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1. Resum executiu 

 

T‟has preguntat mai per què tries Cola Cao i no pas Nesquik? O Coca-Cola en 

lloc de Pepsi? Què els fa diferents? 

 

Sensibilitat, originalitat, observació, intuïció, creativitat, innovació són 

substantius que les empreses han hagut d‟incorporar a les seves estratègies 

comercials. És per això que en els últims anys els serveis d‟un coolhunter s‟han 

convertit en essencials per les empreses.   

Aquest treball consisteix en verificar quin han estat el impacte d‟aquests 

caçadors de tendències en l‟àmbit empresarial. Particularment, volem investigar 

si els coolhunters aporten més beneficis que costos a les empreses. També 

ens agradaria investigar quin tipus d‟empreses són les que contracten aquests 

serveis i les que ho fan quins són els seus motius principals. 

 

 

 

“Innovar és una capacitat única del gènere humà que s’alimenta de les 

necessitats innates de crear i progressar. La capacitat d’innovar està 

programada en el nostre codi genètic, una qualitat afavorida per la força de la 

selecció natural, ja que contribueix a la supervivència i mou el motor de 

l’evolució” 

 

Dr. Luis Rojas Marcos 
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2. Introducció 

De l‟anglès:  

Cool /ku:l/ adjectiu -er, -est 

Argot utilitzat per marcar diferència, innovador, atractiu, a la moda. 

Hunter /'hʌntər / || /'hʌntə(r)/ substantiu (persona)  

Caçador, -dora m,f. 

 

Coolhunter Persona que es dedica a investigar a peu de carrer els canvis en 

les tendències produïdes de manera espontània entre els consumidors, amb 

l‟objectiu de que les empreses per les quals treballen, puguin anticipar-se i 

crear productes amb possibilitat d‟èxit en el futur. 

 

El coolhunting és un tema emergent, actual, del qual se n‟ha sentit poc parlar i 

la gent n‟està poc informada. Juntament amb això, l‟emissió d‟un reportatge, 

conegut com Loops!  per un canal de televisió català, ens va despertar un gran 

interès i curiositat pel tema. Actualment s‟imparteixen postgraus de coolhunting, 

per tant, hi ha una demanda creixent d‟aquests professionals, cosa que ens 

indica que han esdevingut un rol social important. A més, el coolhunting ha 

assolit major protagonisme amb la crisis econòmica i ha esdevingut un 

fenomen rellevant del qual molta gent no n‟està assabentada.   

 

Els nostres objectius principals són clars: volem investigar com una persona pot 

arribar a aconseguir innovar la necessitat d‟un client qualsevol.  Ens interessa 

saber com ideen els seus plans estratègics i quina metodologia emprenen per a 

poder arribar a l‟èxit. És important saber i entendre la clau del nostre món i la 

comunicació comercial.  

Així doncs, hem volgut realitzar una reflexió sobre l‟auge protagonitzat pels 

coolhunters, i tal i com el títol d‟aquesta recerca indica, el impacte que han 

tingut en les empreses i en el món en general.  
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3. Dificultats en el treball 

 

A continuació exposem les dificultats i obstacles amb els quals ens hem trobat 

en el desenvolupament del treball. 

Els problemes més importants i amb els que ens hem anat trobant 

constantment al llarg del treball han estat dos. Per una banda, ha estat molt 

costós contactar amb les diferents empreses interessants d‟analitzar. La 

majoria no donaven resposta a les nostres peticions. Per altra banda, les que sí 

que ho feien es negaven a proporcionar qualsevol mena d‟informació donat el 

seu codi ètic de confidencialitat. Un grup reduït d‟empreses ha mostrat interès 

per facilitar informació, tot i que aquesta era escassa i pobra.  

Un altre problema amb el que ens hem trobat ha estat la introducció en el món 

del coolhunting. Al ser un tema tan actual i poc conegut hem tingut dificultats 

per submergir-nos en aquest món, poder arribar a contactar amb coolhunters 

professionals. És la seva pròpia professió la que fa que vulguin passar 

desapercebuts, integrar-se en els diferents ambients per tal d‟absorbir 

l‟essència del que es mou, del que es sent en el món i finalment poder crear 

una nova tendència.      

En observar que ens seria impossible assolir l‟objectiu marcat en un primer 

moment, que es tractava d‟analitzar el impacte econòmic dels coolhunters en 

les empreses, es va haver de realitzar un redirecció del treball, pensant en 

nous camins, idees i propostes ja que no disposàvem de les dades estrictament 

econòmiques necessàries per a desenvolupar-lo.  

Totes les dificultats mencionades anteriorment, les hem anat resolent tot 

descartant les empreses negades a proporcionar informació. D‟aquesta manera, 

ens vam centrar en aquelles que estaven disposades a ajudar-nos i cercant 

novament altres empreses que complien amb el perfil que buscàvem. Per últim, 

gràcies al contacte establert amb dos professionals del sector que ens van 

donar el seu propi punt de vista sobre el coolhunting vam poder superar aquest 

tercer obstacle. 
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4. Desenvolupament teòric 

4.1 El coolhunting 

 

4.1.1 Concepte general 

El concepte coolhunting, que podríem traduir com “caçar tendències”, fa 

referència a una sèrie de tècniques per arribar a determinar quines són les 

futures tendències que mouen el món de la moda, la cultura, l‟oci i el consum 

en general, just en el precís moment en què neixen. És a dir, consisteix a 

detectar aquells valors socials rellevants emergents que portaran a un nou estil, 

el qual es podrà traduir en una nova tendència de consum. Aquesta tasca és 

l‟eina etnogràfica i sociològica per a una bona investigació del mercat de 

consum. La característica principal que la diferencia d‟altres eines de recerca i 

coneixement és que aquesta tasca no s‟acaba mai, ja que les tendències no 

són immutables i, per tant, mai no deixen de canviar de forma progressiva. 

 

El concepte de coolhunting, que pot semblar tan recent, va sorgir als anys 90. 

Les seves prediccions de futur són comparables a les que ja es podien llegir a 

les revistes de moda dels anys seixanta, fetes per redactores com Nancy White 

(Harper's Bazaar 1958-1971). El nom de "coolhunter”,  concretament, va ser 

creat per la revista New Yorker per designar la que seria la pionera d'una casta 

de professionals, Dee Dee Gordon, fundadora de la primera agència de 

tendències Look-look. 

 

4.1.2 Metodologia del “Coolhunting” 

El primer que cal tenir en compte a l‟hora de dur a terme una bona tasca 

d‟investigació de noves tendències és tenir clars uns objectius, en els quals es 

focalitza el interès. Tenir presents els rols socials és un element fonamental. En 

tots els casos es busquen, en primer lloc, aquelles persones que formen part 

de segments particulars, responsables de la importació, de la creació o  de 

l‟adaptació de noves tendències. En general la franja d‟edat va dels 18 als 30 

anys ja que és el sector que acostuma a actuar com a receptor i emissor de 

noves tendències en la societat. Són les persones que més ràpidament 

adeqüen les noves tendències a la seva forma de vida i també són els que 

representen un model a seguir per a la resta de franges d‟edat, tant per als que 



 
                                                                                                         El impacte dels coolhunters 

 10 

són més joves com per als més grans. Tot i que treballar amb el sector jove 

sigui el més freqüent, també és molt interessant treballar amb altres sectors 

que es poden arribar a ampliar fins a la franja d‟edat dels 45 anys, com per 

exemple en el rang de la tecnologia. També es pot distingir entre homes i 

dones: no és el mateix crear un producte de cara al sexe masculí que de cara 

al sexe femení i a l‟inrevés. Aquesta metodologia, doncs, està d‟acord amb les 

teories generals de propagació de valors nous en la societat, que assenyala 

que aquest fenomen comença a partir d‟un grup concret de persones que 

executen aquest procés, el qual es transmet a altres capes més populars de la 

societat. 

 

Un cop definit l‟objectiu, podem enumerar les tècniques emprades en el  

coolhunting. Aquestes són les següents: 

 

- L‟observació: és la base de tot el procés de recollida d‟informació. 

Observant podem detallar diferents patrons de conducta, detectar 

canvis, entendre millor què mou la societat, etc. L‟observació convé que 

sigui estructurada i que sigui focalitzada, per tal de ser més eficaç. En 

l‟observació de tendències, que és el que ens interessa, la implicació i la 

col·laboració de l‟observador en la tasca és crucial ja que el coolhunter 

ha de formar part de la realitat en la qual s‟està treballant. El coolhunter, 

però, hi ha d‟intervenir el mínim amb l‟objecte d‟estudi, ha d‟adaptar-se a 

aquest de la manera menys invasiva possible. Per fer aquesta tasca, 

observar no s‟acaba en el fet de veure i captar allò que ens interessa, 

sinó que també cal percebre les connotacions de les tendències i arribar 

a entendre per què una persona actua com actua o es vesteix com es 

vesteix. 

 

-   Recopilació d‟informació: tot allò observat i anotat s‟ha de guardar de  

forma ordenada. El més comú és un diari, una llibreta on pots anar 

apuntant tot allò rellevant que vas veient dia rera dia. L‟altra opció és les 

fitxes que pots classificar per temes, depenent del tipus d‟informació que 

hi has anotat en cada moment en què alguna cosa o alguna situació t‟ha 

cridat l‟atenció. 
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-   Imatges: no n‟hi ha prou amb escriure tot el que observes. Un altre mitjà 

molt útil i molt utilitzat pels coolhunters és el de les fotografies. Amb 

aquest sistema pots captar de forma ràpida i clara aquelles 

característiques de les noves tendències. Les fotografies són un 

testimoni molt explícit, i per això ajuden molt a completar el diari o les 

fitxes que realitza el coolhunter. 

 

-   Biografia: les tendències acostumen a caracteritzar les futures modes, 

de la mateixa manera que aquestes estan influïdes per les modes que 

les precedeixen. La biografia consisteix a posar en un ordre cronològic 

les tendències i les subtendències que es van desenvolupant a partir 

d‟elles. Així, podem entendre millor la relació que tenen i la seva 

evolució. L‟estudi de l‟adaptació o del rebuig de noves tendències pot ser 

molt útil. Molt sovint algunes tendències provenen d‟esdeveniments 

socials concrets. 

 

- Anàlisi: revistes, diaris, música, llibres, teatre, cinema, art, etc... Fer una 

interpretació de tot aquest material que se‟ns ofereix en moments 

determinats és molt pràctic. En molts casos aquests elements formen 

opinions, i un anàlisi del contingut que hi apareix és fonamental.  

 

- Posada en comú: les reunions i les entrevistes de coolhunters són 

bastant freqüents i molt útils. La seva finalitat és compartir i comparar 

tota la informació recollida. És molt interessant poder contrastar 

informació de diferents indrets i zones, però a causa de la distància en 

molts casos no són possibles aquestes trobades. En aquesta situació els 

coolhunters fan servir internet. Aquesta tècnica ajuda a enfocar els 

temes que interessen més, a contrastar les diferents hipòtesis 

formulades i a respondre dubtes entre els diferents coolhunters. El 

coolhunting, doncs, requereix de forma imprescindible un equip de 

coolhunters que treballin per a un objectiu comú. 
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4.1.3 El coolhunter 

El coolhunting és actualment un ofici i com a tal està envoltat d‟una casta de 

professionals, els coolhunters, o altrament anomenats caçadors de tendències 

o rastrejadors d‟estils. Són persones que es dediquen a observar la gent que 

els envolta i la societat de forma global i a la vegada de manera més 

focalitzada. Tenen una intuïció especial per descobrir, entre la multitud, 

individus d‟aparença singular, persones que es vesteixen o actuen d‟una forma 

original i que poden arribar a marcar una nova tendència en la societat. Ells són 

els encarregats de descobrir què es podria portar la propera temporada. 

Dins els coolhunters, en podem distingir de dos tipus:  

- Per un cantó trobem els coolhunters de carrer que són aquells que 

majoritàriament es dediquen a anar d‟aquí cap allà, buscant en persones 

anònimes i normals indicis d‟una nova tendència emergent. La seva 

feina consisteix a sortir de nit, a explorar per Internet, a envoltar-se de 

gent amb inquietuds artístiques, etc. També utilitza com a font  

d‟informació revistes, articles de diari, pel·lícules i art alternatiu, entre 

d‟altres. A part de tot això, la tasca més popular dels coolhunters de 

carrer és la d‟assistir a esdeveniments importants a nivell internacional, 

com per exemple partits de futbol, concerts, festivals, etc. els quals 

apleguen una gran quantitat de gent. És en aquests esdeveniments on 

els coolhunters gaudeixen més, ja que hi troben tot tipus d‟estils. Allà 

poden caçar detalls: des de la troballa més concreta, per exemple un 

japonès que es vesteix a la seva manera, fins a un nombre determinat 

de persones que porten els texans estripats. El coolhunter prendrà 

notes, farà fotografies, observarà i analitzarà la informació, la qual serà 

analitzada per tal de treure‟n conclusions. Alguns d‟aquests coolhunters 

de carrer són artistes, Dj‟s, estilistes, promotors de festes, esportistes 

extrems, músics, productors de pel·lícules, periodistes, etc., persones 

que participen en la cultura urbana de forma directa. 

 

- L‟altre classe de caça tendències són els que podríem anomenar 

coolhunters d‟alt nivell. Són professionals molt ben pagats perquè surtin, 

viatgin, gastin, s‟ho passin bé, s‟envoltin de la gent més cool del planeta i 

diagnostiquin,  mitjançant les anàlisis recollides i la intuïció, què és el 
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que volen els joves i, encara més important, què desitgen els 

consumidors. La diferència amb els coolhunters de carrer és simple: 

mentre uns es dediquen a anar a concerts, festivals de música, 

discoteques, etc. els coolhunters d‟alt nivell recorren tot el món buscant 

els locals més moderns, els esdeveniments més importants a nivell 

mundial i les persones més cool que existeixen. El coolhunter més 

conegut actualment, Richard Welch1, és un d‟aquests coolhunters d‟alt 

nivell, però no li agrada que li diguin coolhunter, i prefereix ser anomenat 

investigador. 

 

4.1.4 Funció del coolhunting 

El coolhunting té un paper molt important en el món del consum i és emprat en 

gairebé tots els sectors empresarials, no només en el tèxtil, com la majoria de 

gent creu. El coolhunting no només es limita a influenciar a empreses de moda, 

sinó de múltiples sectors de consum: automoció, decoració, perfums, telefonia, 

etc. La majoria d‟empreses utilitzen les tendències per aconseguir explotar al 

màxim la venda dels seus productes. L‟objectiu principal és arribar a entendre 

què busca de nou la societat en els productes que se li ofereixen i determinar 

les modes, els gustos i  les motivacions que marquen les preferències dels 

consumidors a l‟hora d‟escollir entre un producte o servei i un altre. 

La majoria d‟empreses tenen el costum de reaccionar quan el consumidor 

comença a reclamar algun nou canvi en el seu producte, com per exemple 

quan la majoria de persones no buscaven en els pantalons texans que fos nou 

sinó tot el contrari, roba desgastada. Ara, però, les empreses usen una altra 

mecànica: ja no estan disposades a pujar a l‟onada d‟ una tendència quan ja no 

queda gaire temps per gaudir-ne, sinó que volen anticipar-se al lloc i al moment 

del naixement de l‟onada per tal de treure-li‟n el màxim de profit. Aquí és on 

entra el paper del coolhunting. Les grans marques han començat a entendre 

que l‟anticipació oportuna a allò que arribarà a ser una moda els portarà milions 

de dòlars i euros en guanys. Per això moltes empreses han creat el seu propi 

departament de coolhunting, sobretot les grans multinacionals.  

El coolhunting va dur a la creació de molts mètodes per tal de poder seguir les 

                                                   
1
 Veure biografia Richard Welch a l‟annex p.1 exemple 1. 
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tendències al món. Trendguide.com va ser la primera web, oberta el desembre 

de 1998,  amb una base de dades referent a l‟estil de vida i les tendències de la 

gent, amb un rànquing basat ens els vots, els uploads i els comentaris dels 

usuaris. Aquest projecte global va ser creat per un equip de recerca suís, 

conduït per Michael Hänni. El concepte de Trendguide.com és la 

democratització de les tendències, o sigui donar llibertat per accedir als 

informes que s‟obtenen de tot el món, tot el contrari del negoci de les 

tendències, on aquests informes són creats per persones individuals (p. Ex. 

DeeDee Gordon) i són venuts a preus elevats. Laboratoris de tendències com 

Crystal, part del grup Ogilvy, que recopila la informació de 35 països gràcies a 

180 coolhunters, i Future Concept Lab (FCL), que ajuda Coca Cola, Nokia, Illy i 

fins i tot Inexmoda, recorren als activadors socials per les seves investigacions. 

Empreses com Nike, Disney Chanel, Polo, McDonald‟s, Sony, IBM i Calvin 

Klein paguen generosament a coolhunters per poder entrar en la cultura juvenil 

i seguir des de l‟interior les tendències culturals més recents. 

 

4.1.5 Opinions contràries al coolhunting 

Fins ara ha quedat clar que el coolhunting aporta grans beneficis a les 

empreses, però hem de tenir en compte que, en la societat, el coolhunting no 

sempre és gaire ben vist. El coolhunting ajuda les empreses a incentivar la gent 

a gastar més en més productes diferents, i això fa que augmenti el consumisme 

descontrolat i irresponsable que patim en la nostra societat. Yomango, un grup 

activista que des de fa poc temps actua en diverses ciutats de l‟estat espanyol, 

critica precisament aquesta situació i en dóna la culpa en part als coolhunters. 

La seva principal acció combativa són els robatoris en grans centres comercials 

com, segons la seva nomenclatura, el “Corte Malayo” o els supermercats 

“Champiñón”. Yomango acusa el mercat d‟apoderar-se de les idees, de les 

formes de vida, del vestir (espiats pels coolhunters) ja inventats per la societat, 

per tal de revendre-li com a producte nou i de luxe. 
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4.1.6 Els serveis dels coolhunters són millors interns o externs a 

l’empresa? 

 

El serveis que els coolhunters presten a les empreses poden ser interns o 

externs a aquestes. Amb la informació que ens van proporcionar les 

coolhunters entrevistades, Berta Segura, la seva ajudant i Marta Belmonte, 

intentem aclarir què és millor: la integració d‟un departament de coolhunters 

dins la mateixa empresa o bé que l‟equip de coolhunters sigui extern a 

l‟empresa i no tinguin cap relació directa amb aquesta.  

Últimament, hi ha moltes empreses que estan integrant el seu propi 

departament d‟investigació, és a dir, internalitzen el seu departament 

d‟analistes de tendències a la pròpia empresa. Concretament són grans 

multinacionals, ja que són les úniques que poden assumir l‟elevat cost que 

suposaria un nou departament a l‟empresa. Incorporar a un negoci els 

coolhunters proporciona seguretat i confiança perquè sempre són els mateixos 

analistes de tendències els que realitzen l‟anàlisi. Els coolhunters integrats en 

una empresa saben i reconeixen els valors fonamentals de l‟empresa mateixa, 

s‟hi senten identificat i per aquest motiu mai la perjudicarien, en el sentit que 

mai s‟arriscarien a dur a terme nous projectes inviables  o perjudicials per a 

l‟empresa. S‟ha de tenir en compte, però, que aquests analistes de tendències 

pensen constantment en l‟empresa per la qual treballen i a la llarga s‟acaben 

encegant i contaminant per la pròpia marca. Això fa que no puguin veure més 

enllà, doncs no els hi permet obtenir una visió objectiva. Pot, a més, saturar i 

alterar les seves idees pel fet d‟estar centrats sempre en a la mateixa marca. 

Així doncs, un servei de coolhunters extern a l‟empresa sempre pot aportar 

nous punts de vista interessants, i sobretot, molt més neutrals. Una ment molt 

més oberta amb una gran experiència en el sector o en d‟altres, pot arribar a 

proporcionar grans beneficis. L‟externalització d‟aquests serveis no ha significar 

per a l‟empresa cap mena de desconfiança, ja que l‟equip d‟analistes de 

tendències no voldrien tenir mala reputació enfront a altres empreses  i per això 

no tindrien incentius per desviar-se del seu objectiu principal. 
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4.2 The tipping point 

 

4.2.1 Concepte 

 

Quin és el punt en què un producte deixa d‟estar en la fase marginal per a 

passar a destacar respecte els altres? Quin és el punt on el coolhunter entra en 

acció i posa en marxa la seva tasca? 

 

Hem trobat la resposta a aquesta pregunta en un conegut llibre d‟economia i 

màrketing: GLADWELL, Malcolm, “La clave del éxito:The tipping point”, Ed. 

Taurus, 2007.  

 

Com el títol del llibre indica, aquest punt que nosaltres buscàvem és el 

anomenat punt d‟inflexió (tipping point). Seguidament explicarem aquest punt 

tant interessant per als coolhunters mitjançant gràfiques i un quadre explicatiu. 

 

      

                               
 Font: www.orrinwoodward.blogharbor.com            Font: www.ruperezmicola.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orrinwoodward.blogharbor.com/
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Tot producte passa per certes fases, des de que algú l‟inventa, fins que arriba 

al mercat i passa a mans dels consumidors. El perquè de l‟elecció dels 

consumidors és la següent: 

El moment en què molts consumidors es decanten per un producte en concret, 

el cicle d‟aquest, es veu alterat en un punt anomenat tipping point. 

 

Per exemplificar-ho més clarament, veurem on es situa aquest punt dins del 

cicle d‟un producte en concret. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: www.marketing-xxi.com 

 

Aquest producte amb el qual exemplificarem la gràfica serà una marca de 

sabates en concret, dins de tot el sector sabater. 

Aquesta marca, concretament, comença amb una fase marginal, on ningú 

diferencia aquesta firma de entre la resta del sector sabater. Gràcies a l‟estudi 

dels coolhunters, aquesta marca comença a diferenciar-se de la resta, les 

seves ventes augmenten, és a dir, la gent prefereix aquesta firma en concret a 

la resta. 

És en aquest punt (tipping point) on comença el cicle d‟aquesta marca o 

producte. L‟explicació d‟aquestes fases del cicle del producte un cop a assolit el 

tipping point la recollim en el següent quadre explicatiu: 
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 Introducció 
Creixement 

inicial 
Creixement 

final  
Fase de 

maduresa 
Declivi 

Tipus de 
consumidor 

Innovadors 

Els més 
innovadors i 

els líders 
d‟opinió 

Early 
majority 
(joves) 

Late majority 
(adults) 

Endarrerits  

Necessitats 
del 

consumidor 
Característiques 

Capacitat 
del producte 

Preu/Com 
fer-lo servir 

Servei de 
suport de 

preus i garantia 
de qualitat 

Solució 
més barata 

Bases per a 
la 

competència 

Ésser el primer en 
el mercat i 

benefici real 
Capacitat  

Preu/Com 
fer-lo servir 

Preu únic i 
apropiat a les 

seves 
necessitats 

(segmentació) 

Increment 
de la quota 
de mercat 

Nombre de 
competidors 

Pocs/Cap Alguns  
Alguns 

competidors 
directes 

Alguns es 
rendeixen i 
comença la 
consolidació 

d‟altres 

Poca 
rendibilitat, 
només els 

millors 
sobreviuen 

Rendibilitat Incerta  Alta Decreixent Decreixent Mínima 

Risc Alt Baix Alt  Alt    
Els més 

alts 
 
Font: www.stanford.edu 

 
 

4.2.2 Les epidèmies 

 

Quan pensem en el sorgiment d‟una idea, producte o conducta del consumidor, 

tendim a fer-ho en relació causa-efecte. És a dir, els resultats són directament 

proporcionals a l‟esforç aplicat per aconseguir-lo. 

 

Segons el concepte de tipping point, és molt millor i més fàcil pensar en termes 

d‟epidèmia. Una epidèmia té tres característiques fonamentals. La primera és 

que són molt contagioses, és a dir, un petit grup de persones pot escampar-la 

per tota la població. La segona d‟aquestes característiques és que els petits 

canvis poden tenir grans efectes, un cop l‟epidèmia ja s‟hagi escampat. I 

finalment, la tercera ens mostra que els canvis passen de forma dramàtica, i no 

de forma lineal.  

 

Perquè el seu producte, servei o idea obtingui les proporcions d‟una epidèmia, 

és necessari que vagi més enllà de la frontera, o del tipping point, com ho fan 
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aquestes. Per això, ha de complir amb les tres normes fonamentals, descrites a 

continuació. 

 

Norma 1: ley de pocos 

Les epidèmies socials no es propaguen per si mateixes, sinó que depenen de 

tres tipus de persones amb habilitats i personalitats especials: els connectors, 

els assabentats i els venedors. 

Veiem les característiques de cadascun a continuació. 

 

Els connectors són persones molt hàbils per unir al món. Un bon 

connector té moltes habilitats com: coneix a molta gent que creu en les seves 

aptituds, té contactes amb gent influent que pertany a diversos grups, té molta 

imaginació i li agrada comprovar les coses per sí mateix, sol ser gregari i 

simpàtic i és molt sociable, així doncs, li agrada ser el centre de tots els 

esdeveniments 

 

Els entesos estan constantment buscant i compartint informació, viuen 

per aconseguir el millor negoci de les seves vides i que els seus amics se 

n‟assabentin del que han aconseguit. Són molt sociables i tot els produeix 

curiositat. Són el tipus de persones als quals acudim quan tenim un problema. 

Les característiques dels entesos són les següents: llegeixen moltes  revistes, 

diaris, llibres, etc., els agrada molt donar consells sense esperar res a canvi, 

assumeixen seriosament el repte de donar bons consells i se senten motivats 

per ajudar i ensenyar.   

 

Els venedors són els que convencen al món, els que volen que els 

altres actuïn com ells els han recomanat. Un venedor efectiu ha de complir els 

següents requisits: és naturalment exuberant, la gent els troba divertits i els 

escolta. Els agrada ajudar als altres, són encantadors i carismàtics,  els 

apassiona el que fan, els hi encanta la seva feina. També saben aprofitar totes 

les seves habilitats i tècniques de persuasió, a la vegada que són molt 

expressius i saben transmetre idees i pensaments. 
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Tant els connectors, els entesos, com els venedors són necessaris per a 

originar una epidèmia. Les tendències es propaguen perquè persones 

excepcionals les tenen en compte i parlen d‟elles als seus amics. 

 

Norma 2: el factor contagi 

Així com és important comptar amb la gent adequada (connectors, entesos i 

venedors), per a poder estendre una epidèmia és molt important tenir en 

compte la naturalesa del missatge transmès. Les epidèmies sorgeixen a partir 

d‟una informació que és contagiosa o notable. Perquè un missatge publicitari es 

torni contagiós, la publicitat es presenta molts cops, saturen els mitjans de 

comunicació, el relacionen amb personatges famosos o inclouen elements 

còmics, fan vàries proves i hi gasten milions d‟euros. 

 

L‟únic problema amb aquestes aproximacions és que actualment el comprador 

promig està exposat a uns dos-cents cinquanta-quatre missatges comercials 

diaris aproximadament. A més a més, hi ha milions de pàgines web a Internet, 

més de cinquanta canals de TV per satèl·lit o per cable i milions de revistes. 

Aconseguir que un missatge publicitari sobrevisqui en aquestes condicions és 

una feina difícil. Però la lliçó bàsica del contagi és que la informació ha de 

presentar-se d‟una manera que sigui memorable i irresistible.  

 

Norma 3: el poder del context 

Les epidèmies són molt sensibles a les circumstàncies i condicions presents. 

Dit d‟una altra manera, certs factors poden determinar si l‟epidèmia traspassarà 

el límit de l‟èxit, es revertirà o serà redireccionada. La propagació d‟una 

epidèmia depèn en certa manera del que pensa la gent, i això últim és a la 

vegada producte de les circumstàncies. Així mateix, el que la gent pensi depèn 

del que pensin els altres. La propagació de les epidèmies està molt relacionada 

amb la dinàmica de grups. 

 

Els grups fomenten la propagació d‟epidèmies de varies formes. La forma en 

què ho fan és magnificant la importància d‟una idea, perquè dóna la sensació 

de que tothom està parlant del mateix, ajudant a simplificar una idea, el què  
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permet que tots els membres siguin capaços de lidiar amb la informació i creant 

ambients en els quals s‟hi fomentin o condemnin certes idees. 

 

Molts pensen que per començar una epidèmia com més gran sigui el grup, 

millor. Però moltes organitzacions han descobert que en qualsevol estructura 

organitzativa, la quantitat ideal està al voltant dels cent-cinquanta participants. 

Més enllà d‟aquesta quantitat, existeixen impediments estructurals que afecten 

l‟habilitat de pensar i actuar com a una sola veu (es formen subgrups o clans, la 

gent es distancia, etc.) 

 

Així doncs, què és el tipping point, pròpiament dit? 

El títol original del llibre és The tipping point, o punt d‟inflexió. És un terme 

utilitzat pels que estudien les epidèmies. Més concretament, es refereix al punt 

en el qual un virus o una epidèmia aconsegueix una massa crítica. Un cop 

assolit aquest punt, l‟epidèmia experimenta un creixement dramàtic i molt ràpid, 

de la nit al dia. 

 

Una altre forma d‟il·lustrar el concepte és imaginar una biga completament 

equilibrada sobre un punt al centre de la mateixa. Quan pressionem cap avall 

per un extrem, l‟altre puja. Tot i així, quan fem el mateix en un punt més proper 

al centre, el resultat és menys efectiu. El tipping point és el punt entremig, a 

partir del qual l‟efectivitat de l‟esforç varia dramàticament. Són els coolhunters 

els encarregats d‟investigar quin serà aquest punt en el que un producte 

destacarà i com ho farà per tal d‟arribar a la gran massa.     
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5. El impacte real a les empreses 

 

A continuació hem volgut analitzar el impacte que realment exerceixen els 

coolhunters a les empreses. Així, hem optat per estudiar un seguit d‟empreses i 

veure si disposen o han contractat serveis de coolhunters i si no ho han fet quin 

és el motiu. Hem escollit la Caixa d‟estalvis i pensions de Barcelona “La Caixa”, 

una petita cooperativa, La Fageda i el cas d‟una empresa del sector tèxtil, 

Proged S.A. Hem escollit aquestes empreses pel fet de ser diferents ja que així 

podem copsar millor les diferències dels estudis dels coolhunters en els 

diferents sectors empresarials per finalment, poder treure unes conclusions 

globals.  

 

5.1 CAS 1: La caixa d’estalvis i pensions de Barcelona “La Caixa” 

 

5.1.1 Què és? 

La Caixa d‟Estalvis i Pensions de Barcelona2, ”la Caixa”, és el resultat de la 

fusió, l‟any 1990, entre la Caixa de Pensions3, fundada l‟any 1904, i la Caixa de 

Barcelona4, fundada l‟any 1844. Des dels seus inicis, ”la Caixa” es va dedicar 

d‟una manera prioritària a l‟estalvi familiar i a oferir a tots els clients una 

assegurança per a la vellesa, quan encara no existia aquest tipus de prestació 

social a Espanya. Així doncs, ”la Caixa” és actualment la primera caixa 

d‟estalvis d‟Espanya i la tercera entitat financera del país. A més, ”la Caixa” 

s‟ha situat com una entitat líder i de referència en el sector financer espanyol.  

Però hi ha un motiu que els fa ser líders i capdavanters i això és el que hem 

volgut analitzar. 

 

5.1.2 Utilitzen analistes de tendències? 

Sí, especialitzats en l‟atenció al client. La funció d‟aquests analistes de 

tendències és idear nous espais d‟atenció al client i cercar nous productes  

per així arribar a assolir l‟objectiu final: fidelitzar el client.  Els analistes de 

tendències de “la Caixa” estudien i dissenyen nous espais i àmbits on el 

                                                   
2
 Veure logotip de la Caixa d‟Estalvis i Pensions de Barcelona a l‟annex p.1 exemple 2. 

3
 Veure imatge de la Caixa d‟Estalvis i Pensions de Barcelona a l‟annex p.1 exemple 3. 

4
 Veure imatge de la Caixa de Barcelona a l‟annex p.2 exemple 4. 
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client se sent més confortable i ben atès. En quant a la recerca de nous 

productes, la seva fita principal és trobar aquelles mancances en els 

productes actuals i anticipar-se als seus principals competidors, per així 

treure els productes i serveis més innovadors i eficaços. D‟aquesta manera, 

aconsegueixen atraure a nous clients i fidelitzar encara més als que ja ho 

són.  

 

5.1.3 Estudis realitzats pels analistes de tendències. 

 

5.1.3.1 Innovació en els serveis als clients. 

 

Un nou model d’oficina que prioritza l’assessorament al client. 

La nova caixa d‟estalvis i pensions de Barcelona està constituïda per tres eixos: 

espais individualitzats5, zona de caixa ràpida i zona d‟autoservei6.  

Ha estat aquest any passat 2008, quan s‟ha implantat el nou model d‟oficina, la 

qual es va iniciar l‟any 2006. Es tracta d‟una revolució en el concepte d‟oficina 

bancària que opta totalment per l‟atenció personalitzada com a punt principal. 

S‟han millorat alguns aspectes claus, com ara l‟optimització dels espais, cedint 

l‟espai de back-office als clients, i també l‟increment de la privacitat en les 

reunions comercials amb els clients. 

Els espais d‟atenció 7 s‟individualitzen i es separen per potenciar la interacció 

amb el client. Això afavoreix l‟entrevista, que és l‟eix principal de la relació 

comercial, així com també afavoreix l‟assessorament, que és l‟activitat principa l 

de la banca del futur. 

En el curs de l‟any 2008, el cent per cent de les oficines inaugurades segueixen 

aquest model. I és en aquest mateix any, quan s‟opta per adequar 87 oficines 

del model anterior a les funcionalitats del nou sistema sense haver de realitzar 

una reforma total.  

                                                   
5
 Veure exemple d‟oficina amb espais individualizats de la Caixa d‟Estalvis i Pensions de 

Barcelona a l‟annex p.2 exemple 5. 
6
 Veure exemple de zona d‟autoservei de la Caixa d‟Estalvis i Pensions de Barcelona a l‟annex 

p.2 exemple 6. 
7
 Veure exemple d‟espais d‟atenció al client de la Caixa d‟Estalvis i Pensions de Barcelona a 

l‟annex p.3 exemple 7. 
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Precisament, per a facilitar la interacció personal amb el client, aquests llocs de 

treball eviten la presència visible de màquines i equips i no són zones d‟atenció 

operativa; inclús el mobiliari és més càlid i confortable. Pel que fa a la resta de 

serveis, la nova oficina també destaca per la interpretació innovadora de la 

zona de la caixa ràpida i de la zona d‟autoservei. 

La nova oficina utilitza el cristall 8per a convertir el seu interior en un lloc 

lluminós i accessible, i potencia l‟accés dels missatges emesos, des de les 

pantalles d‟informació dinàmica, que són visibles des de l‟exterior a qualsevol 

hora del dia.  

El paper es redueix a la mínima expressió, quan el seu ús és imprescindible es 

maximitza la utilització del paper, i és substituït per elements de màrketing 

dinàmic. Dues pantalles de plasma emeten informació comercial o vinculada a 

l‟Obra Social. Un expositor de leds emet missatges configurats per la pròpia 

oficina. Podem concloure que el manteniment de la informació comercial és 

molt més àgil. 

L‟automatisme, el control a distància i la intel·ligència aplicada a l‟eficiència 

energètica, al confort i a la seguretat, són la proposta d‟aquest nou model. La 

climatització és d‟última generació i la seguretat es reforça amb la 

generalització de la televigilància.  

La innovació es basa en l‟observació i la interpretació de l‟entorn (tecnològic, 

normatiu, dels clients i de la competència) amb anticipació. Per a fomentar la 

innovació, es distribueixen, periòdicament, observatoris que mostren les bones 

pràctiques de l‟entorn i els aspectes més nous de la competència i dels altres 

sectors, així com les oportunitats tecnològiques més recents.    

Pel que fa a les aplicacions de les noves tecnologies al servei dels clients, 

durant l‟any 2008, s‟han consolidat una sèrie d‟iniciatives i s‟han iniciat nous 

projectes, sempre vinculats a l‟estratègia de lideratge de “La Caixa” i amb visió 

de futur.  

Seguint aquesta línia, destaquem la finalització del desplegament, a la xarxa 

d‟oficines, de la nova terminal financera, que és un projecte innovador iniciat 

l‟any 2007 que ha suposat una millora en la gestió de les seves oficines que, 

d‟aquesta manera, poden treballar en un entorn molt més àgil. De la mateixa 

                                                   
8
 Veure exemple d‟oficina amb utilització de cristall de la Caixa d‟Estalvis i Pensions de 

Barcelona a l‟annex p.3 exemple 8. 
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manera, aquest nou optimitzador per a la gestió d‟efectiu ha suposat un 

alliberament de la càrrega administrativa dels empleats de la xarxa.  

En el camp de la telefonia, s‟ha prosseguit amb la migració de la xarxa 

telefònica a tecnologia IP,Internet Protocol, amb la inclusió de tres noves 

funcionalitats: 

-Secretaria d‟oficina: permet a la oficina desviar trucades de clients cap a 

un Call Center. 

- Click to Call: permet a les oficines fer trucades des de l‟ordinador amb 

un sol clic i s‟està implantant progressivament a tota la xarxa d‟oficines. 

- Directori de Clients: permet visualitzar el nom del client a la pantalla del 

telèfon quan es fa una trucada. 

 

A l‟any 2008, es va desenvolupar una nova eina d‟assessorament financer en 

els segments de banca privada i banca personal dotada amb alertes comercials, 

per seguir amb la prioritat de l‟atenció preferent i personalitzada als seus clients.  

Durant l‟exercici 2008, l‟obtenció de la renovació de la certificació ISO27001 a 

la Gestió de la Seguretat Informàtica va posar de manifest la prioritat atorgada 

a la protecció i a la confidencialitat de la informació. D‟aquesta manera, La 

Caixa segueix essent de les primeres en l‟esforç per a garantir la protecció dels 

nostres clients i s‟esforça per poder disposar de les mesures de seguretat més 

eficients que els permetin anticipar-se a fets que puguin posar en compromís la 

confidencialitat, la integritat i la disponibilitat dels seus sistemes.  

 

5.1.3.2 La innovació tecnològica com a prioritat per a millorar l’atenció i el 

servei al client. 

 

Línia Oberta9 

La innovació s‟ha convertit en una constant per a “La Caixa”. Els seus clients 

poden gaudir de productes nous a través de la Línia Oberta, com ara el servei 

«Les Meves Finances», que permet gestionar la comptabilitat domèstica d‟una 

manera senzilla i personalitzada a través de la Línia Oberta. Es posa a l‟abast 

                                                   
9
 Veure Línia Oberta, pàgina web de la Caixa d‟Estalvis i Pensions de Barcelona a l‟annex p.3 

exemple 9. 
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del client la informació actualitzada dels moviments dels comptes i targetes i la 

personalització de les categories on classificar-los. La possibilitat d‟incorporar 

un pressupost d‟ingressos i de despeses permet aportar un valor afegit a 

l‟objectiu de facilitar la gestió financera del client, en un entorn gràfic i visual 

molt fàcil d‟utilitzar.  

L‟operativa de Comerç Exterior s‟ha completat amb el servei «Mercat Obert». 

Aquest és un directori online de Línia Oberta amb més de dos milions de 

contactes comercials per a ampliar la seva base de clients, distribuïdors i 

proveïdors.   

Per a la integració a aplicacions CRM 10  del client, es pot descarregar la 

informació en format pdf o excel. 

Han millorat serveis ja existents, com ara la consulta de saldos i extractes, que 

permet la visualització directa de l‟informe associat al moviment sense 

moure‟ns de l‟operació i realitzar operacions sobre aquest moviment, com ara 

retornar un rebut o contractar un dipòsit quan es tracta d‟un abonament en un 

compte. 

El portal www.lacaixa.es ofereix un nou buscador d‟oficines i caixers, mitjançant 

la tecnologia Google Maps, amb la informació detallada de cada oficina i dels 

seus caixers. A més a més, en aquest portal, els clients poden trobar diversos 

vídeos temàtics, «Solucions Reals», de clients que expliquen les seves 

experiències quan utilitzen aquests nous productes. També es pot accedir a 

aquests vídeos a través de la web YouTube de “La Caixa”.      

En l‟àmbit de la responsabilitat mediambiental, amb la iniciativa «ecoCaixa», 

Línia Oberta ofereix als seus clients tot l‟abast de la seva tecnologia i permet 

consultar els comunicats de forma totalment online, sense necessitat de 

rebre‟ls a paper, amb el Servei de Correspondència Personalitzada. A més a 

més, «ecoCaixa» posa a l‟abast dels clients diverses possibilitats d‟actuació 

relacionades amb l‟optimització dels recursos i de protecció del medi ambient, a 

través de l‟Obra Social “La Caixa”. 

 

                                                   
10

 Customer Relationship Management. Solucions tecnològiques per aconseguir desenvolupar 
la teoria del màrqueting relacional. 

http://www.lacaixa.es/
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Caixers automàtics11 

La Caixa ha creat el primer caixer dissenyat pels seus clients. Aquest caixer tan 

innovador disposa d‟una pantalla comercial independent de la navegació de 

l„operativa i d‟un escàner d‟última generació que permet la lectura de codi de 

barres 1D, 2D i mòbils. És un caixer accessible a tothom que podrà incorporar 

les principals tecnologies del futur: biomètrica i contact-less12. 

S‟ha facilitat la operativa al client permetent la personalització de la pantalla 

inicial. Quan s‟introdueix la llibreta o la targeta al caixer, es mostra la pantalla 

que el client ha seleccionat mitjançant el servei de les «Meves Operacions 

Habituals».       

 

Mòbils13 

La creació d‟una icona de “La Caixa” per poder entrar al servei dels mòbils 

directament als seus serveis de banca online els permet estar més a prop dels 

seus clients, els quals poden personalitzar les operatives més utilitzades per a 

facilitar el seu ús.  

Una de les operatives més noves és la del nou buscador d‟oficines i de caixers 

més pròxims a un punt concret mitjançant la tecnologia de Google Maps a 

través del mòbil. 

La Línia Oberta Mòbil s‟ha adaptat per a poder aprofitar les capacitats gràfiques 

de les noves tecnologies mòbils, com ara l‟iPhone d‟Apple i l‟Android de Google.  

 

Targetes14 

El servei «límit per compres» permet al client definir un import màxim, ja sigui 

setmanal o mensual, per les compres realitzades a comerços amb targeta de 

dèbit i poder controlar d‟aquesta manera les seves despeses. 

Poder fer ús d‟una targeta caducada durant 3 mesos és un altre exemple de 

millora al servei al client, ja que cobreixen una necessitat existent, reflexada 

                                                   
11

 Veure imatge de caixers automàtics dissenyat pels clients de la Caixa d‟Estalvis i Pensions a 
l‟annex p.4 exemple 10. 
12

 Sistema de pagament, també conegut com tocar i marxar, consistent en targetes de crèdit, 
smartcards i altres dispositius que s‟utilitzen per fer pagaments segurs. 
13

 Veure exemple de creació d‟una icona de la Caixa per al mòbil a l‟annex p.4 exemple 11. 
14

 Veure un altre tipus de servei que ofereixen les targetes de la Caixa a l‟annex p.4 exemple       
12. 
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gairebé a les quasi 300.000 operacions que s‟han autoritzat aplicant aquest 

servei.  

Aquest any, a aquesta línia, també s‟ha permès a un col·lectiu important de 

clients, amb la corresponent avaluació prèvia del risc, realitzar operacions per 

sobre del límit de crèdit (fins a un 40%) per a que puguin seguir operant sense 

cap mena de problema als comerços i als caixers. 

  

Comerços 

S‟han desenvolupat nous serveis per als comerços de “La Caixa” amb l‟objectiu 

d‟anar cobrint totes les necessitats que tenen quan operen amb targetes.   

Entre els serveis més nous trobem el de Propines, pel qual el comerç pot 

facturar la propina a través del pagament amb targetes, dirigit als sectors 

d‟hotels i restaurants. 

També hi ha la possibilitat d‟oferir el servei de Crossborder15 a clients que 

disposen de comerços oberts a països europeus i que abonen les operacions 

amb targeta a un dipòsit de La Caixa a Espanya.  

Aquest any s‟ha comercialitzat el Servei Premi@, un servei exclusiu de 

fidelització de clients dissenyat per als comerços de La Caixa perquè puguin 

potenciar les vendes mitjançant la creació de promocions personalitzades en 

funció de les necessitats del comerç. 

 

Lideratge en la qualitat 

El compromís de “La Caixa” és la millora permanent de tots els aspectes del 

servei que ofereix: bon tracte, servei àgil i eficaç, bona oferta de productes i 

serveis i una gestió personalitzada per poder aconseguir la confiança i la 

satisfacció dels clients. L‟excel·lent qualitat dels serveis de l‟Entitat es manifes ta 

en el lideratge en la introducció de mercats tal i com mostren els estudis 

externs de comportament financer de particulars (FRS 2008) i de banca online 

(AQMetrix). 

 

 

                                                   
15

 Servei que presta La Caixa als establiments comercials situats en altres països europeus que 
consisteix en poder operar amb els dispositius de pagament del nostre país i la centralització 
de tots els abonaments als seus propis dipòsits de “La Caixa”.  
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Enquestes de satisfacció als clients 

Per a “La Caixa”, el client és l‟eix central de la seva organització i, per aquest 

motiu, realitza periòdicament enquestes que els permeten obtenir un indicador 

de la qualitat del servei que s‟ofereix als clients particulars i també als clients de 

l‟empresa. 

Aquestes enquestes permeten conèixer l‟evolució de tots els elements que el  

client considera importants en relació a l‟Entitat durant l‟any 2008. S‟han 

realitzat 262.655 enquestes (255.203 a particulars i 7.452 a empreses), amb 

una satisfacció mitja de 8,3 als particulars i de 8,1 a les empreses 16, superior a 

la dels competidors principals.  

 

Oficina d’atenció al client 

“La Caixa” posa a l‟abast de tots els seus clients múltiples vies de comunicació: 

les cartes al director, el telèfon gratuït d‟atenció al client i el portal d‟Internet 

entre d‟altres. 

 

Totes les reclamacions rebudes han estat ateses pels responsables 

corresponents a la xarxa territorial, als serveis centrals o a les filials del Grup. 

Durant l‟any 2008, s‟han rebut 19.362 reclamacions. “La Caixa” considera cada 

reclamació com una oportunitat que els permet millorar els procediments 

interns i el servei que ofereixen. Pel que fa al Servei d‟Atenció al 

Client/Defensor del Client, durant l‟any 2008, s‟han tramitat 926 reclamacions, 

de les quals 201 s‟han resolt a favor del que reclama, 404 a favor de l‟Entitat, 

102 han estat classificades com a improcedents; s‟han produït 33  renuncies de 

clients i 186 reclamacions estan pendents de resolució. Aquest seguiment 

diligent de les reclamacions dels clients fa que “La Caixa” sigui l‟entitat 

financera amb el rati de reclamacions presentades al Banc d‟Espanya més petit 

en relació amb el seu volum de negoci (Informe del Banc d’Espanya del 3er 

trim. 2008). 

      

 

                                                   
16

 Font d‟informació: Informe Anual 2008 de “La Caixa”. 
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La satisfacció de les oficines amb els serveis interns 

Per aconseguir mantenir i superar l‟alt nivell de serveis que “La Caixa” ofereix 

als seus clients, és necessari obtenir, prèviament, la màxima satisfacció dels 

seus treballadors amb el serveis que reben del proveïdors interns. Les 

enquestes de satisfacció a les oficines permeten saber periòdicament el nivell 

de satisfacció dels serveis interns rebuts. Es mesuren 59 serveis i s‟inclouen 

preguntes relacionades amb les aplicacions informàtiques, les resolucions 

d‟incidències i la informació sobre els productes i serveis, entre d‟altres 

qüestions.   

 

 

Font: www.lacaixa.com, informe anual 2008 del grup “La Caixa” 

 

 

Com podem veure, l‟anàlisi realitzat pels analistes de tendències és positiu, ja 

que la satisfacció dels clients, tant particulars com empreses, és força alta. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lacaixa.com/
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5.2 CAS 2: La Fageda 

 

5.2.1 Què és? 

La Fageda 17  és una cooperativa d‟iniciativa social, sense afany de lucre, 

nascuda l‟any 1982 davant la necessitat de crear un servei per acollir persones 

amb discapacitat psíquica i malalties mentals a la Garrotxa. Ubicada en un 

paratge natural únic, la seu de la cooperativa aplega les següents activitats: 

una granja de vaques lleteres, un viver per a la reforestació, una brigada de 

jardineria i una planta de fabricació de productes làctics. Els seus iogurts i 

postres, elaborats amb la tecnologia més avançada, es distribueixen al mercat 

de gran consum, així com a hospitals, residències i equipaments socials. La 

Fageda és el tercer fabricant de iogurts de Catalunya. 

 

5.2.2 Utilitzen analistes de tendències? 

No. La Fageda no té pressupost per suportar els costos que suposaria 

contractar un equip d‟analistes de tendències, per això són ells mateixos qui 

decideixen com es donaran a conèixer, quins nous productes llançaran al 

mercat, etc. Així, com no tenen pressupost per a una contractació d‟analistes 

de tendències, tampoc en tenen per a la publicitat, i per tant, no fan publicitat 

convencional. Tot això és coherent amb l‟idiosincràsia de l‟empresa: tradicional, 

solidària, catalana, amb llet de producció pròpia i transparent. Tots aquests 

valors transmeten confiança als consumidors.  

 

5.2.3 Com ho realitzen? 

A l‟hora de llançar un nou producte es fixen en 3 aspectes:  

- Varietat de productes. 

- Tipologia de consumidors. 

- Context competitiu. 

 

Varietat de productes. 

- Naturals: iogurt blanc, poc àcid, és el producte identitari de la marca.  

- Fruites: aquesta selecció inclou els de sabors i els desnatats i ensucrats.  

                                                   
17

 Veure logotip de la Fageda a l‟annex p.5 exemple 13. 
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- Bífidus: iogurt líquid, de vidre de tamany més gran. 

- Postres: Flams, cremes, etc.  

 

Tipologia de consumidors 

La Fageda classifica els seus consumidors atenent a 3 grups: 

- “Heavy consumer”. 

- “Middle consumer”. 

- “Light consumer”. 

Dins del primer grup trobem aquelles persones que són clients molt satisfets, 

fidels i bons prescriptors, que realitzen un consum individual adult i en menor 

mesura familiar amb fills ja grans que consumeixen sobretot iogurt blanc natural 

desnatat i postres. El que busquen és la qualitat i el sabor de sempre, es 

senten identificats amb el producte i amb els valors de la marca i no es veuen 

afectats pel preu. 

 

En quant al segon grup, hem vist que són clients satisfets però oberts a altres 

opcions. Dins d‟aquest tenim dos subgrups:  

- Familia jove amb fills petits: consumeixen de forma individual i no 

sempre continuada, molt satisfets a nivell de producte però no implicats 

amb els valors de la marca i que consumeixen sobretot natural o 

desnatat i molt secundàriament postres. Són famílies que com a 

conseqüència d‟un consum freqüent han d‟accedir a Danone ja que els 

hi ofereix packs familiars més econòmics i més agradables pels nens.  

- Família sense fills que continua la tradició de la mare de comprar La 

Fageda ja que és un producte natural, casolà, etc. però que ho 

comparteix amb altres marques.  

 

I per finalitzar observem l‟últim grup on trobem bàsicament clients satisfets però 

no convençuts, indifels i difícils de fidelitzar. En aquest grup destaquen: 

- Famílies joves que busquen plaer i caprici de iogurts. Els tasten tots i no 

són fidels a cap degut al preu elevat i la manca de varietat. 

- Famílies amb edats avançades fidels a Danone per la seva relació 

qualitat-preu. 
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A ambdos subgrups valoren els productes de La Fageda com a productes de 

qualitat però els allunya el preu, la poca varietat i no es senten identificats amb 

els valors de l‟empresa.  

 

Quin és el posicionament en el context competitiu? 

Els principals competidors de La Fageda18 ordenats de més qualitat a menys 

són: 

- Danone: Caracteritzat com a “rei del iogurt”, innovador, amb una àmplia 

varietat. Els productes transmeten confiança, són de sempre, molt comercials, 

amb molt de màrquting, etc. 

- Pascual: En general els seus iogurts pasteuritzats no convencen als 

compradors. Es perceben com artificials, prefabricats, sense refrigeració i amb 

una major quantitat de conservants. 

- Müller: Amb productes molt bons, cremosos, amb un format individual més 

gran, estranger, més concretament d‟origen Alemany i car.  

- La Lechera: Considerada com una bona marca, de tota la vida, amb un envàs 

de vidre, casolana i és bastant anticipada. Malgrat que forma part de Nestlé, es 

considera una entitat pròpia dins la marca. 

- La Asturiana: Els seus productes es caracteritzen per ésser naturals, molt 

bons, de tota la vida però en evolució, s‟han modernitzat. S‟ha ampliat la 

gamma de productes.  

- Nestlé: té una gran varietat de productes i aquests són vistos com a capricis 

per als consumidors. “Volen imitar a Danone”. 

- Hacendado, Lidl...: Els productes tenen un bon sabor i sobretot destaquen per 

la seva qualitat en relació amb el preu. 

- Clesa: Són productes poc presents, antics, econòmics, massa fins i artificials.  

- Dia: Els productes es veuen molt afectats per la imatge negativa de la cadena 

(bruta, desordenada...). 

                                                   
18

 Veure principals competidors de la Fageda a l‟annex p.5 exemple 14. 
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Lògicament, l‟omnipresent Danone, sembla marcar les regles, les directrius, 

donada la seva àmplia distribució, varietat, presència majoritària i privilegiada. 

És una marca molt present en la ment dels consumidors.  

La Fageda comparteix amb La Lechera i La Asturiana la imatge d‟artesanalitat, 

naturalitat, manera de fer casolana, el camp, la llet i el bon sabor. En canvi, La 

Fageda aporta un preu més car, una menor distribució, menor varietat, una no 

comunicació massiva i menys temps en el mercat. Però aporta també una 

imatge d‟empresa petita, de cooperativa, menys industrial i comercial, 

solidària... 

Un altre competidor és Müller, amb el que comparteix el bon sabor, l‟elevat 

preu i la imatge elitista. La Fageda, però, aporta d‟altres factors com la 

catalanitat. Aquest és un factor positiu pel target català però no se sap si també 

ho és per la resta del públic.  

 

Què ha de mantenir a més a més un nou producte? 

Doncs ha de mantenir aspectes 19 com: la naturalitat i l‟artesanalitat, la fórmula, 

l‟origen territorial, els valors de l‟empresa i el sabor pròxim a la llet.  

 

Aleshores, quines estratègies utilitzen per donar-se a conèixer? 

En els seus orígens, les estratègies utilitzades per La Fageda eren un tant 

diferent a les actuals, ja que l‟empresa s‟acabava de fundar i no disposava de 

recursos suficients per dur a terme campanyes de publicitat. Per aquest motiu, 

van decidir acostar-se als futurs consumidors d‟una manera poc habitual 

causant un impacte sobre el consumidor. L‟estratègia consistia en traslladar 

l‟equip des de la Garrotxa fins al centre de Barcelona (Plaça Catalunya). Un 

cop ubicats allà, vestits de grangers i acompanyats del ramat, mostraven com 

era l‟empresa, repartien fulletons i productes per degustar. Actualment, 

l‟estratègia s‟ha invertit; els consumidors són els que s‟adrecen a l‟empresa.  

A més, una bona i econòmica estratègia que han utilitzat des de sempre és 

aprofitar els successos rellevants i curiosos que s‟han produït a l‟empresa i 

oferir aquesta informació als mitjans de comunicació. Per exemple, la pecul iar 

                                                   
19

 Imatges aspectes que ha de mantenir la Fageda a l‟annex p.5 exemple 15. 
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història del fundador Cristòfol Colom o l‟excepcional cria de trigèmins d‟una 

vaca.   

Els productes de La Fageda habitualment són coneguts mitjançant el 

màrqueting relacional: 

- Un tast casual del producte (a casa d‟un amic, a un restaurant...) del qual 

s‟obté una satisfacció elevada respecte el seu sabor i incita a la seva compra 

posterior.  

-Visitar La Fageda amb motiu d‟una sortida escolar dels fills, d‟una excursió 

d‟amics casual... S‟obté una imatge molt positiva de l‟empresa, el producte 

convenç i incita a comprar-lo posteriorment. 

- Boca-orella que es produeix per la recomanació de familiars o amics propers, 

rellevants per el/la comprador/a. Aquests actuen com a prescriptors del 

producte. 

- El impacte atractiu del seu packaging20 capta l‟atenció i provoca un impuls, 

suscita emocionalitat i evoca de manera automàtica l‟imaginari d‟un producte 

natural, artesanal, casolà, de bon sabor i de qualitat.  

 

 

 

El mantell a quadres                                                                     

recorda la cuina de                                                                                                                                                                            

 l‟àvia, tradicional,                        

casolà. 

 

La vaca i la llet 

ens fa pensar en un 

 iogurt artesanal i 

 natural. 

 

 

 

 

 

                                                   
20

 De l'anglès packaging, és el recipient o embolcall que serveix per a agrupar i transportar 
productes i la disciplina o art del seu disseny. 

El iogurt de granja és un 

iogurt artesanal i de 

poca producció. 

La Fageda ens diu 

l‟origen territorial català. 

 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Idoma_angl%C3%A8s&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Recipient&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Embolcall&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Disseny
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Tots els elements del pack transmeten de forma coherent els mateixos codis 

d‟identitat.  

 

Quins inconvenients presenta? 

Val a dir, però, que no sempre està ben destacat en el punt de venda. 

Els productes de la Fageda sempre s‟han considerat com a productes naturals,  

artesanals, sans, de qualitat, boníssims, de la terra, cars i poc distribuïts. Són 

molt pròxims als ideals per al target 21 més exigent en quant a qualitat i 

naturalitat dels iogurts.  

Els inconvenients de la baixa distribució i el seu elevat preu, fan que tingui un 

caràcter selectiu, quasi bé elitista que implica una certa aspiració per a la 

diferenciació del producte, malgrat que allunya a les economies amb menys 

recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
21

 De l‟anglès target, destinatari ideal d‟una determinada campanya, producte o servei.  

La Fageda d‟en Jordà:  

La Garrotxa, Girona, 

bones pastures, verd, 

lloc tranquil, sa, 

relaxant, silenciós... 

 
Cooperativa la Fageda: 

Suggereix una agrupació 

de pagesos, i dóna una 

idea d‟empresa petita. 

 

Elaborat amb llet de les 

nostres vaques: Control de les 

matèries primeres des del seu 

origen. Es tradueix en una 

millor qualitat del producte: 

Iogurt natural i artesanal. 

 

Vols venir a la Fageda? Dóna la 

imatge d‟una empresa transparent 

que no té res a amagar. 
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5.3 CAS 3: Proged S.A. 

 

5.3.1 Què és? 

Un altre anàlisi que hem realitzat ha estat una empresa de material esportiu, 

Proged S.A22. Aquesta empresa té els seus orígens en l‟any 1989. Va ser en 

aquest any quan va ser fundada de la mà d‟Sportil, una de les empreses més 

antigues en la distribució de material esportiu a Espanya. Uns anys més tard 

l‟empresa adquireix la llicència de disseny i fabricació d‟una famosa marca, 

juntament amb unes altres dues menys conegudes, especialitzada en tèxtil i 

complements. Aquesta també és l‟encarregada de la distribució del material per 

Espanya, Portugal i Andorra.  

 

5.3.2 Utilitzen analistes de tendències? 

Aquesta empresa, per poder treure un producte al mercat o per entrar a una 

nova veta de mercat 23  utilitzen coolhunters. En aquest sector, com és el 

material esportiu de roba, les tendències juguen un paper molt important. 

A més, a causa de la globalització, cada vegada és més necessari detectar a 

temps les noves tendències, no només d‟aquí, sinó de la resta del món.  Ciutats 

com Tòquio, Nova York, París són els escenaris idonis per captar nous estils. 

La dificultat d‟arribar a aquests focus tendenciosos fa necessària la intervenció 

d‟empreses especialitzades en la investigació de mercats.  

És important senyalar que bona part de les empreses, exceptuant les grans 

multinacionals, externalitzen aquests serveis, ja que d‟aquesta manera obtenen 

una visió més àmplia i objectiva del que volen. 

 

5.3.3 Estudis realitzats pels analistes de tendències. 

El cas que ens ocupa té un petit matís, ja que si bé és cert que externalitzen 

una part d‟aquest anàlisi, la resta forma part de la tasca que duu a terme el 

departament de màrqueting.  

Pel que fa a la primera part, la informació sol·licitada als especialistes està 

formada per: 

                                                   
22

 Veure logotip de l‟empresa Proged S.A. a l‟annex p.6 exemple 16. 
23

 Buit de mercat constituït per un petit segment de mercat explotat per una marca. 
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- L‟anomenat estudi de carrer24 que consisteix en visitar diferents zones 

de les principals ciutats i captar l‟essència del que es troba, ja sigui gent, 

graffities, cartells, botigues, músiques,etc. En aquest estudi es busquen 

les diferents maneres de viure en una ciutat.  

Podríem separar aquest estudi en dos: primer l‟estudi que l‟empresa encarrega 

a coolhunters directament i els estudis de tendències que es troben a internet. 

El primer, com es pot observar a l‟annex (pàg. 6, 7 i 8), es tracta d‟un anàlisi de 

les fotografies fetes pels coolhunters. Aquests surten al carrer a captar els 

diferents estils, generalment a zones que ells ja tenen establertes, com per 

exemple: el Born, Plaça Catalunya anomenada per ells “el bollo25”, el MACBA...  

L‟empresa analitza les fotografies i les agrupa en tres grups diferenciats com 

són el rock, l‟urban i el chic. A partir d‟aquesta diferenciació, escull una sèrie de 

fotografies representatives i n‟extreu la informació necessària per dissenyar els 

nous models que la gent portarà.  

La segona branca que utilitza l‟empresa és la pàgina web www.wgsn.com26 

que és un dels principals serveis mundials a Internet dedicat a la investigació, 

l‟anàlisi de les tendències i les notícies pel sector de la moda, el disseny i l‟estil. 

Aquest servei, com ens comentava A.M. aparell director de l‟empresa estudiada, 

és molt útil ja que permet tenir una visió instantània de la ciutat que desitgis i 

del sector en el que estiguis interessat. Això permet reduir costos (de personal, 

desplaçament, etc.), però val a dir, que el seu cost és molt elevat.  

 

- El press clipping que és un servei que s‟ofereix a les empreses  

de forma sectoritzada que consisteix en la recuperació, selecció i 

resum de la totalitat de notícies que apareixen en els diferents 

mitjans de comunicació. 

- El concept book que es basa en un Estudi sobre la publicitat, 

hàbits de consum, preferències, etc. que serveixen d‟inspiració 

per l‟empresa a l‟hora d‟adreçar-se als seus consumidors.  

                                                   
24

 Veure un dels estudis de carrer realitzat per a l‟empresa Proged S.A. a l‟annex p.6, 7 i 8 
exemple 17. 
25

  Punt de trobada de diferent tribus urbanes amb un mecanisme interessant. Són gent jove de 
14-16 anys que es reuneixen davant del Corte Inglés. Dins de la plaça es posa cada tribu en el 
seu lloc pertinent, uns amb les PSP‟s o música amb mòbils i es posen a rapejar i fent batalles.  
26

 Veure exemple d‟estudi de carrer a Internet a l‟annex p.8 exemple 18. 
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- L‟estudi de mercat segons Kotler, Bloom y Hayes consisteix en 

“reunir, planificar, analitzar i comunicar de manera sistemàtica les 

dades rellevants per la situació de mercat específica que afronta 

una organització”. 

 

Els dos primers estudis, l‟estudi de carrer i el press clipping són els duts a 

terme per els coolhunters.  
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6. Possibles solucions per a les empreses 

 

Després d‟haver estudiat les empreses que precisen serveis de coolhunters i 

les empreses que no, ens hem adonat que el motiu principal pel qual moltes 

empreses, sobretot petites i mitjanes, no disposen d‟aquests serveis és per 

l‟elevat cost que els hi suposa.   

Un cop observat aquest problema, hem elaborat una proposta com a possible 

solució per aquestes empreses. La solució va dirigida a les empreses que 

estiguin interessades en contractar els serveis d‟un analista de tendències, 

però que no puguin assumir l‟elevat cost que els suposa. Aquestes s‟haurien 

d‟agrupar amb altres empreses de diferents sectors a l‟hora de sol·licitar els 

serveis d‟uns coolhunters, els quals haurien d‟investigar i descobrir les futures 

tendències generals. Aquesta informació seria transmesa a les empreses i 

cadascuna l‟aplicaria en funció dels seus productes. L‟estratègia realitzada 

suposa un repartiment dels elevats costos, així les empreses aconseguirien 

millorar els seus productes, apropar-se més als seus consumidors i oferir-los-hi 

innovacions. Aquesta visió més objectiva, proporcionada pels analistes de 

tendències, no l‟haurien pogut obtenir sense la unió d‟empreses.  

Hem convertit aquesta solució en un cas real que  explicarem a continuació. 

Vam contactar amb les empreses que ens havien fet arribar aquest problema. 

Concretament dues empreses, una de sabates i l‟altre de roba, que el que els 

interessava era llançar un producte nou. Una tercera, dedicada als 

complements, que buscava desestancar un producte i canviar la visió que 

tenien els consumidors sobre ella. Aquestes tres empreses, individualment, els 

interessava un estudi de coolhunters, però no podien suportar el cost elevat 

que els suposava. Així, nosaltres, en resposta, els vam fer arribar la solució 

proposada anteriorment i vam encarregar-nos d‟iniciar el projecte buscant un 

equip de coolhunters que els pogués realitzar un estudi destinat al públic jove 

d‟entre 18 i 25 anys. L‟equip de coolhunters de d-Mentes es va oferir a donar-

nos un cop de mà a l‟hora de dur-ho a terme.  

Un cop l‟equip va rebre l‟encàrrec, ens va explicar la metodologia que empraria 

per tal d‟assolir l‟objectiu de l‟estudi que ells havien estructurat com a: 

tendències generals, àrees d‟influència, anàlisi dels perfils actitudinals al voltant 
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de la moda, els usos i consums, els criteris d‟elecció i els productes estrella 

dels joves. Les fases que van seguir en el procés d‟investigació les van dividir 

en quatre. La primera d‟aquestes constava d‟un Desk Research on-line, rastreig 

en blogs, xat i xarxes socials, i off-line, en revistes i diaris. La segona estava 

formada per entrevistes a cinc líders d‟opinió del sector com son: un periodista 

especialitzat, un director d‟alguna fira de moda com pot ser The Brandery o The 

Fashion Freak, un dissenyador de moda, un estilista i un fotògraf. Amb 

aquestes entrevistes van aconseguir diferents visions que els hi van permetre 

tenir una  perspectiva més àmplia dins del sector de la moda. Pel que fa a la 

tercera fase, una de les fases juntament amb la quarta amb una metodologia 

més pràctica, tractava de realitzar un focus group 27mixt, aproximadament de 

vuit persones, de la franja d‟edat citada anteriorment. Per últim, la quarta fase 

anomenada fishing, que fa referència al fet de sortir al carrer i visitar els punts 

més calents de la ciutat per tal de “pescar” estils.  

Donat que el problema observat a les empreses era el reduït pressupost del 

qual disposaven, aproximadament 5.000 euros, havíem de tenir un pressupost 

detallat que ens facilités la repartició dels costos entre les diferents empreses.  

Cada fase tenia uns costos de: 

Fase 1:  3.000 € 

Fase 2:  2.500 € 

Fase 3:  6.000 € 

Fase 4:  3.000 € 

El total del projecte suposava uns costos de 14.500 €. Repartits entre les tres 

empreses va suposar un cost de 4.833,33 € per empresa. Per tant, cobria el 

pressupost que les empreses estaven disposades a gastar en aquest estudi. 

La conclusió a la qual l‟equip de coolhunters va arribar amb aquest estudi va 

ser que els nous productes seguirien una tendència natural, sana i ecològica. A 

partir d‟aquí, cada empresa va valorar la recomanació feta per l‟equip i van 

decidir si seria viable o no. Així doncs, l‟empresa de sabates va decidir llançar 

un nou producte amb un embolcall reciclable i amb pells naturals. L‟empresa de 

                                                   
27

 És una forma d‟estudi qualitatiu en què es reuneix un grup de persones per indagar sobre 
actituds i reaccions davant d‟un producte o servei. 
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roba va decidir canviar l‟elaboració dels seus productes per tal de que 

tinguessin menys teixits sintètics i, per exemple, utilitzar més cotó o llana, 

donant una visió diferent del producte. I per últim, l‟empresa dedicada als 

complements va decidir redissenyar aquest producte sense la utilització de 

materials plàstics o sintètics, que contaminessin al medi ambient, amb 

productes naturals com llavors per fer collarets, etc.  

Com hem pogut observar, aquest conjunt d‟empreses ha pogut obtenir un 

estudi realitzat per uns analistes de tendències sense haver de realitzar 

inversions massa elevades com volíem demostrar. 
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7. Conclusions 

 

Les conclusions principals són les següents: 

 

- El coolhunting es beneficiós per a les empreses ja que si una empresa 

és innovadora i està al dia, tindrà una capacitat competitiva molt més 

elevada i possiblement estarà per sobre dels seus competidors, arribant 

a poder tenir l‟oportunitat de liderar el mercat. 

- El coolhunting és millor que sigui extern a l‟empresa perquè d‟aquesta 

manera s‟obté una visió objectiva del negoci. Si per contra, el 

coolhunting estigués internalitzat, els treballadors s‟acabarien 

obsessionant amb la seva pròpia marca i no tindrien la visió externa de 

com està canviant el món.  

- Les empreses que utilitzen el servei d‟analistes de tendències 

majoritàriament són grans multinacionals mentre les que no disposen 

d‟aquest servei per falta de recursos són les petites i mitjanes empreses, 

més aviat de caràcter tradicional que no desitgen innovar. 

- Els sectors que solen utilitzar el coolhunting són els tecnològics 

(automoció, telefonia, informàtica, etc), moda i calçats. Per contra, el 

sector l‟alimentació i beguda no tendeixen a utilitzar-lo ja que el tast de 

textures i gustos es molt costós i no surt a compte.  

- Hi ha empreses tèxtils que no utilitzen el coolhunting pròpiament dit, sinó 

que el que realitzen és diferenciació. És a dir, canvien colors, models, 

accessoris per tal de fer-los semblar diferent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

EL COOLHUNTING 

SÍ NO 

 Grans empreses.  PIMES. 

 Servei externalitzat a 

l‟empresa. 

 Servei interioritzat a 

l‟empresa. 

 Sector tecnològic. 

 Moda. 

 Perfumeria. 

 Sector alimentari. 



 
                                                                                                         El impacte dels coolhunters 

 44 

8. Bibliografia 

 

- Llibres 

GLADWELL, Malcolm, “La clave del éxito: The tipping point”, Ed. Taurus, 2007. 

CORDOBA-MENDIOLA, Daniel, “Coolhunting”, Ed. Gestión 2000. 

GIL MÁRTIL, Víctor Alejandro, “Coolhunting”, Ed. Empresa activa.  

DOMINGUEZ RIEZU, Marta, “Coolhunting. Marcando tendencias en la moda”, 

Ed. Parramon ediciones.  

GLOOR, Peter A.; COOPER, Scott W ., “Coolhunting”, Mcgraw-Hill Publ.Comp 

VV.AA, “Valoració d‟empreses”, Ed. Bresca, 2009. 

PONTI, Franc, “Innovació: moviments per a construir una empresa innovadora”, 

Ed. Granica, 2009. 

 

- Informes i estudis 

Informe anual 2008 del grup “La Caixa”, from 

http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/portal/informeanual2008/p

df/esp/Informe_anual_la_Caixa_2008_.pdf 

Informe qualitatiu de l‟empresa TNS, from http://www.sofresam.com 

Informe Press Clipping, gentilesa de l‟Apparel Director. 

Informe de l‟estudi de mercat realitzat a Proged S.A, gentilesa de l‟Apparel 

Director. 

Estudi realitzat per coolhunters, gentilesa de l‟Apparel Director. 

 

- Notícies 

El País Digital (28/02/2009). "Coolhunters": Los nuevos cazadores de 

tendencias. El País 

Raya Bayona, Lola (22/06/2008). “Las empresas contratan "coolhunters" para 

fabricar o adaptar productos conforme a los gustos cambiantes de los usuarios”. 

Consumer Eroski 

Serra, Joan (21/07/2008). “Cazadores de modas”. La Vanguardia 

Galtés, Mar (01/03/2006). “La detección y creación de modas se convierte en 

una profesión de éxito”. La Vanguardia 

 

 

http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/portal/informeanual2008/pdf/esp/Informe_anual_la_Caixa_2008_.pdf
http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/portal/informeanual2008/pdf/esp/Informe_anual_la_Caixa_2008_.pdf


 
                                                                                                         El impacte dels coolhunters 

 45 

- Pàgines web 

http://www.orrinwoodward.blogharbor.com 

http://www.ruperezmicola.net 

http://www.marketing-xxi.com 

http://www.stanford.edu 

http://www.lacaixa.es 

http://www.wgsn.com 

http://www.coolhunting.es 

http://www.thecoolhunter.net 

http://www.trendencias.com/noticias-de-la-industria/yo-de-mayor-quiero-ser-

coolhunter 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coolhunting 

www.marketing-up.com 

www.trendwatching.com 

www.springwise.com 

http://www.puromarketing.com 

 

- Gravacions i entrevistes28 

Per últim, voldríem anomenar una font alternativa d‟informació que ens ha estat 

molt útil a l‟hora d‟elaborar el nostre treball. Aquesta font està formada per totes 

aquelles persones amb les quals ens hem entrevistat; Berta Segura i la seva 

ajudant 29  com a coolhunters de l‟empresa d-Mentes, Marta Belmonte 30 
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30
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31

 Veure entrevista a l‟Albert Riera a l‟annex p.17 i 18 exemple 21. 
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