Hipòtesi establerta 

 

 Seguint aquesta campanya de màrqueting, el producte tindrà èxit. 

A provoca B, sent A la campanya de màrqueting i sent B el possible èxit. 

 

La nostre hipòtesi ha estat refusada perquè després de la recerca realitzada, ens hem adonat que no es pot fer 
publicitat dels productes que van amb recepta. Amb aquest tipus de producte l’únic que es fa és proporcionar un 
informe als metges, que serien els prescriptors sobre el producte en qüestió. Els únics medicaments que permeten 
que es faci publicitat sobre ells són els EFP. I, per tant, aquesta campanya de màrqueting no seria vàlida. 

 

Valoració del treball 

 

Una vegada hem acabat el treball, voldríem deixar constància de tot el que ens ha aportat fer-lo. 

Teníem clar que es tractava un tema complicat, no només pel fet que requeria tenir clars molts conceptes 
relacionats entre ells, sinó perquè havíem de tenir creativitat i imaginació. 

L’any passat havíem vist alguns dels conceptes dels que tracta el nostre treball però a grans trets. En canvi, ara hem 
pogut aprofundir en aquests aspectes i augmentar els nostres coneixements. 

 

Quan vam començar el treball anàvem una mica perdudes perquè no sabíem ben bé com encaminar-lo i no va ser 
fins a principis de curs que el teníem ben orientat. Va ser a partir d’aquí quan vam començar fer el treball amb més 
entusiasme i il·lusió perquè ja teníem un objectiu a perseguir; és aquest el que ens ha donat forces per superar 
aquelles tardes d’estrès, d’angoixa, moments a suportar ... Però, convé destacar, que no només han sigut males 
cares, sinó que també hem rigut molt: primer per decidir el producte, a l’hora de redactar, a l’hora de gravar l’anunci, 
... 

Molts moments de "jo tinc la idea, però tu ho redactes"; molts moments de “anem a menjar algo...” per tenir una 
estona de desconnexió necessitada; moltes estonetes de sentimentalisme i de partir-se la caixa, que et fan tirar 
endavant; molts moments en els que una tirava de l'altra per seguir esforçant-nos per nosaltres mateixes; molts 
moments... que, sense dubte, recordarem cada vegada que veiem el nostre treball. 

No només el veurem com un grapat de full escrits sinó que ens recordarem del gran esforç que hi ha hagut darrera 
però que, ara, escrivint les últimes paraules d’aquest treball, ens adonem que ha valgut la pena. 

Estem satisfetes de la nostra feina tot i que potser ens hauria agradat tenir més temps per poder perfeccionar 
algunes coses. 

Volem agrair a totes les persones que ens han ajudat per poc que sigui, perquè cada petita aportació és útil. 

Sobretot, aquests agraïments van dirigits al Jaume Font, que ha estat el nostre tutor-orientador; i orientador mai 
millor dit, ell ja sap perquè ho diem... 
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Ens ha sabut resoldre els dubtes que teníem en qualsevol moment, contestant-nos la tira d’e-mails que li enviàvem i, 
això vulguis o no, ajuda a que no ens rendim i veiem que estem fent una bona feina. 

També agrair aquelles persones que ens han rebut amb els braços oberts a l’hora de fer les entrevistes, que de tant 
ens han servit. El mateix agraïment es mereixen les persones que han dedicat cinc minuts del seu temps en 
contestar-nos les preguntes de les enquestes. 

 

En definitiva, aquest treball ens ha servit, tant a una com a l’altra, per aprendre, per fer-nos més responsables i per 
tenir un record més. 

 

Gràcies. 

 

Anna i Sílvia 
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 Pàgines web sobre l’anticoncepció: la seva historia 
 
http://www.celsam.org/home/manual.asp?cve_manual=7 
http://www.itesm.mx/va/deptos/ci/articulos/anticoncepcion.htm 
http://www.publispain.com/sexologia/ 
http://www.planetamama.com.ar/view_nota.php?id_nota=46&id_etapa=1&id_tema=52 
http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol11_2_95/mgi16295.htm 
 
 

 Pàgines web sobre els diferents mètodes anticonceptius: funcionament, preus, evolució, … 
 
http://www.anticonceptivoshoy.com/anticonceptivos/index.asp 
http://www.reproline.jhu.edu/spanish/1fp/1methods/1methods.htm 
http://www.celsam.org/home/manual.asp?cve_manual=5 
http://www.teknon.es/consultorio/viladoms/anticoncepcion_masculina.htm 
http://www.paraqueestesbien.com/hombre/torax/salud/salud64.htm 
http://www.abcsexologia.com/Article83.html 
http://sexoysalud.consumer.es/metodos-mas-eficaces-de-contracepcion 
http://www.e-sexologia.com/anticonceptivos/antinicialx.htm 
http://www.babysitio.com/bebe/sexo_hormonales.php 
http://www.nocheviva.cl/popups/metodos_anticoncepcion.htm 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/04/12/mujer/1176391914.html 
http://www.scribd.com/doc/93337/metodos-anticonceptivos 
http://www.pediatraldia.cl/anticonceptivos.htm 
http://www.aquimama.com/antes%20del%20embarazo/articulos/anillo02.shtml 
http://www.geocities.com/amirhali/_fpclass/anticonceptivos.htm 
 
 

 Pàgines webs exclusivament sobre la història dels anticonpcetius orals i la píndola anticonceptiva femenina 
 
http://www.buscasalud.com/boletin/analisis/2000_11_29_18_41_28.html 
http://www.uchile.cl/bioetica/entre/comic/histo/pildora_4.pdf 
http://www.mujeresdeempresa.com/fitness_salud/011001-la-pildora-una-historia-redonda.shtml 
 
 

 Pàgines webs sobre les investigacions amb la proteína Eppin 
 

http://www.foroescorts.com.ar/archive/foro-escorts-ahora-nos-toca-a-nosotros-anticoncepcion-vt-11336.htm 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-43506-2004-11-12.html 
 
 

 Pàgina web sobre la Propietat Industrial dins del sector farmacèutic 
 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_pharma.htm#P382_62836 
 
 

 Pàgina web oficial del Institut Clínic de Sexologia de Barcelona 
 

http://www.insexbcn.com/html/profesionales2.htm 
 

 Pàgines webs sobre els estudis de mercat 
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http://www.mailxmail.com/curso/empresa/inversion/capitulo3.htm 
 
 

 Pàgines webs sobre el màrqueting, el màrqueting mix, … 
 
http://w3.cnice.mec.es/eos/RecursosFP/ComercioMarketing/GradoSuperior/GestComMar/modulo1/Index.htm 
http://www.eumed.net/libros/2006a/mav/1b.htm 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar1/quemkt.htm 
http://www.mailxmail.com/curso/empresa/planmarketing/capitulo14.htm 
http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing000402.shtml 
http://www.slideshare.net/marianoog/marketing-mix/ 
http://www.promonegocios.net/distribucion/tipos-canales-distribucion.html 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mezcla-promocion-mix.html 
http://www.monografias.com/trabajos7/mark/mark.shtml#mix 
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing 
http://www.monografias.com/trabajos/marketing/marketing.shtml 
http://www.marketingdirecto.com/campanas/campanas.php 
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/marketingmixcompras/ 
http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing030202.shtml 
http://www.poliedric.com/index.php 
http://www.eventoplus.com/uploads/marketing-promocional.htm  
http://www.marketing-inteligente.com/  
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 Pàgina web sobre vocabulari bàsic de l’àmbit del màrqueting 
 
http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-
tecnologias/lista_terminos.php?inicial=all 
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 Pàgina web sobre els mètodes per a la fixació de preus 
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 Pàgines webs sobre què és i com es crea una campanya de màrqueting 
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 Pàgines webs sobre la publicitat 
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Artículo 3 
 
El trabajo publicado en Science fue efectuado en conjunto por investigadores de la Universidad 
de Carolina del Norte, Estados Unidos, y del Instituto de Ciencia de India, en Bangalore. 
Trabajaron con primates de la especie Macaca radiata, a los que les aplicaron una vacuna 
preparada con una proteína llamada Eppin, presente en el epidídimo de estos animales. El 
epidídimo, situado junto al testículo, es el órgano donde los espermatozoides adquieren, 
gracias a proteínas como aquélla, su capacidad de fecundar. La vacuna –como toda vacuna– 
genera anticuerpos que, en este caso, al atacar la proteína Eppin, anulan la capacidad 
fecundante de los espermatozoides. El experimento se efectuó sobre nueve monos, de los 
cuales siete se tornaron infértiles. Y, de éstos, cinco recuperaron la fertilidad cuando se 
interrumpió la administración de la vacuna. 
El ensayo se inscribe en una de las cuatro líneas de investigación sobre anticoncepción 
masculina. “Quizá la más avanzada es la hormonal –comentó a este diario Gastón Rey 
Valzacchi, ex presidente de la Sociedad Argentina de Andrología y jefe de andrología del 
servicio de urología del Hospital Italiano–. La principal hormona que se usa es la testosterona, 
la misma que produce el testículo: cuando es administrada en altas dosis, el organismo 
reacciona haciendo que el testículo disminuya su actividad, lo cual incluye la caída en la 
producción de espermatozoides. Hay ya investigaciones con grupos importantes de seres 
humanos, pero todavía se advierten efectos adversos, por ejemplo sobre la próstata.” 
Un tercer abordaje “son los métodos de obstrucción de los conductos de salida de los 
espermatozoides –agregó Rey Valzacchi–: mediante una pequeña intervención en la bolsa 
escrotal, se inyecta una sustancia que, cuando los espermatozoides pasan por ese lugar, los 
destruye alterándoles la carga eléctrica superficial; a diferencia de la ligazón quirúrgica de los 
conductos (vasectomía), este método sería reversible”. 
La cuarta línea “se inició accidentalmente cuando se descubrió que algunos medicamentos 
contra la presión arterial, los bloqueantes cálcicos, pueden afectar la fertilidad, porque 
bloquean el calcio que necesitan los espermatozoides para ser fecundantes”. 
Rey Valzacchi señaló que “toda esta actividad científica obedece al gran interés que hay en el 
mundo por desarrollar anticonceptivos masculinos: se estima que, en el 30 al 35 por ciento de 
las parejas, el varón participa en la anticoncepción, mediante el uso del preservativo, la 
vasectomía o el (poco efectivo) coitus interruptus”.  
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Script 
 
Tots dos anuncis es rodaran en una habitació de matrimoni i els personatges són una parella 

jove. 

Ell, 1.75 m. d’altura, cabell negre, ulls verds, corpulent. Duu uns pantalons texans i una camisa 

blanca. 

Ella, 1.71 m. d’altura, cabell castany, ulls marrons. Duu uns texans, una samarreta de màniga 

curta negra i bossa de mà marró. 

 

En cap dels dos anuncis hi ha veu, sinó que sona la mateixa cançó “Hope there’s someone” de 

Anthony and the Johnsons, per tal que faci que el receptor pugui relacionar un amb l’altre. 

El primer anunci dura 25 segons i la cançó 27 segons. 

El segon anunci dura 35 segons i la cançó 37 segons, que comença a partir del segon 27’. 

 

En el primer d’ells es veu al noi i ala noia que es comencen a petonejar mentre que el noi, amb 

un cop d’esquena, obre la porta de l’habitació. 

Recolzats en una paret, ella deixa la bossa en un moble i li va descordant els botons de la 

camisa. Tots dos es llencen al llit. Una vegada estirats al llit el noi està sense samarreta i ella 

en roba interior i amb la camisa d’ell per sobre. És quan llavors, la noia, fa cara de recordar-se 

del quelcom i fa un gest al noi perquè aquest pari... 

En aquest moment acaba el primer anunci on, com hem vist, no es fa referència en cap 

moment a Himself. 

En el segon anunci es repeteix la mateixa escena on la noia fa un gest al noi perquè aquest 

pari i s’aixeca; va a buscar la seva bossa de mà que ha deixat abans a sobre del moble i, 

buscant i remenant treu, entre d’altres coses, un pintallavis, el moneder, el mòbil, un 

preservatiu i una pastilla. Es dirigeix novament cap al llit i, agafant un got d’aigua que hi ha a la 

tauleta de nit, obre el plàstic que conté la pastilla i, en el moment que sembla que va a prendre-

se-la, se la dóna al noi que aquest se la pren.  

A continuació, apareix l’eslògan: Tanto tu como yo. I, posteriorment i amb la foto del instant de 

prendre’s la pastilla de fons, surt en taronja el nom de la pastilla i una frase identificativa. 
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Story board 
Primer anunci: 
            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
      

ANNEX 4 

El noi i la noia entren a l’habitació 
donant un cop a la porta mentre es 
donen petons apassionadament. 

La noia, recolzada a una paret, 
descorda els botons de la camisa del 
noi sense parar de donar-li petons. 

Els dos nois estan estirats al llit quan 
ella, de cop, s’aixeca, com s’hi 
s’hagués recordat de quelcom. 

La noia fa un gest al noi perquè pari, 
quan es recorda de la pastilla 
anticonceptiva.
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Segon anunci:           
    
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

 

La noia fa un gest al noi perquè pari, 
quan es recorda de la pastilla 
anticonceptiva. 
Es repeteix la última escena del 
primer spot. 

La noia s’aixeca i comença a remenar 
per la seva bossa en busca de la 
pastilla. Va traient tot allò que duu 
dins: mòbil, claus, … 

Segueix remenant; treu el moneder… Treu un preservatiu, però no l’agafa. 
Troba, finalment, la pastilla. 
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La noia agafa decidida la pastilla 
anticonceptiva que ha tret de la bossa. 

La noia agafa un got d’aigua que hi ha a 
la tauleta de nit per poder ingerir la 

Quan sembla que la noia hagi de 
prendre’s la pastilla, se la dóna al 
noi i aquest se la pren. A l’hora, 
surt l’eslògan del spot: Tanto tu 
como yo, a la port inferior de 
l’escena, de color taronja.

A l’última escena surt de fons la 
imatge en que la noia li posa la 
pastilla a la boca al noi i, damunt 
d’aquesta, amb color taronja, el 
nom de la pastilla: Himself. I una 
frase que l’acompanya: La nueva 
pastilla… para ellos. 
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Anunci: document 1 del CD adjunt. 

Pàgina web: Document index.html de la carpeta “web”. 

 

 

 

 

Exemplar enquesta masculina: 

 

ENQUESTA MASCULINA 
 
 
Edat 
 

15-19  20-29   30-39  40-50   Majors de 50 
 
 
Producte: És una pastilla que conté una proteïna que anul·la la capacitat de fecundació dels 
espermatozoides, actuant així, de mètode anticonceptiu dirigit als homes. Té molts beneficis, 
entre ells, que només s’ha dependre una vegada cada sis mesos i no té efectes secundaris. És 
l’equivalent a la píndola de la dona. 
 
 
1. Creu que hi ha prou informació sobre l’anticoncepció  a l’abast de tothom?   
SÍ  NO 
  
2.  Si surt al mercat una pastilla anticonceptiva pels homes estaria disposat a utiltizar-la?  
SÍ  NO 
 
En el cas de NO, quina és el motiu? 
- Por als possibles efectes secundaris. 
- Per conformitat amb els mètodes anticonceptius ja existents. 
- Altres 
 
3. Creu que la anticoncepció és responsabilitat de la dona? 
SÍ  NO 
 
3. No troba a faltar publicitat d’altres mètodes anticonceptius que no siguin els 
preservatius?  
SÍ  NO 
 
4. Quin mètode anticonceptiu creu que s’utilitza més? 
Preservatius   Diafragma 
Píldora    Altres  ______________ 
Diu 
 
6. Creu que aquesta pastilla s’hauria d’obtenir amb recepta mèdica? 
SÍ  NO 
 
6.1 En càs de poder comprar-se sense recepta, quin punt de venta preferiria més? 

ANNEX 5 

ANNEX 6 
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NOMÉS FARMÀCIES   SUPERS, ETC. 

 
 

7. Quin preu estaria disposat a pagar per aquesta pastilla sabent que es pren una vegada 
cada sis mesos? (tenint en compte que la píndola femenina costa aprox. uns 12€ mensuals, 
un preservatiu val aprox 1€, etc.) 
______ 
 

 

Exemplar enquesta femenina: 

 

ENQUESTA FEMENINA 
 
 
Edat 

15-19  20-29   30-39  40-50   Majors de 50 
 
 
Producte: Una pastilla que conté una proteïna que anul·la la capacitat de fecundació dels 
espermatozoides, actuant així, de mètode anticonceptiu dirigit als homes. Té molts beneficis, 
entre ells, que només s’ha dependre una vegada cada sis mesos i no té efectes secundaris. És 
l’equivalent a la píndola de la dona. 
 
 
1. Creu que hi ha prou informació a l’abast de tothom sobre l’anticoncepció?   
SÍ  NO 
 
2. Si surt al mercat una pastilla anticonceptiva pels homes, li agradaria que la seva 
parella la utilitzés? 
SÍ   NO 
 
En el cas de NO, quina és el motiu? 
- Por als possibles efectes secundaris. 
- Per conformitat amb els mètodes anticonceptius ja existents. 
- Altres 
 
3. Creu que la anticoncepció és responsabilitat de la dona? 
SÍ  NO 
 
3. No troba a faltar publicitat d’altres mètodes anticonceptius que no siguin els 
preservatius?  
SÍ  NO 
 
4. Quin mètode anticonceptiu creu que s’utilitza més? 
Preservatius   Diafragma 
Píldora    Altres  ______________ 
6. Creu que aquesta pastilla s’hauria d’obtenir amb recepta mèdica? 
SÍ  NO 
 
6.1 En cas de poder comprar-se sense recepta, quin punt de venta preferiria més? 
NOMÉS FARMÀCIES   SUPERS, ETC. 

 
 

7. Quin preu estaria disposat a pagar per aquesta pastilla sabent que es pren una cada 
sis mesos?  (Tenint en compte el preu dels altres mètodes anticonceptius: 1 
preservatiu=1€; píndola femenina 12€/mes, aprox. etc.). 


