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0.0.0.0. RESUM EXECUTIURESUM EXECUTIURESUM EXECUTIURESUM EXECUTIU    

    
Segurament us sonarà aquest eslògan: Nespresso, What else? Café, cuerpo y 

alma. Segurament, si us mencionem a l’actor George Clooney, ja no només 

l’identifiqueu amb una de les seves pel·lícules, sinó que directament us ve la 

imatge de l’anunci que protagonitza per Nespresso. I fins i tot, segurament, 

molts dels que esteu llegint aquest text, no us heu pogut resistir a la temptació 

i ja disposeu d’una màquina Nespresso a casa vostra. Nespresso s’ha convertit 

en un fenomen de masses i en una de les empreses que més està creixent en 

aquests últims anys. Per tots aquests motius, a l’hora de triar quin seria l’eix 

fonamental del nostre treball, vam decantar-nos per aquesta empresa.  

 

El que pretenem amb aquest treball és esbrinar tots els passos que s’han de 

seguir per a llençar un nou producte al mercat i analitzar la importància que té 

el marketing per a les empreses d’avui dia. Hem emmarcat aquests dos 

objectius dins de l’empresa Nespresso, i és per això que portarem a terme el 

llançament d’una nova càpsula d’un gust original, analitzarem com serà el seu 

procés productiu i dissenyarem les possibles tècniques de promoció per tal que 

tingui èxit. Pel que fa al segon objectiu, comprovarem mitjançant un experiment 

el grau d’influència que té el marketing sobre els clients.  

 

Referent a les conclusions que hem extret amb el nostre treball, aquestes són, 

per una part, la creació de Crème Noisette, una nova càpsula que no us deixarà 

indiferents; i per l’altra, que Nespresso basa el seu èxit en la qualitat, però 

sempre acompanyada d’una gran campanya de marketing. 

 

Voleu continuar descobrint els secrets que amaga el llançament d’una nova 

càpsula? Voleu saber si la gent aprecia realment totes les varietats que ofereix 

Nespresso? Per a descobrir-ho, us convidem a llegir el nostre treball. 
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1.1.1.1. INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ 

    
1.1.1.1.1.1.1.1. Introducció i motivacionsIntroducció i motivacionsIntroducció i motivacionsIntroducció i motivacions    
    

Parlar d’èxit, d’innovació, de fenomen de masses, de glamour i d’estil és parlar de Nespresso. 

Grans campanyes publicitàries, grans Boutiques on atendre els socis i grans serveis per oferir 

són alguns dels factors causants de les grans cues que es generen diàriament per adquirir 

productes Nespresso: poca gent ha aconseguit resistir-s’hi. Aquesta empresa està patint un 

boom de vendes des de l’any 20011, fet que resulta curiós perquè no estem parlant de la venta 

d’un producte de luxe, sinó d’un producte bàsic, el cafè, que ha estat convertit per Nespresso en 

un bé exclusiu, juntament amb les noves cafeteres d’última tendència.  

 

Haurà estat el George Clooney el causant d’aquesta bogeria? El nou cafè en monodosis? Les 

Boutiques? Aquesta gran curiositat que des d’un principi hem tingut per entendre com l’empresa 

Nespresso ha aconseguit tenir tant èxit, ha estat la principal motivació per a realitzar el treball.   

 

També va ser rellevant el lideratge de Nespresso en el mercat de cafès monodosi, el qual ve 

donat, en part, al fet de ser la primera empresa que va proporcionar aquest sistema al públic. 

Això sembla tenir la seva recompensa, ja que l’empresa, des dels seus inicis fins a la actualitat, 

ha aconseguit reunir a més de 6 milions2 de socis a nivell mundial, dels quals aproximadament 

700.000 3 pertanyen a Espanya. Però, per què és Espanya un dels principals mercats per a 

l’empresa, tot i donar-se la paradoxa que és un dels darrers països quant al consum de cafè a 

Europa4? Aquesta qüestió també va ser determinant quant a la motivació a l’hora de fer el 

treball. 

 

El baix consum de cafè a Espanya està molt condicionat pel clima benigne en què es troba que 

propicia el consum d’altres begudes refrescants. Una altra causa del baix consum de cafè a 

Espanya és que aquest acostuma a ser de baixa qualitat, fet que es pot veure reflectit en què el 

cafè amb llet és la varietat més consumida ja que és fàcil dissimular-ne la qualitat5. Però, què 

passa amb aquelles persones que volen i estan disposades a consumir un cafè de qualitat? 

Nespresso aprofita aquest buit de mercat, convertint-los en els seus primers consumidors 

potencials. 

 

                                                 
1 Dada extreta del web: www.nespresso.com 
2 Dada obtinguda a través del web: www.europapress.es 
3 Dades aproximades obtingudes gràcies al Manager Assistant de la Boutique Nespresso de Passeig de 
Gràcia. 
4 Dades obtingudes a través del web: www.federacioncafe.com 
5 Informació extreta de la Federación Española del Café (FEC). 
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A més, actualment, degut a la situació de crisi econòmica mundial, l’empresa pot captar el perfil 

de client que consumia cafè al bar. En aquests establiments s’ofereix un cafè de més qualitat 

que el consumit a les llars, però alhora resulta una major despesa, de manera que, en aquests 

moments, molta gent prefereix consumir-lo a casa i, així, estalviar. És aleshores quan apareix 

Nespresso oferint la possibilitat de portar un autèntic espresso a les llars. Cal afegir a tots 

aquests factors que marquen la importància del mercat espanyol per a Nespresso, el fet que 

l’empresa es regeix amb un sistema de Boutiques, on el client pot tastar el producte abans de 

comprar-lo. Aquest sistema s’adapta molt bé a la cultura de compra de la societat espanyola, que 

necessita estar segura del que compra i, per tant, tocar el producte abans d’adquirir-lo. 

Nespresso té 13 Boutiques a Espanya i més de 157 distribuïdes en 50 països diferents, totes 

elles situades a les zones més prestigioses de les principals ciutats mundials. L’estratègica 

situació serveix per promocionar l’empresa reflectint la imatge de glamour que aquesta dóna. 

 

Finalment, com abans s’ha mencionat, Nespresso no pateix les conseqüències de la crisi degut, 

en part, a la disminució del consum de cafè en cafeteries i l’augment del consum a les llars, però 

segur que no és aquest l’únic factor. Nespresso ha dut a terme agressives campanyes 

publicitàries que han estat bàsiques per a què actualment l’empresa estigui en el lloc més 

privilegiat del mercat de cafè. El gran èxit de l’empresa i el moment anticrisi que aquesta està 

vivint es pot observar clarament en el fet que les vendes de l’any 2008 respecte les del 2007 es 

van incrementar en un 33%6, i les previsions són que segueixin augmentant. Tots aquests 

números que reflecteixen creixement continuat i prosperitat han estat decisius per a nosaltres, 

pols d’atracció des de la nostra perspectiva econòmica. 

 

Podem concloure doncs, que hem basat el treball en l’empresa Nespresso per dos motius 

fonamentals. D’una banda la curiositat que aquesta ens desperta pel que fa al boom de vendes 

aconseguit, sobretot tenint en compte que és una empresa cafetera i, d’altra banda, la revolució 

al mercat de cafè que aquesta ha comportat.  

    
1.2.1.2.1.2.1.2. Objectius, hipòtesis i metodologiaObjectius, hipòtesis i metodologiaObjectius, hipòtesis i metodologiaObjectius, hipòtesis i metodologia    
    

En un primer moment, vam voler basar el treball en les claus de l’èxit de Nespresso, però ens 

vam adonar que es tractava d’una temàtica que ja havia estat molt explotada. Així doncs, vam 

canviar l’enfocament mantenint, però, els pilars fonamentals: la filosofia Nespresso i les seves 

estratègies de marketing. 

 

Un cop redefinit el treball, els objectiusobjectiusobjectiusobjectius se centren en dos punts: 

                                                 
6 Informació extreta d’Europa Press. 
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• El llançament al mercat d’una nova càpsula Nespresso, amb un sabor diferent als ja 

existents en l’actualitat. Pretenem fer-ho seguint el procediment utilitzat per l’empresa 

aportant, però, alguna innovació. 

• Investigar si els consumidors realment distingeixen els cafès d’entre l’extensa gamma 

que l’empresa ofereix. 

    

Un cop establerts els objectius, havíem de plantejar les hipòtesishipòtesishipòtesishipòtesis, és a dir, les preguntes 

necessàries per a aconseguir arribar a aquests objectius. Aquestes són:  

• Està el consumidor interessat en un nou producte? 

• Quin hauria de ser el sabor de la nova càpsula? 

• Quines tècniques de promoció s’haurien de dur a terme? 

• El consumidor és influenciable pel marketing Nespresso? 

• La diferenciació del producte Nespresso és real o pur marketing? 

 

Per tal de poder respondre les nostres hipòtesis i assolir els objectius plantejats, hem estructurat 

el treball en dues parts, cadascuna corresponent a un dels objectius. Per aquest motiu vam 

seguir la metodologia metodologia metodologia metodologia exposada a continuació on definim pas per pas tot el que farem. 

 

En la primera part, vam assumir que nosaltres érem part de l’empresa Nespresso i el que 

preteníem era introduir una nova càpsula i ampliar, així, la varietat oferta per l’empresa. Hem de 

tenir en compte que a l’hora de llençar un nou producte al mercat molts són els passos que s’han 

de seguir. Primerament, ens calia saber si el nostre consumidor tenia la necessitat de disposar 

d’una nova càpsula i quines serien les seves preferències quant al nou gust que els hi oferiríem. 

Per a fer-ho, vam realitzar un estudi del consumidor, així podríem saber les expectatives dels 

socis i esbrinar la viabilitat del nostre producte. Un cop definida la nova càpsula, el que calia fer 

era determinar com seria el seu procés productiu, i un cop havent creat el nou cafè, el que volíem 

era saber com duríem a terme la promoció del nostre producte. Primer, vam realitzar una recerca 

de quines són les tècniques que utilitza l’empresa per promocionar els seus productes, per 

després poder dissenyar les nostres pròpies, seguint sempre el mateix model. Cal afegir que no 

hem tingut en compte cap tipus de cost, ni a l’hora de fer la producció, ni a la promoció, ja que 

quedava fora del nostre abast i tampoc era el tema primordial del treball. 

 

Pel que fa a la segona part, hem realitzat una sèrie d’experiments. Aquests consistien en tastar 

diferents cafès per part de consumidors habituals Nespresso i analitzar si eren o no capaços 

d’identificar-los. Cal dir que en aquesta segona part, ja no seguíem el supòsit que érem part de 

l’empresa, sinó que tornàvem al nostre rol d’estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses, 

interessades en saber si realment el públic general té les capacitats suficients per caracteritzar 
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els cafès que consumeix, o compra les diferents varietats per altres raons. Comprem els cafès 

Nespresso pel seu gust exclusiu, o l’empresa ens els ven i nosaltres no ens hi sabem negar? És a 

dir, quin és el factor més important a l’hora de llençar la nostra càpsula al mercat: un sabor 

diferenciat o una bona campanya de promoció? 

 
2.2.2.2. INTRODUCCIÓ A L’EMPRESAINTRODUCCIÓ A L’EMPRESAINTRODUCCIÓ A L’EMPRESAINTRODUCCIÓ A L’EMPRESA    NESPRESSONESPRESSONESPRESSONESPRESSO    
    

2.1.2.1.2.1.2.1. HistòriaHistòriaHistòriaHistòria    7    
    

La història de la companyia Nespresso s’inicia l’any 1970 quan l’empresa cafetera Nescafé, 

pertanyent al grup Nestlé, va comprar la patent d’un producte que consistia en un sistema de 

cafè monodosi. Donat que ja en aquell any Nescafé era l’empresa que clarament dominava el 

mercat del cafè, volia perfeccionar el seu producte i oferir una nova manera de prendre cafè molt 

més còmoda i innovadora. El seu objectiu principal, des dels seus inicis, seria el d’oferir un cafè 

d’alta qualitat i per a aconseguir-ho, l’empresa va començar, llavors, un període de 15 anys 

d’investigació continuada, destinant l’equip de R+D a treballar en aquell nou producte per tal 

d’aconseguir l’èxit esperat. 

 

L’any 1986 es crea l’empresa Nespresso S.A., a Vevey, Suïssa, després de firmar un acord amb 

la fabricant d’electrodomèstics, Turmix. Aquesta nova empresa cafetera fabricaria, en aquell 

moment, cafè per a oficines per a Suïssa i Itàlia. Malgrat la gran investigació realitzada, el 

sistema Nespresso desenvolupat per l’enginyer Eric Favre8, va resultar ser un fracàs. Fins i tot, la 

competència va preferir no entrar en el mercat de monodosi veient el resultat obtingut per 

Nespresso.  

 

Deu anys després del llançament de la nova cafetera al mercat, el producte comença a tenir 

bona acceptació, en part, gràcies a la incorporació de l’expert en marketing, Jean-Paul Gaillard a 

l’empresa. Un bon exemple dels primers èxits de la companyia són els 3500 punts de venda9 

distribuïts en 14 països diferents i els 180.000 socis que ja formaven part del Club Nespresso. A 

més, cal afegir que, van ampliar el seu públic potencial: ja no només les empreses serien els 

seus clients, sinó que el producte aniria dirigit, també, a les famílies. L’any 1998 va dur a terme 

una gran campanya publicitària que resultaria clau en el seu èxit, ja que va suposar un gran 

creixement de les ventes i una ampliació de la gamma de productes. Tanmateix, va redissenyar la 

seva pàgina web oferint la possibilitat de fer-hi compres on-line i, així, facilitar l’accés als seus 

clients. És també aquest mateix any, quan s’inicien les campanyes Limited Edition, les quals 

ofereixen al client nous cafès més exòtics durant un període de temps limitat cada any.  

                                                 
7 La informació utilitzada per completar aquest apartat ha estat extreta pel web: www.nespresso.com  
8 Eric Favre: enginyer suïss conegut com un dels co-inventors de la càpsula Nespresso a l’any 1978. 
9
 Referent a la venda de cafeteres (incloses les Boutiques Nespresso i botigues d’electrodomèstics).  
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L’èxit de l’empresa Nespresso i el seu sistema innovador, oferint un autèntic espresso a les 

famílies i empreses, ja havia quedat demostrat fins el moment, però el boom es va produir l’any 

2001 amb el llançament al mercat d’una nova màquina de cafè de disseny exclusiu, comoditat i 

netedat en el seu ús: la màquina Nespresso Concept. Aquesta màquina va acabar de 

revolucionar el mercat i les vendes de màquines Nespresso van augmentar de manera 

espectacular aquell mateix any. El creixement semblava imparable i per això l’empresa decideix 

obrir una nova planta de producció de cafè a Orbe, Suïssa. 

 

L’any 2003 anuncia el que seria The AAA Sustainable Quality Program10 del cafè que tindria com 

a objectius donar ajuts als productors de cafè i promoure un cafè sostenible i d’alta qualitat. Un 

any més tard, Nespresso firma un acord amb l’American’s Cup Manager per esdevenir el 

patrocinador de la copa Amèrica de vela ser el proveïdor oficial de cafè en aquell esdeveniment. 

Amb el patrocini d’esdeveniments esportius d’elit, el que pretén l’empresa és donar-se a conèixer 

a un públic més ampli, però dins d’una població distingida i, d’aquesta manera, reforçar la seva 

imatge de qualitat. 

 

Finalment, l’empresa es posiciona com a líder del mercat de cafè quan l’any 2005 llença a la 

venta una nova màquina, la Nespresso Essenza, que acaba de revolucionar el mercat i atrau un 

major nombre de clients. Tot i la nova màquina, l’empresa continua sempre amb l’objectiu de 

dominar el mercat i duu a terme una gran i costosa campanya publicitària que té com a reclam 

l’actor George Clooney, un dels actors que pot representar millor els valors de l’empresa.  

 

Per acabar, cal mencionar el fet que en l’actualitat, Nespresso és una de les poques empreses 

que està experimentant un creixement accelerat dins del context de crisi econòmica. Una dada 

important a tenir en compte és que Nespresso ha crescut aproximadament un 30%11 en els 

últims vuit anys. 

    
2.2.2.2.2.2.2.2. FilosofiaFilosofiaFilosofiaFilosofia    12    

 
Per entendre millor l’empresa Nespresso, hem de fixar-nos en la seva filosofia i en els seus 

objectius principals, que van donar lloc a l’exitosa empresa que és avui dia. 

 

Nespresso, empresa líder en el mercat de cafè amb el sistema de monodosis, basa el seu èxit en 

uns objectius i uns valors claus que defineixen el producte que ofereix. El que pretén l’empresa 

és portar a casa dels seus clients un cafè d’alta qualitatcafè d’alta qualitatcafè d’alta qualitatcafè d’alta qualitat    i per portar-ho a terme, Nespresso 

controla totes les fases de producció del cafè, des de la selecció dels millors grans fins a la seva 
                                                 
10 Vegeu pàgina 26 
11 Dades extretes del web: www.elperiodico.com 
12 Text inspirat en la informació extreta del web: www.nespresso.com 
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producció. Donat el seguiment rigurós i acurat del procés productiu per tal d’aconseguir aquest 

cafè d’alta qualitat, és fonamental per a l’empresa Nespresso que els consumidors siguin 

capaços de distingir la seva empresa com la que ofereix el cafè perfecte cafè perfecte cafè perfecte cafè perfecte per a cada ocasió. 

 

La obsesió per part de Nespresso per aconseguir un cafè perfecte ha portat a la pròpia empresa 

a definir la seva marca com a marca premium, és a dir, volen caracteritzar el seu producte com a 

high-end (gamma alta). No només és una marca de cafès amb sistema monodosis, sinó que 

l’empresa ha volgut estar envoltada d’un ambient de luxe i qualitat. Per aquest motiu han 

redefinit el simple fet de prendre cafè, com a un moment de plaerredefinit el simple fet de prendre cafè, com a un moment de plaerredefinit el simple fet de prendre cafè, com a un moment de plaerredefinit el simple fet de prendre cafè, com a un moment de plaer. Tal com comenta el director 

de Managing de Nespresso a Iberia, Vincent Termote, “Han passat d’oferir cafè en moments 

normals per a gent excepcional, a oferir-lo en moments excepcionals per a gent normal.”13 

Aquesta idea queda reforçada amb una altra de les frases que utilitza l’empresa a l’hora de 

vendre el seu producte: “El cafè Nespresso és un bé exclusiu, però no excloent”“El cafè Nespresso és un bé exclusiu, però no excloent”“El cafè Nespresso és un bé exclusiu, però no excloent”“El cafè Nespresso és un bé exclusiu, però no excloent”14141414. Amb aquesta 

frase posen de manifest, un cop més, la qualitat del seu producte i alhora mantenen la idea 

d’oferir un cafè a un segment més ampli, degut als seus preus assequibles per a la majoria de la 

població.  

  

Tal com hem dit anteriorment, Nespresso vol arribar a ser l’icone del cafè perfecte a nivell 

mundial, i per a aconseguir aquest objectiu, l’empresa s’ha fixat, principalment, en les següents 

claus:  

• La qualitat, tant en el seu cafè, com en les màquines i en els seus serveis. 

• Els consumidors, que són el motor fonamental per l’empresa. El que intenten és 

anticipar-se a les seves necessitats i establir una relació de confiança amb ells, ja que 

consideren que recau aquí la clau de l’èxit de la seva companyia 15. 

• Els treballadors, que són considerats part de l’empresa i que, com a tal,  persegueixen el 

mateix objectiu. Realitzen cursos de formació per tal d’aconseguir la màxima eficiència a 

l’hora de vendre els seus productes. 

 

Però, el que realment determina l’èxit de la marca Nespresso ha estat el que ells determinen la 

“TrilogiaTrilogiaTrilogiaTrilogia”; el  sistema propi de Nespresso que està compost per tres elements: les càpsules de 

cafè, les màquines i, per últim, els serveis que ofereix el Club. 

 

                                                 
13
 Informació extreta de la ponència de Vincent Termote, Managing Director Nespresso Iberia, al congrés 

Hoy es Marketing a Barcelona el passat dia 21 de maig 2009. 
14
 Informació extreta a partir de l’entrevista als publicistes Alejandra Arderiu i Lluís Álvarez. 

15 Característiques pròpies del marketing relacional. Aquest tipus d’estratègia de mercat es basa en la 
individualització: cada client és únic i es pretén que aquest ho percebi així. D’aquesta manera s’estableix 
una relació de confiança entre l’empresa i el seu client. (www.gestiopolis.com) 
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Comencem a definir el primer dels tres elements que conformen la trilogia, les càpsules de cafècàpsules de cafècàpsules de cafècàpsules de cafè. 

Aquestes han suposat una revolució en el mercat del cafè des que Nescafé va comprar la patent 

del sistema monodosi, gràcies a la seva comoditat i a què permeten mantenir en les millors 

condicions el cafè que contenen. Les càpsules són d’alumini i estan hermèticament tancades, fet 

que garantitza que el cafè preservi la seva qualitat, ja que mantenen la frescor, les aromes i els 

sabors durant més d’un any. Pel que fa a la varietat de cafès que ofereix Nespresso, cal dir que 

compta amb 12 Grands Crus diferents pels clients particulars i 6 pels clients Out-of-Home.  

 

 
Càpsules in-Home 

 

 
Càpsules Out-of-Home 

 
Cal esmentar que Nespresso té dos canals de vendes, en funció de les necessitats dels seus 

consumidors. Un d’ells és el Home Division o Business to Consumer, dedicat als clients 

particulars i que suposa el 85% de les vendes de la companyia; i per altra banda, el Out-of-Home, 

que va destinat a oficines, restaurants i hotels, entre d’altres. Com a  curiositat, hem de 

mencionar que Nespresso està present en el 25% dels restaurants guardonats amb Estrelles 

Michelin 16. 

 

Els cafès que ofereix Nespresso estan subdividits en tres gammes diferenciades. Podem trobar el 

que es coneix amb el nom de Grands Crus Espresso, que és la gamma amb la que van iniciar-se 

en el món de cafè amb sistema monodosi i, consegüentment, és la que té més varietat de 

càpsules. Els cafès Espresso estan pensats per a ser presos amb tasses petites (de 40 ml) o amb 

tasses petites mig omplertes (de 25 ml). Per altra banda, hi ha els Grands Crus Lungo, els quals 

són més suaus i es prenen en tasses més grans (110 ml); i per últim la gamma dels 

Descaffeinato, que tenen un sabor més afruitat. A part d’aquestes tres gammes, l’empresa 

ofereix als seus consumidors dos edicions especials de cafè: els Limited Edition i els Special 

Club. Aquests productes estan pensats especialment pels amants del cafè, ja que són cafès 

                                                 
16 Informació extreta de la ponència de Vincent Termote, Managing Director Nespresso Iberia, al congrés 
Hoy es Marketing 2009. Liderando en la incertidumbre: innovación y marketing en estado puro. Las claves 
del Marketing por ESIC. Realitzat a Barcelona el passat dia de 21 de maig  
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provinents de tot el món i amb gustos molt més exòtics. Aquestes edicions són limitades i es 

llencen al mercat per un breu període de temps cada any. La diferència més notòria que 

s’aprecia entre els Limited Edition i els Special Club és que els primers estan disponibles durant 

la primavera i, els segons durant la tardor. 

 

El segon element que forma part de la trilogia són les màquinesmàquinesmàquinesmàquines, caracteritzades per la seva 

funcionalitat, comoditat i pel seu disseny exclusiu. La companyia ofereix al mercat un total de 52 

cafeteres, les quals han estat creades per la mateixa Nespresso juntament amb els 

col·laboradors habituals de la marca, els fabricants d’electrodomèstics i cafeteres: Krups, 

DeLonghi, Siemens i Miele. Cal afegir que, gràcies al seu estil i elegància, han estat mereixedores 

de diferents premis i, fins i tot, firmes exclusives, com Porsche i Swarovski, han col·laborat en el 

disseny d’algunes de les màquines. Però, sobretot, destaquen per ser tecnològicament molt 

avançades degut a la gran inversió que porta a terme l’empresa en el departament d’I+D. Aquest 

fet també ha col·laborat en convertir les cafeteres Nespresso en màquines premium, i és que 

garanteixen una gran precisió que ajuda a l’obtenció de la millor qualitat del cafè i a la 

potenciació de les aromes, el sabor i la apreciada crema dels seus cafès. 

      
          Nespresso Citiz   Nespresso Essenza amb cristall Swarovski 

 

Cal destacar que hi ha una total dependència entre les càpsules i les màquines Nespresso. 

Probablement, l’èxit de l’empresa recau en aquest factor: els consumidors no poden consumir les 

càpsules sense utilitzar una màquina Nespresso i, a la inversa, no poden utilitzar la màquina 

sense les càpsules Nespresso. D’aquesta manera, l’empresa s’assegura la fidelització dels seus 

clients i els converteix en “esclaus” de Nespresso. 

 

Per últim, hem de mencionar el pilar fonamental de la trilogia: el Club NespressoClub NespressoClub NespressoClub Nespresso. Diem que és 

fonamental, ja que aquest conté la part més important per l’empresa: els seus clients. Aquests 

són els qui escullen què volen consumir i l’empresa ha de tenir una mentalitat proactiva per tal 

d’anticipar-se a les seves necessitats. Hem de tenir en compte que Nespresso duu a terme un 

marketing relacional17 on l’element bàsic és el client, de manera que sempre es busca que el 

                                                 
17 Marketing relacional: veure peu de pàgina 15 
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soci se senti el màxim de satisfet possible. El Club és l’òrgan de l’empresa encarregat de la 

comunicació directa amb els consumidors de Nespresso i, per tant, ofereixen un servei 

personalitzat les 24 hores del dia durant cada dia de la setmana. Volen crear una relació one to 

one amb el seu consumidor oferint-li informació i consells pràctics sobre les màquines. 

 

Cal esmentar que cada persona que compra una màquina Nespresso entra directament a formar 

part del Club i, amb conseqüència, de la base de dades de l’empresa. Amb aquesta base de 

dades, Nespresso controla els hàbits de consum dels seus clients i d’aquesta manera els pot 

oferir una atenció personalitzada a cadascun d’ells. A més, és gràcies a aquest control, que 

l’empresa aconsegueix minimitzar els seus costos, ja que sap quins són els productes més 

venuts: es reforça la producció dels cafès amb més sortida al mercat i s’assegura, així, un èxit en 

les vendes. 

 

Una de les peces claus del Club Nespresso són les Boutiques, és a dir, els espais destinats a la 

venda directa dels productes Nespresso. Actualment, hi ha, aproximadament, 157 Boutiques 

repartides en més 50 països. Cal dir que aquestes estan situades en les zones més exclusives i 

prestigioses de les ciutats, fet que contribueix a l’objectiu de mostrar al públic que es tracta 

d’una marca premium i d’alta qualitat. L’empresa pensa en les Boutiques Nespresso com a les 

destinacions del cafè, és per això que en elles, concretament, a la zona coneguda com el lounge 

Carpe Diem o zona de bar, es poden degustar els diferents cafès que estan al mercat. A més, 

dins les Boutiques és on es produeix el contacte més directe amb el client, per aquest motiu, el 

personal que hi treballa està cuidadosament format per tal d’aconsellar de la millor manera 

possible als consumidors Nespresso. 

 
Maqueta d’una Boutique Nespresso 
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Finalment, és important destacar el paper fonamental que ha jugat Internet en aquests últims 

anys per a Nespresso, ja que ha permès que els consumidors poguessin accedir més fàcilment a 

l’empresa i, fins i tot, la possibilitat de realitzar les compres on-line, que, actualment, ja 

representen un 50% del total de les vendes.  
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[Part I]   1.[Part I]   1.[Part I]   1.[Part I]   1. EEEESTUDI DEL CONSUMIDORSTUDI DEL CONSUMIDORSTUDI DEL CONSUMIDORSTUDI DEL CONSUMIDOR    

 
En la primera part del treball, el que ens plantegem és llençar una nova càpsula Nespresso al 

mercat, tot seguint la filosofia de l’empresa. Per poder introduir un nou producte, tota empresa 

ha de realitzar un estudi de mercat per saber la viabilitat comercial d’aquest en el futur, el qual 

es recolza en tres pilars fonamentals: l’anàlisi de l’entorn general, l’anàlisi del consumidor i 

l’anàlisi de la competència. Donat, però, que el nostre propòsit és introduir una nova càpsula dins 

del marc d’una empresa ja existent, Nespresso, donem per suposat que aquesta ja ha realitzat 

una anàlisi completa sobre el seu entorn, els seus preus i la seva competència. Així doncs, el 

nostre objectiu se centra en la realització d’un estudi del consumidor. 

 

L’estudi del consumidor estudi del consumidor estudi del consumidor estudi del consumidor ens permet saber les possibles necessitats de consum dels clients 

Nespresso, és a dir, detectar l’existència d’una necessitat latent entre els socis del Club vers la 

introducció d’una nova càpsula al mercat. Hem de tenir en compte que és de vital importància, 

no només per a Nespresso, sinó per a tota empresa, identificar les necessitats dels seus clients: 

tan sols d’aquesta manera podran orientar la producció a aquell bé que satisfaci al màxim les 

expectatives dels respectius clients i satisfer, així, les seves necessitats. 

 

Per a portar-ho a terme, vam centrar el nostre estudi en una enquesta, la qual vam realitzar a les 

portes de les Boutiques Nespresso de Barcelona i Terrassa, amb el propòsit que anés dirigida 

exclusivament als socis Nespresso. Vam realitzar un total de 100 enquestes, i en totes elles vam 

classificar els enquestats segons el seu sexe i franja d’edat, donat que d’aquesta manera podíem 

saber quines eren les necessitats de cada grup i determinar el nostre target. Les franges d’edat 

seleccionades amb el corresponent nombre d’enquestats són les següents: 

• dels 18 als 25: 23 enquestes (9 homes i 14 dones) 

• dels 26 als 40: 34 enquestes (9 homes i 25 dones) 

• dels 41 als 55: 27 enquestes (9 homes i 18 dones) 

• majors de 55: 16 enquestes (6 homes i 10 dones) 

 

A l’hora de dividir les edats en els rangs anteriors, hem volgut diferenciar les necessitats que 

poguessin presentar cadascun dels clients i el seu grau de predisposició a l’hora de consumir el 

nou producte. Així doncs, tot i sabent que aquests grups d’edat no són molt equitatius quant al 

nombre d’anys que comprenen, entenem que, davant la possibilitat que presentin unes 

característiques molt diferenciades entre ells, ens poden aportar informació molt rellevant per al 

llançament de la nova càpsula.  
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La principal informació que volíem extreure de l’enquesta havia d’anar orientada a determinar 

com havia de ser el nostre producte per tal d’arribar a un públic més ampli. Les nostres 

preguntes anaven encaminades a descobrir: 

• La valoració de la varietat de cafèsvaloració de la varietat de cafèsvaloració de la varietat de cafèsvaloració de la varietat de cafès oferta per Nespresso. Cal destacar que aquesta 

pregunta la volíem fer per saber si la filosofia de l’empresa era valorada pels 

consumidors, però no per determinar la necessitat de la nova càpsula, ja que 

considerem que Nespresso, pel seu propi sistema, necessita estar al dia quant a 

l’atenció dels seus clients i anticipar-se a les seves necessitats. 

• Els hàbits de consumhàbits de consumhàbits de consumhàbits de consum dels socis de Nespresso, és a dir, si acostumen a prendre sempre 

un mateix tipus de cafè o si, per al contrari, solen provar nous sabors. Al definir quins 

consumidors opten per variar de cafès i quins es mantenen fixos, podríem decidir a qui 

destinar el nostre producte a curt i a llarg termini. La idea és que els socis que varien de 

cafès tastin la nova càpsula i facin publicitat als altres socis. D’aquesta manera els qui 

solen mantenir-se fixos en un sol o en uns sols cafès també voldran tastar la nova 

càpsula i s’hi fidelitzaran.  

• La gamma de cafègamma de cafègamma de cafègamma de cafè més consumida d’entre l’Espresso, el Lungo o el Descaffeinato, per 

tal de definir la més adequada per a la nostra càpsula.  

• El grau d’intensitatgrau d’intensitatgrau d’intensitatgrau d’intensitat del cafè més demanat, tenint en compte que el rang està comprès 

entre el 1 (poca intensitat) i el 10 (intensitat màxima). 

• El gustgustgustgust que hauria de tenir la nova càpsula. A l’hora de plantejar-nos ho, vam partir de la 

idea d’aconseguir un nou gust, especial, original i d’aromes exòtiques, característiques 

que ens portaven a la creació d’un Limited Edition o Special Club, els quals tan sols 

estan disponibles al mercat durant unes poques setmanes a l’any. Al ser una gamma de 

cafès tan exclusiva però, alhora, tan demandada, ens vam proposar innovar i omplir 

aquest forat de mercat oferint un cafè de característiques pròpies de les gammes 

Limited Edition o Special Club, però comercialitzat durant tot l’any. Seguint aquest 

principi, a l’enquesta vam donar a escollir entre quatre gustos que complien les 

característiques esmentades: menta, bombó praliné, pètals de rosa i coco.  
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Exemplar de l’enquesta. 

 

Un cop realitzada l’enquesta als socis del Club Nespresso, vam fer un buidatge dels resultats per 

tal d’extreure la màxima informació possible. Volíem determinar exactament el que el nostre 

consumidor demanava per tal d’oferir-los una nova càpsula d’acord amb les seves necessitats.   

 
[Part I]   1.1.[Part I]   1.1.[Part I]   1.1.[Part I]   1.1. Anàlisis de l’enquestaAnàlisis de l’enquestaAnàlisis de l’enquestaAnàlisis de l’enquesta    

    
Els resultats obtinguts a les enquestes van ser classificats en les taules següents, i els 

analitzarem tractant una a una les qüestions demanades (valoració de la varietat de cafès 

Nespresso, hàbit de consum, gamma més consumida, intensitat més consumida i possible nou 

gust desitjat.), relacionant-les alhora amb les diverses franges d’edat .  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes. 

Taula 1. Taules resum del consumidor Taula 1. Taules resum del consumidor Taula 1. Taules resum del consumidor Taula 1. Taules resum del consumidor     
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En primer lloc ens trobem amb la valoracióvaloracióvaloracióvaloració que tenen els socis del Club Nespresso sobre la gran 

varietat de cafèsvarietat de cafèsvarietat de cafèsvarietat de cafès oferta per l’empresa. Com podem veure, hi predomina la valoració positiva amb 

un percentatge molt alt independentment de la franja d’edat que tractem, de manera que podem 

concloure que el 94% del total de la mostra està conforme amb la varietat de cafès Nespresso. 

Això comporta que podem afirmar que els socis, en termes generals, se senten conformes i 

satisfets amb el mètode Nespresso i la seva persistència en complaure sempre les seves 

necessitats. 

Gràfic 1.  Gràfic 1.  Gràfic 1.  Gràfic 1.      Valoració de la varietat de cafès Valoració de la varietat de cafès Valoració de la varietat de cafès Valoració de la varietat de cafès     

Valora positivament la gran varietat de 
cafès oferta per Nespresso?

94%

6%

Sí

No

 
Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades 

 

També cal analitzar detingudament l’hàbit de consumhàbit de consumhàbit de consumhàbit de consum ja que això ens pot reflectir dos aspectes 

molt importants: en primer lloc, la predisposició que tindrien els socis a l’hora de tastar el nou 

cafè i, en segon lloc, la seva fidelització. Si analitzem aquest gràfic, podem veure que el 67% dels 

enquestats solen mantenir-se fixos quant a l’hàbit de consum, pel que podem suposar que, en 

l’hipotètic cas que la nova càpsula tingués èxit, serien fidels a l’hora de consumir-la. Però el 33% 

de les persones restants també els hem de tenir en compte, ja que, al tenir la predisposició de 

variar el tipus de cafè consumit, probablement se sentin més atrets per la nova càpsula que la 

resta de socis. És rellevant, doncs, que aquests quedin satisfets amb el nou producte i que ho 

facin conèixer a la resta de consumidors. Aquest 33% està protagonitzat bàsicament pels més 

joves d’entre 18 i 25 anys, mentre que el 67% comprèn la resta de franges d’edat, fet pel qual 

podem intuir que el primer públic al qual hauríem d’arribar és al jovent i que, un cop fet això, 

seria més fàcil fer publicitat positiva sobre el nou cafè i incitar a la resta de socis a tastar-ho.  
 

                                        Gràfic 2Gràfic 2Gràfic 2Gràfic 2. Hàbit de consum . Hàbit de consum . Hàbit de consum . Hàbit de consum 1111    

 
Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades 
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Un altre aspecte important és la gammagammagammagamma de cafè més consumida entre els nostres enquestats per 

tal de decidir de quin tipus hauria de ser la nova càpsula. Un cop fet l’anàlisi de les enquestes, 

podem apreciar clarament com la gran majoria dels clients, amb un 73%, acostumen a prendre 

Espressos. Més allunyats estan els consumidors de Lungos, amb un 17%, i per últim, els que 

solen comprar Descaffeinatos, amb un 10%. Pot sobtar el domini del consum dels Espressos, 

però hem de tenir en compte que en aquesta pregunta tan sols demanàvem la gamma més 

consumida.  De totes maneres, per tal de verificar les nostres dades, vam consultar-les amb el 

Manager Assistant de la Boutique Nespresso de Terrassa, el qual ens va argumentar el 

predomini del consum dels Espressos a causa de la seva polivalència.  

 

En referència a les diverses franges d’edat, veiem que en totes elles hi predomina l’Espresso, 

amb un percentatge realment destacable, seguit pel Lungo i, finalment, el Descaffeinato. En 

aquest cas, però, trobem una excepció, i és que en el grup pertanyent als majors de 55 anys, la 

segona gamma més consumida és el Descaffeinato, seguida pels Lungos. De totes maneres, 

aquesta excepció no altera l’ordre general de les gammes de cafès més consumides, tal com 

hem definit anteriorment.  
 

                                        Gràfic 3. GammaGràfic 3. GammaGràfic 3. GammaGràfic 3. Gamma    

 

Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades 

 

El següent component a estudiar era el grau d’intensitatgrau d’intensitatgrau d’intensitatgrau d’intensitat més consumit entre els nostres socis, on 

vam considerar-ne tres categories dins del barem que segueix Nespresso: baixa (1-3), mitjana (4-

6) i alta (7-10). En el gràfic observem com un 58% dels enquestats consumeix habitualment un 

cafè d’intensitat alta, seguit pel 38% dels clients que es decanten més per un cafè de mitjana 

intensitat i, finalment, el 5% dels socis que consumeixen cafès d’intensitat baixa. Però per tal 

d’interpretar aquestes dades hem de fer incís en dos aspectes. En primer lloc, hem de dir que 

preguntàvem únicament per la franja d’intensitat més consumida, fet que podria explicar el 

percentatge tan baix corresponent a la intensitat baixa; i en segon lloc, que la oferta de 

Nespresso de les diverses intensitats és força equitativa: el 27% dels cafès són d’intensitat baixa 

(4 cafès), el 40% són d’intensitat mitjana (6 cafès) i el 33% restant són d’intensitat alta (5 cafès).   
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En referència a les franges d’edat, cal dir que totes elles segueixen l’ordre de major a menor 

consum explicat anteriorment, però la franja pertanyent dels 41 als 55 anys n’és una excepció 

donat que pràcticament s’iguala el percentatge de consum de cafès d’intensitat alta amb els 

d’intensitat mitjana. De tots els grups, però, destaquem els corresponents a la franges d’edat 

que van dels 18 als 25 anys i dels 26 als 40 anys. Entre aquests dos grups, aproximadament el 

65% consumeixen cafè d’alta intensitat i consegüentment, el percentatge de consum de cafès de 

baixa intensitat és molt reduït, tant, que fins i tot arriba a ser 0 en el cas dels més joves. En 

referència al cafè de baixa intensitat també cal dir que aquest és especialment consumit pel grup 

que va dels 41 als 55 anys, tot i que no és la intensitat predominant. 
 

                                        Gràfic 4. IntensitaGràfic 4. IntensitaGràfic 4. IntensitaGràfic 4. Intensitat t t t     

 

Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades 

 

Per últim, vam analitzar un element determinant quant a la nova càpsula: el gustgustgustgust que havia de 

tenir. Analitzant els resultats obtinguts, observem com hi ha una clara decantació dels socis 

enquestats cap al cafè amb gust a bombó praliné, ja que el 44% de la mostra vota per aquesta 

opció. La resta està força repartida entre les altres opcions, encara que sobresurt el gust a pètals 

de rosa amb un 18%. Davant dels sabors a menta i coco, destaquem que tots dos tenen un 

percentatge del 13%, molt proper al 12% corresponent a la opció “cap”.  

 

Com ja hem mencionat, la opció més votada va ser la de bombó praliné, i va ser-ho en totes les 

franges d’edat, tot i que el pes atorgat a aquesta opció ha variat segons el grup tractat. En la 

franja que va dels 18 als 25 anys, més del 50% dels enquestats han votat el sabor a bombó 

praliné, i el percentatge restant ha tingut un pes poc específic en les altres opcions a marcar. 

Però en la resta de franges, tot i que aproximadament un 40% dels enquestats optés per marcar 

la opció de bombó praliné, guanyant aquesta la majoria de vots, alguna de les altres opcions 

tenen un percentatge prou elevat. Per exemple, en la franja que va dels 26 als 40 anys, el sabor 

a menta i a pètals de rosa són també molt votats, i en la franja dels 41 als 55 anys, ho són el 

sabor a pètals de rosa i a coco. Destaquem també que en la franja de majors a 55 anys la opció 

de votar “cap” ha estat del 37,5%, que és exactament el mateix percentatge corresponent al 

bombó praliné. En referència a aquest grup de persones majors a 55 anys i que han votat la 
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opció de “cap” quant a proposta per a un nou sabor, cal dir dues coses. En primer lloc, és que el 

100% es mantenen fixos en un sol cafè a l’hora de consumir; i en segon lloc, és que 

aproximadament el 91,5% d’ells valoren positivament la varietat de cafès que ofereix Nespresso, 

percentatge que ens duu a pensar que han votat “cap” perquè les opcions ofertes no s’avenien 

amb les seves preferències i no pas perquè no desitgessin cap altre sabor nou. 
 

                                    Gràfic 5. GustGràfic 5. GustGràfic 5. GustGràfic 5. Gust    

 

Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes realitzades 

 

Finalment, després d’analitzar tots els resultats segons les qüestions demanades a l’enquesta i 

les franges d’edat, vam concloure quines eren les característiques que havia de reunir la nova 

càpsula per tal de satisfer les necessitats del nostre públic objectiu. El resultat semblava força 

clar: el nou cafè havia de ser un el nou cafè havia de ser un el nou cafè havia de ser un el nou cafè havia de ser un Espresso,Espresso,Espresso,Espresso,    d’intensitat alta però moderada (8) i amd’intensitat alta però moderada (8) i amd’intensitat alta però moderada (8) i amd’intensitat alta però moderada (8) i amb l’essència b l’essència b l’essència b l’essència 

d’un bombó praliné.d’un bombó praliné.d’un bombó praliné.d’un bombó praliné. En referència al grau d’intensitat cal destacar que volíem determinar aquest 

perquè vam considerar que era una manera d’atraure a totes aquelles persones que consumien 

cafè d’alta i mitjana intensitat, que era pràcticament la totalitat de la mostra. De totes maneres, 

aquestes conclusions no eren definitives, ja que encara ens calia fer un estudi més detallat sobre 

el consumidor tipus. 

 
[Part I]   1.2.[Part I]   1.2.[Part I]   1.2.[Part I]   1.2. Anàlisi de l’enquesta segons el consumidor tipusAnàlisi de l’enquesta segons el consumidor tipusAnàlisi de l’enquesta segons el consumidor tipusAnàlisi de l’enquesta segons el consumidor tipus    

 
Un cop hem esbrinat com hauria de ser la nova càpsula, vam voler trobar el perfil concret del 

nostre consumidor tipusconsumidor tipusconsumidor tipusconsumidor tipus per poder-nos adaptar més a les seves necessitats. Per a fer-ho, vam 

analitzat detingudament els resultats de totes les enquestes corresponents a les persones que 

havien respòs la opció de bombó praliné com a possible nou gust de cafè. Volíem determinar 

quina era la franja d’edat i el sexe de les persones que en principi comprarien el cafè, els seus 

hàbits de consum i, finalment, la gamma i la intensitat més consumida entre ells. Els resultats als 

quals vam arribar han estat detallats en els gràfics següents: 
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                            Gràfic 6.  Gràfic 6.  Gràfic 6.  Gràfic 6.  Resultats de l’estudi del consumidor dels qui han triat Bombó PralinéResultats de l’estudi del consumidor dels qui han triat Bombó PralinéResultats de l’estudi del consumidor dels qui han triat Bombó PralinéResultats de l’estudi del consumidor dels qui han triat Bombó Praliné    

  

  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les enquestes. 

 

Observant els gràfics podem determinar que el consumidor tipus compleix les característiques 

següents: dona d’entre 26 i 40 anys que consumeix, normalment, el mateix tipus de cafè, el qual dona d’entre 26 i 40 anys que consumeix, normalment, el mateix tipus de cafè, el qual dona d’entre 26 i 40 anys que consumeix, normalment, el mateix tipus de cafè, el qual dona d’entre 26 i 40 anys que consumeix, normalment, el mateix tipus de cafè, el qual 

és un és un és un és un EspressoEspressoEspressoEspresso    i d’intensitat mitjanai d’intensitat mitjanai d’intensitat mitjanai d’intensitat mitjana. Com veiem doncs, se’ns confirma la conclusió provisional 

sobre el tipus de gamma i la intensitat del nou cafè. A més d’això, cal destacar dos aspectes 

importants. El primer és que, encara que es podria pensar que les dades en referència al sexe 

poden estan influenciades perquè el 67% del total de la mostra inicial eren dones, això no és 

cert. El 57% de totes les dones van triar la opció de bombó praliné com a nou gust per a la 

càpsula mentre que d’entre tots els homes de la mostra només ho van fer el 24%. El segon 

aspecte a destacar és que el 65% dels qui han triat el bombó praliné com a nou sabor, solen 

consumir sempre els mateixos cafès, així que, en principi, serien fidels al nou cafè de Nespresso. 

 

[Part I]   1.3.[Part I]   1.3.[Part I]   1.3.[Part I]   1.3. Conclusió de l’estudi del consumidorConclusió de l’estudi del consumidorConclusió de l’estudi del consumidorConclusió de l’estudi del consumidor: definició del producte: definició del producte: definició del producte: definició del producte    

    

Analitzades ja les característiques que hauria de tenir el nostre cafè i el nostre consumidor tipus, 

caldria desenvolupar els resultats obtinguts i així, definir correctament el nou cafè. Com ja hem 

mencionat anteriorment, el gust que hauria de tenir la nostra càpsula segons la majoria dels 

enquestats, és el de Bombó Praliné. El que ens corresponia fer, a continuació, era assegurar-nos 
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de quins cafès amb essència de xocolata ja havia fet Nespresso per tal de no repetir el mateix 

sabor. Vam comprovar com ja havien existit dues càpsules corresponents al Limited Edition de 

temporades passades, les quals havien estat de xocolata amb taronja i de xocolata amb 

ametlles, totes dues de gran èxit entre els consumidors de Nespresso. Un cop fet això, ens vam 

preguntar quin era el bombó ideal per a incloure en la nostra càpsula. A l’hora de triar-lo vam 

pensar que seria bona idea escollir un dels bombons pertanyent a la Caja Roja, ja que d’aquesta 

manera podríem incentivar i potenciar un dels productes que ofereix el grup al qual pertany 

Nespresso, Nestlé. Vam analitzar tota la gamma oferta per la Caja Roja fins a trobar el bombó 

anomenat Crème Noisette, “un bombó de praliné amb trossets d’avellana i recobert de xocolata 

negra”18. Vam seleccionar aquest perquè consideràvem que s’adequava a les característiques 

que preteníem que tingués el nostre cafè: la xocolata, al ser negre i amb un percentatge alt de 

cacao, aportaria un to més intens al cafè, i els trossets d’avellana aconseguirien una nota més 

sofisticada.  

 
Fotografia i descripció del bombó Crème Noisette de la Caja Roja de Nestlé.  

 
Ara que ja tenim el nostre cafè definit, podem conloure que aquest serà un EspressoEspressoEspressoEspresso d’intensitat d’intensitat d’intensitat d’intensitat 

8888, i el seu sabor serà el pròpi del bombó de praliné bombó de praliné bombó de praliné bombó de praliné Crème NoisetteCrème NoisetteCrème NoisetteCrème Noisette. El nostre producte hauria 

d’anar dirigit especialment al sexe femensexe femensexe femensexe femeníííí i a la franja compresa entre els 26 i 40 anys26 i 40 anys26 i 40 anys26 i 40 anys, que serà 

el nostre consumidor potencial. 

 
[Part I]   2.[Part I]   2.[Part I]   2.[Part I]   2. PRODUCCIÓ DEL CAFÈPRODUCCIÓ DEL CAFÈPRODUCCIÓ DEL CAFÈPRODUCCIÓ DEL CAFÈ    19191919 

 
Un cop ja tenim definit el nostre producte, gràcies a l’estudi del consumidor, és el moment de 

començar el procés de producció. Aquest pas és un dels més importants, ja que depenent dels 

mètodes que s’escullin, obtindrem una qualitat o una altra. D’acord amb la nostra política 

d’empresa, buscarem sempre la qualitat suprema, fet que es veu reflectit en actes com els 

viatges que realitzen els experts a les zones més fèrtils del món en busca de noves varietats, 

espècies i zones per tal d’ampliar l’experiència i qualitat del cafè disponible. Parlem de cafè 

disponible perquè tan sols un 1-2% del cafè produït a nivell internacional compleixen els requisits 

de qualitat exigits per Nespresso. 

La primera qüestió que hem de tenir en compte en el procés productiu és l’origen dels grans de 

cafè. El clima, l’altitud i el sòl seran factors claus que ajudaran a escollir les millors plantacions 
                                                 
18
 Descripció extreta de La Caja Roja de Nestlé. 

19
 Informació extreta, majoritàriament, de la pàgina web: www.nespresso.com 
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de tot el món. Les zones productores de cafè que comprenen aquestes característiques estan 

situades entre el Tròpic de Càncer i el de Capricorn.20 També hem d’escollir entre dues espècies 

diferents de cafè: l’aràbica i la robusta. La primera es caracteritza per la forma allargada dels 

grans, les seves delicades aromes, el seu sabor persistent i lleugerament àcid i el seu gust 

afruitat. La segona té una forma més arrodonida, amb un gust més persistent.21 Tot i la gran 

diferència entre les dues espècies, si es vol aconseguir un espresso d’alta qualitat, com és el 

nostre cas, és millor escollir una mescla dels dos tipus.22  

 
El gra de cafè de l’esquerra és robusta, i el de la dreta és aràbica 

 
Tenint en compte la informació anterior, nosaltres, com a personal de Nespresso, hem triat Costa 

Rica i Uganda com els països d’origen del nostre cafè. Hem triat Costa Rica, ja que és un dels 

millors països productors de grans de cafè aràbica, i a més a més, la nostra empresa ja hi duu a 

terme un programa de qualitat sostenible molt potent. Concretament, consisteix en la plantació 

d’arbres per tal de fer ombra a la plantació i, així, aconseguir un cafè de qualitat òptima i millorar 

la biodiversitat de l’entorn. D’altra banda, Uganda ens proporciona el cafè robusta de gran 

qualitat, tal com ens demostra el fet que entre els Special Club n’hi hagués un dedicat 

exclusivament a aquest país.  

 
Mapa del món amb la situació dels països escollits per proveir cafè. 

 

Ja decidida la procedència del nostre cafè, hem de començar per la recollida dels grans de cafè 

que està controlada periòdicament per especialistes de Nespresso. Quan els grans de cafè verds 

són extrets de les baies23 de cafè madures, s’empaqueten en sacs de jute24. La recol·lecta 

                                                 
20 Informació extreta de la pàgina web: www.nuestrocafe.com 
21 Definició extreta de la pàgina web: www.nuestrocafe.com 
22 Segons publica la pàgina web: www.nuestrocafe.com 
23 Baia: Fruit simple de mesocarpi i endocarpi carnosos, com ara els grans de raïm o els tomàquets. 
(http://dlc.iec.cat) 
24 Jute: Planta herbàcia anual de la família de les tiliàcies, alta i prima, de flors grogues i fruit capsular, 
d’origen asiàtic i conreada a l’Índia. (http://dlc.iec.cat) 
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requereix fer-se de manera manual i selectiva per tal de no posar en perill la següent collita, 

ajudant així a l’assoliment d’una gran qualitat. 

 
Diferents moments de producció: des de la selecció manual dels grans de cafè fins a l’arribada al centre de 

producció d’Orbe (Suïssa) 
 

Els grans de cafè seleccionats i empaquetats s’envien cap a diversos països del Nord d’Europa 

amb sortida al mar, ja que són transportats en vaixell. Des d’allà, el departament de logística els 

transporta fins a Orbe (Suïssa), centre de producció Nespresso amb gran capacitat tecnològica, 

d’on cada dia en surten 10 milions de càpsules. Aquest transport es fa mitjançant la xarxa 

ferroviària, i un cop els sacs de jute arriben a la central de producció, cadascun d’ells de 60kg a 

70kg, es posen en una cinta i són portats al magatzem. 

 

En aquest punt és quan des de primera hora del matí, els nostres experts en cafè verd fan la 

primera fase de degustació. S’introdueix una gran agulla en cada un dels sacs i s’extreu una 

quantitat determinada de grans de cafè, que serà la mostra que s’analitzarà. Els grans són 

examinats i s’elaboren petites quantitats de cada classe per tal de realitzar un control de la seva 

qualitat via l’olfacte, la tècnica del xarrupat i la degustació. Per dur a terme aquesta prova de 

degustació, s’utilitzen tasses i culleretes fabricades artesanalment seguint unes pautes que en 

permeten avaluar amb més precisió el sabor i l’aroma. Els grans de cafè que superen aquest 

control, poden passar al procés de barreja, torrefacció, mòlta i encapsulació.  

 

   
Diferents moments de producció: des del primer control de qualitat fins a l’obtenció de la càpsula final. 

 
En el primer d’aquests, es barregen els grans de cafè. Des de la pròpia empresa s’ofereixen dos 

mètodes diferents. D’una banda, trobem el mètode sec que consisteix en assecar els grans a 

l’aire lliure durant tres setmanes i després se separa la pell. D’altra banda, trobem el mètode 

humit on els grans de cafè són netejats i separats de la pell abans d’assecar-los. En el cas del 
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nou gust del cafè que volem proporcionar utilitzem el segon mètode, l’humit, donat que 

d’aquesta manera aconseguim un gust més consistent que ajudarà a la obtenció d’una major 

intensitat i un aroma exòtic. 

 

Tot seguit és el moment de la torrefacció que és el més important de tot el procés de producció, 

ja que és aquí on s’aconsegueix el nivell òptim d’acidesa (intensitat). És un estadi en què 

s’utilitza tecnologia d’última generació, la qual ens permet realitzar una torrefacció lenta fins 

arribar al nivell d’acidesa desitjat. A més a més, com que el nostre objectiu és aconseguir la 

millor qualitat, fem la torrefacció gra per gra, procés anomenat “split roasting”. Finalment, un cop 

tenim el gra de cafè torrat, hem de deixar-lo temperar. 

 

A continuació, hem de realitzar la mòlta que, com la torrefacció, necessita la màxima atenció. 

Aquest procés és diferent segons la gamma de cafè produïda. Per a aconseguir un Espresso, el 

cafè es mòl finament i l’aigua passa lentament a través seu, obtenint un sabor més amarg i 

consistent. Si el que es desitja és un Lungo, llavors es mòl de manera més grossa i l’aigua passa 

més ràpid, resultant en un sabor més suau. Independentment de quin sigui el procés escollit, el 

cafè resultant de la mòlta es preserva en un lloc aïllat, per mantenir el sabor. Donat que els 

nostres clients prefereixen els Espresso, nosaltres executem el primer procés esmentat. 

Finalment, un cop tenim el cafè produït, incorporem la quantitat justa de cafè dins de les 

càpsules. 

      
Mostra d’alguns dels controls de qualitat que es realitzen per part dels experts. 

 
És en aquest moment quan realitzem la segona fase de degustació. En aquesta es comprova la 

cremositat del cafè i la pressió de la càpsula, de manera que si la càpsula conté un 2% d’oxigen 

més que el permès pels barems de qualitat Nespresso, aquesta passa a ser inadmissible. També 

es controla la mida de tots els grans de cafè de la càpsula, ja que si hi hagués hagut algun error 

durant el procés de la mòlta, el cafè de la càpsula no passaria per la cafetera ni en el temps ni de 

la manera adequada per aconseguir el cafè perfecte. Finalment es realitza la prova del sucre i la 

prova del jacuzzi. La prova del sucre, d’origen italià, consisteix en observar quant de temps triga 

aquest en traspassar l’escuma del cafè. Si ho fa de manera ràpida, considerarem que el cafè no 

té el nivell de qualitat exigit per Nespresso, i tan sols es superarà l’estàndard de qualitat si el 

sucre traspassa lentament l’escuma. D’altra banda, la prova del jacuzzi, realitzada abans de 
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l’empaquetatge final de les càpsules, és una prova que consisteix en submergir les càpsules en 

un cub. Si en surten bombolles, les càpsules són rebutjades, però si l’aigua resta inalterable, són 

acceptades. 

 
Producció de la càpsula final. 

 
Per acabar el procés de producció, es prenen totes les càpsules que han superat totes les proves 

de control de qualitat, i s’envasen en les capses de cartró, fabricades anteriorment, i amb 

capacitat de 10 càpsules cada una. Ara sí, les càpsules Crème Noisette estan preparades per a 

ser, finalment, distribuïdes a les diferents Boutiques situades arreu del món. 25 

 
[Part I]   2.1.[Part I]   2.1.[Part I]   2.1.[Part I]   2.1. AAA Sustainable Quality ProgramAAA Sustainable Quality ProgramAAA Sustainable Quality ProgramAAA Sustainable Quality Program    26262626 

 
La United Nations World Comission on Environment and Development27 defineix el 

desenvolupament sostenible com “el desenvolupament que uneix totes les necessitats del 

present sense comprometre la capacitat de futures generacions de trobar les seves pròpies 

necessitats”. Aquesta és la definició que adopta Nespresso a l’hora de dur a terme el seu AAA 

Sustainable Quality Program, que està basat en els principis de desenvolupament sostenible, 

viabilitat econòmica, administració mediambiental i equitat social. 

                                                 
25 Durant tot el procés productiu, no hem especificat en quin punt s’introdueix el sabor del cafè Crème 
Noisette ja que ens ha estat impossible obtenir aquestes dades. 
26 Informació procedent de la pàgina web: www.nespresso.com 
27 United Nations World Comission on Environment and Development: programa de les Nacions Unides pel 
medi ambient la qual es basa en polítiques mediambientals i fomentar el desenvolupament sostenible. 



Crème Noisette. What else? 

Universitat Pompeu Fabra  27  

Aquest programa engloba un gran nombre de finalitats, totes elles molt importants per a la 

filosofia de l’empresa. Entre elles, el programa AAA cuida del medi on és plantat el cafè. S’intenta 

aconseguir el medi perfecte per a les plantacions, i així contribuir a l’alta qualitat del cafè. Un 

altre exemple seria la millora dels agricultors, tant econòmicament com social. És per aquest 

motiu que l’empresa Nespresso, juntament amb els proveïdors més importants, els experts de 

Nestlé i la ONG Rainforest Alliance28, duen a terme aquest programa que consisteix en: 

1. Pagar el cafè de qualitat AAA a un preu més alt que el del mercat, ajudant així a 

augmentar els ingressos dels agricultors.  

2. Invertir en l’avaluació de les plantacions i el control del procés, sense que els costos 

repercuteixin als agricultors. D’aquesta manera es poden trobar els punts febles que 

s’haurien de millorar per aconseguir els nivells de qualitat que demana el programa. 

3. Suggerir i fer millores tant a la granja com a tota la comunitat, com per exemple, la 

construcció d’aules per escolaritzar la població, disminuint l’analfabetisme.  

4. Ensenyar noves tècniques i desenvolupar un taller d’ajuda pels agricultors. Així es pot 

millorar la qualitat de la producció i s’ofereixen nous coneixements als agricultors. 

5. Invertir en projectes concrets a les comunitats que els ajudin a millorar.  

6. Intentar mantenir una relació més directa amb l’agricultor, el qual rep un 75% del preu 

que paga l’empresa. S’intenta que els intermediaris intervinguin en la menor mesura 

possible, evitant així que es quedin la major part dels beneficis i els propis agricultors en 

surtin perjudicats.  

7.  Nespresso vol aconseguir fidelitzar els agricultors mitjançant contractes a llarg termini. 

Per tal de reforçar aquesta fidelització, l’empresa busca una bona relació amb l’agricultor 

i així involucrar-lo en l’empresa. Intenta incentivar-lo a treballar conjuntament cap a un 

objectiu comú: l’òptima qualitat del cafè. 
 

 
Imatge representativa del AAA Sustainable Quality Program 

 

A l’octubre de 2005, el 20% del cafè que Nespresso comprava provenia del AAA Sustainable 

Quality Program. A més a més, es presenta Volluto, el primer Grand Cru 100% AAA Sustainable 

Quality. Actualment, el percentatge de cafè sostenible ha crescut un 10%, situant-se al 30%, i 

l’objectiu de l’empresa és arribar al 50% l’any 2010.   

 

                                                 
28 Rainforest Alliance és una ONG dedicada a millorar la sostenibilitat de la producció agrícola.  
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Totes aquestes accions que l’empresa Nespresso duu a terme, no tan sols són per millorar la 

vida dels agricultors que hi participen, sinó que serveixen també per cuidar la imatge de 

l’empresa. Seguir programes a favor del medi ambient o ajudes al comerç just són tècniques que, 

sovint, grans empreses utilitzen per tal d’aconseguir una millora constant de la seva imatge. 

 
[Part I]   3.[Part I]   3.[Part I]   3.[Part I]   3. DISSENDISSENDISSENDISSENY DE LA CÀPSULA Y DE LA CÀPSULA Y DE LA CÀPSULA Y DE LA CÀPSULA CRÈME NOISETTECRÈME NOISETTECRÈME NOISETTECRÈME NOISETTE 

La importància dels colors no tan sols està present en l’actualitat, sinó que, al llarg de la història, 

han estat un símbol molt rellevant per a les empreses, i Nespresso no n’és una excepció. Els 

colors poden arribar a representar la imatge de l’empresa i a ser definitoris d’aquesta, fet que es 

pot veure reflectit en algunes de les frases29 escrites per artistes cèlebres: 

• “El color no añade calidad al diseño, lo refuerza” (Bonnard) 30 

• “Los colores hablan de ti” (Starck)31 

• “El color debe ser pensado, soñado, imaginado” (Matisse)32 

Aquestes frases es veuen reflectides en l’empresa Nespresso, la qual basa els seus colors en 

dues vies diferents. En primer lloc trobem els colors corporatius, com el daurat i el negre, propis 

de la identificació del luxe i l’exclusivitat que pretén transmetre l’empresa. A més, també trobem 

el marró, que és el color que es relaciona directament amb el cafè.  

En segon lloc, trobem els diversos colors de les càpsules que representen un símbol de distinció 

entre la gran varietat de cafès que ofereix Nespresso. En un principi no observem cap patró que 

ens indiqui el per què de cada color, amb l’excepció de la gamma de Descaffeinato: tots els seus 

cafès s’identifiquen pel color vermell i la seva tonalitat varia depenent del grau d’intensitat del 

cafè. És per aquest motiu que la importància dels colors a l’empresa podria ser interpretada com 

una estratègia de marketing, donat que és un mètode visual pel qual es fa arribar al públic la 

gran varietat de cafès oferta per l’empresa. Observant les Boutiques Nespresso podem veure 

que, ja des del mateix carrer, es veuen enormes prestatges que ocupen parets senceres, tots ells 

plens de càpsules classificades segons el seu color. En ells s’aprecia una gran gamma de colors 

que va des dels pastels, que identifiquen cafès com el Rosabaya o el Dulsão du Brasil, fins als 

més foscos, com  els corresponents al Ristretto o l’Indryia, passant pels més bàsics, com el 

Volluto. 

                                                 
29 Frases extretes de les pàgines web: www.frasesypensamientos.com.ar i http://graciela-
caldeiro.idoneos.com. 
30 BONNARD, Pierre (3 d’octubre de 1867 – 23 de gener de 1947) pintor francès líder del moviment dels 
Nabis.  
31 PATRICK STARCK, Philippe (18 de gener de 1949 - ) és un dissenyador francès reconegut mundialmente 
per la funcionalitat dels seus dissenys i la seva estètica. 
32 BENOÎT MATISSE, Henri Émile (31 de Desembre de 1869 – 3 de Novembre de 1954) pintor francès 
pertanyent a l’art modern, identificat en els seus inicis amb el corrent fauvista. 
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Gamma de càpsules Nespresso, cadascuna d’un color diferent. 

 

Veient la importància del color dins del marketing de Nespresso, el disseny de la nostra càpsula i, 

especialment, el color escollit, havia de fer-se amb molta cura. En un principi vam decidir que la 

nostra càpsula fos de color verd clar i llampant pels motius següents:  

• Aquesta tonalitat de verd no ha estat utilitzada per Nespresso en cap de les seves 

càpsules ja existents. 

• Utilitzant tècniques de marketing, aquest color pot ser relacionat fàcilment per part dels 

nostres socis amb el verd del trèvol, que és la forma que té el bombó de la Caja Roja de 

Nestlé en el qual ens hem inspirat.  

• És un color que crida l’atenció al públic i que, a més a més, el diferencia dels altres pel 

seu to tan vistós. Això ens resulta prou oportú donat que el nou cafè no segueix la 

mateixa línia dels cafès que els socis tenen a la seva disposició durant tot l’any, sinó que 

segueix el perfil d’un cafè un tant més exclusiu, propi dels Limited Edition o dels Special 

Club.  

 

  
A l’esquerra trobem el disseny de la nostra càpsula plantejat inicialment. A la dreta, el bombó Crème 

Noisette que donarà gust al nou cafè. 
 

Però més endavant, vam parlar amb uns experts en publicitat i, reflexionant sobre el color de la 

nostra càpsula, ens vam adonar que aquest no era el més adequat, ja que no relacionava el cafè 

amb el gust de praliné. Per aquest motiu, vam creure convenient fer uns canvis al color de la 

càpsula i vam introduir-hi el marró propi de la xocolata negra. D’aquesta manera, doncs, vam 

aconseguir que quedessin reflectides les dues idees que volíem transmetre: la imatge del trèvol i 

el gust de xocolata. 
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A més, cal destacar que aplicant el color marró sobre el verd, estàvem innovant en el disseny, fet 

que afavoria la transmissió de la idea que l’essència del nou cafè és la pròpia dels cafès Limited 

Edition o dels Special Club. El motiu és que el disseny de les gammes habituals de Nespresso, a 

les que els socis tenen accés durant tot l’any, són senzills i d’un sol color, mentre que les 

càpsules pròpies dels Limited Edition o dels Special Club són originals i de diversos colors. 
 

 
Disseny final de la càpsula Crème Noisette. 

 
[Part I]   4.[Part I]   4.[Part I]   4.[Part I]   4. PROMOCIÓPROMOCIÓPROMOCIÓPROMOCIÓ 
 
Un cop produïda la nova càpsula de Nespresso, Crème Noisette, la llençarem al mercat, però 

abans, durem a terme un procés clau per a l’èxit de l’empresa en què es pretén fer arribar el 

producte al públic consumidor per tal de minimitzar el risc a fracassar i maximitzar les vendes 

posteriors: la promociópromociópromociópromoció. Tal com la defineixen alguns autors de la matèria, la promoció és el 

conjunt d’activitats, tècniques i mètodes que s’utilitzen per aconseguir objectius específics, com 

ara informar, persuadir, o recordar al públic objectiu, sobre els productes i/o serveis que es 

comercialitzen33.  

 

A l’empresa Nespresso es duu a terme el procés de promoció a través del marketing creatiu, que 

es divideix en dues vies ben diferenciades: la promoció de la marca Nespresso i la promoció dels 

productes Nespresso. Com podem intuir, en el nostre cas estem interessats en la segona via, ja 

que el que pretenem és fer arribar la càpsula Crème Noisette a tots els socis Nespresso. De totes 

maneres, també analitzarem la via basada en la promoció de la marca, ja que sense aquesta no 

es podria dur a terme l’altra.  

 
[Part I]   4.1.[Part I]   4.1.[Part I]   4.1.[Part I]   4.1.         Promoció de la marca Promoció de la marca Promoció de la marca Promoció de la marca NNNNespressoespressoespressoespresso 

 
La promoció de la marca, tal com el seu nom indica, és aquella basada en fer conèixer a tot el 

públic l’existència de Nespresso, una empresa que ofereix un nou concepte de cafè basat en: la 

oferta del cafè en monodosis, la oferta d’un cafè perfecte, i la oferta de convertir el moment de 

prendre cafè en un moment de plaer. Com podem percebre el que es promou és la filosofia de 

l’empresa. Aquesta es basa en el benestar dels socis Nespresso oferint-los el millor cafè amb uns 

nous valors, per tant, el que es pretén és atraure l’atenció d’aquests consumidors potencials. A 

                                                 
33 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html 
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més, en aquest tipus de promoció es mostra la cafetera pròpia de Nespresso, ja que és l’element 

fonamental de l’empresa per tal de poder comercialitzar amb les càpsules de cafè en monodosis. 

Hem de tenir en compte que quan un individu adquireix una màquina Nespresso, 

automàticament passa a consumir càpsules Nespresso i, per tant, forma part del Club de socis 

de l’empresa, motiu pel qual s’utilitza la figura de la cafetera com a element d’atracció als 

consumidors potencials. Podem concloure, doncs, que amb la promoció del la marca Nespresso, 

el que es pretén és crear al públic la necessitat de formar part del Club Nespresso. Hem de tenir 

en compte que aquest principi va lligat amb el concepte d’exclusivitat de l’empresa, ja que és 

una manera de donar un cert prestigi, no només a Nespresso, sinó també als socis.  

 

Com ja hem mencionat, la promoció de la marca va dirigida a tot el públic potencial, i és per això 

que es duu a terme a través d’alguns mitjans de comunicació massius. Un exemple clar és la 

televisió i els cartells publicitaris. Un altre mitjà és el patrocini d’alguns esdeveniments esportius 

d’elit com vela, golf, tennis i equitació. Aquestes idees es poden corroborar amb les imatges 

següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples de promoció de la marca. 
 

Com podem apreciar a les fotografies superiors, George Clooney34 és el protagonista de la 

campanya de marketing de l’empresa, i va ser triat com a imatge representativa de Nespresso 

per diversos motius. Segons explica Gerhard Berssenbrügge, president de Nespresso, George 

Clooney podia representar a la empresa per ser un símbol d’experiència i de qualitat 

incomparable. A més, incorporar la imatge d’un famós de la categoria de George Clooney, no 

només aporta garantia i seguretat als consumidors, sinó que, a més a més, dóna a la empresa 

una imatge d’elegància, glamour, luxe i exclusivitat, que són els valors que vol transmetre 

l’empresa. Tenint en compte la fama adquirida per George Clooney en l’àmbit cinematogràfic i el 

fet que sigui un consumidor habitual de cafès Nespresso, estableix certa proximitat entre ell i la 

resta de socis del Club Nespresso, els quals s’hi poden veure reflectits.  

 

                                                 
34 Altres anuncis realitzats per George Clooney: Martini Blanco, Fiat. 
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Però, la importància que George Clooney té sobre l’empresa Nespresso queda minvada en els 

anuncis televisius, ja que en aquests el missatge transmès és que el producte de màxima 

importància és sempre el cafè Nespresso. Això queda reflectit en totes aquelles situacions en 

què George Clooney queda en evidència al adonar-se que, si bé ell és un personatge exclusiu i de 

qualitat, el cafè Nespresso supera els límits i encara ho és més. Per corroborar això hem de tenir 

present imatges en les què George Clooney no és reconegut, i que fins i tot el confonen pel porter 

de la Boutique, o simplement situacions en què si que és reconegut, però no se li dóna aquest 

reconeixement donat que el cafè Nespresso és en aquell moment més important. Però la imatge 

de George Clooney va més enllà de tot això, i és que hi ha una clara intenció per part de 

Nespresso de relacionar sempre els seus elements de la campanya de marketing amb elements 

americans, fet que reforça la imatge de luxe i qualitat. George Clooney n’és un exemple, però 

d’altres en són les imatges dels gratacels (cafeteres Citiz), i l’anglès com a idioma utilitzat, que 

fins i tot forma part de l’eslògan “Nespresso. What else?. Café, cuerpo y alma”.  

 

 
Imatge corresponent a un anunci televisiu. 

 

D’altra banda, veiem que els anuncis televisius de Nespresso sempre tenen dos elements 

identificadors: la càpsula daurada (càpsula Volluto) i la gota al caure de la cafetera al cafè. 

Aquests aporten els valors propis de l’empresa i del seu cafè, que són la qualitat i el luxe, valors 

que també es veuen reflectits al logotip. La imatge del logotip és una imatge que transmet 

lleugeresa, aroma, espuma i consistència, i fins i tot podem veure la imatge d’un gra de cafè. 

Apreciem que del dret o del revés es veu la mateixa imatge, i que el seu color acostuma a ser el 

marró, propi del cafè, o un color corporatiu, propi de l’empresa Nespresso.   
 

     
A la fotografia de l’esquerra i a la del mig trobem els elements propis de tots els anuncis televisius.  

A la imatge de la dreta trobem representat el logotip de Nespresso. 
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[Part I]   4.2.[Part I]   4.2.[Part I]   4.2.[Part I]   4.2. Promoció dels productes Promoció dels productes Promoció dels productes Promoció dels productes NNNNespressoespressoespressoespresso 
    
La segona via de promoció de l’empresa Nespresso és la promoció dels seus productes i està 

dirigida exclusivament als socis del Club Nespresso. En aquesta part del treball, introduirem 

possibles tècniques de promoció a seguir envers la nova càpsula Crème Noisette, i les 

analitzarem basant-nos en la filosofia Nespresso. 

 

Les promocions dels productes Nespresso es poden agrupar a grans trets en dos blocs: les 

tècniques més directes basades en el propi producte, i les tècniques basades en imatges. 

 
[Part I]   4.2.1.[Part I]   4.2.1.[Part I]   4.2.1.[Part I]   4.2.1.         Tècniques basades en el producteTècniques basades en el producteTècniques basades en el producteTècniques basades en el producte 

 
A les del primer bloc, trobem tècniques ja existents i posades en pràctica per part de Nespresso, 

com ara la oferta de cafè Crème Noisette a tots els socis del Club Nespresso que acudeixin a les 

Boutiques. Aquesta és una tècnica que relaciona de manera directa la càpsula i el soci i que, a 

més, permet a l’empresa saber el grau d’acceptació del nou sabor de la càpsula Crème Noisette. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona interior d’una Boutique Nespresso  
anomenada Lounge Carpe Diem o zona de bar. 

 
Una altra opció és regalar una caixa de promoció als socis, dissenyada exclusivament per a 

Crème Noisette i que conté tres càpsules de cafè al seu interior. És molt important que aquesta 

caixa arribi a tots els socis, inclosos els que ja han tastat el Crème Noisette a la Boutique, ja que 

d’aquesta manera tothom pot provar el cafè tranquil·lament a casa seva, degustar-lo, i fins i tot 

donar-lo a tastar a algú altre. 

      
Exemplar d’elaboració pròpia de la caixa de promoció amb les corresponents càpsules. 
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Cal destacar que en la línia de promoció basada en aquesta caixa de mostra, ens vam plantejar 

la idea d’enviar-ne una a tots els nostres socis del Club Nespresso. Aquesta idea, però, va ser 

refutada al adonar-nos de dos inconvenients prou importants. El primer, era que tindríem uns alts 

costos de promoció innecessaris donat que els socis solen acudir a les Boutiques per tal de 

comprar cafè, lloc on podríem aprofitar per oferir la caixa de promoció; i el segon, era que aquest 

mètode restaria importància al paper de les Boutiques, fet contradictori amb la filosofia 

Nespresso. 

 

Per tal d’innovar en alguna tècnica, hem proposat una nova promoció basada en regalar una 

petita caixa de bombons de Caja Roja als socis que adquireixin per primer cop el cafè. D’aquesta 

manera, aconseguiríem incentivar el consumidor a tastar el producte i, a més, reforçaríem el 

concepte del nostre cafè: els socis recordarien més fàcilment la nova càpsula i recordarien que 

és un cafè de bombó praliné. 
 

 
Imatge representativa de la promoció on s’ofereix la caixa de promoció i una caixa de bombons. 

 
[Part I]   4.2.2.[Part I]   4.2.2.[Part I]   4.2.2.[Part I]   4.2.2.         Tècniques basades en imatgesTècniques basades en imatgesTècniques basades en imatgesTècniques basades en imatges 

 
A les del segon bloc, trobem tècniques basades en imatges, ja posades en pràctica també per 

part de l’empresa. La primera és promocionar la càpsula Crème Noisette a través dels fulletons 

exclusius de Nespresso, els quals serien enviats a les cases dels diferents socis, a més d’oferir-

los a les Boutiques. Aquests fulletons estan dirigits solament als socis del Club Nespresso, i en 

ells s’informa de diversos aspectes com ara les gammes de productes, les càpsules pertanyents 

a cada una d’elles i les seves característiques: ingredients, procés productiu, origen del cafè, 

tipus de cafè emprat, sabor, intensitat, aroma, etc. Partint d’aquesta idea, nosaltres vam crear 

l’escrit pertanyent a la nova càpsula. 

 
Descripció del nou cafè Crème Noisette al fulletó. 
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En els fulletons de Nespresso, també podem trobar informació sobre les màquines que ofereix, 

algunes receptes de cuina i, fins i tot, els productes complementaris adients per a cada cafè. Cal 

destacar que la idea d’enviar els fulletons a les diverses llars que incloguin una imatge 

propagandística, dissenyada per a Crème Noisette, no l’analitzem com un cost innecessari, ja 

que Nespresso, al portar a terme un màrqueting relacional, necessita atendre al màxim els seus 

socis i informar-los contínuament de totes les novetats. Volem crear-los el desig de tastar el 

Crème Noisette per a què quan vinguin a les Boutiques no dubtin en prendre’l. 

 

També promocionarem la nova càpsula a través de Nespresso Magazine, enviada a tots els socis 

del Club. La situaríem concretament a l’apartat denominat “Neo” on s’exposen totes les novetats 

Nespresso. A més, possibilitaríem l’accés a la notícia a través d’Internet, on s’exposa la magazine  

amb les notícies més rellevants de l’empresa.  
 

 
Exemplar de promoció via Magazine Nespresso 

 

Finalment, una altra tècnica de promoció seria incloure a la pàgina principal de Nespresso, on es 

poden fer comandes, la imatge propagandística del Crème Noisette, actuant així com a missatge 

recordatori sobre la existència d’aquesta nova càpsula, sempre amb l’objectiu de crear als socis 

Nespresso el desig de tastar-la. Hem de tenir en compte un factor molt important, i és que 

aquesta proposta de promoció resulta molt econòmica, ja que la via de promoció és la nostra 

pròpia pàgina web, i la imatge promocionada és la mateixa que la dissenyada per als fulletons. 

Utilitzant sempre la mateixa imatge de promoció, no només aconseguim una alta minimització 

dels costos, sinó que també fixem la idea del nou cafè i aconseguiríem que el soci la recordi 

clarament. 

 

A continuació, hi ha dos exemples de promoció que duu a terme actualment Nespresso via la 

seva pàgina web. En la imatge de l’esquerra veiem com es promociona la gamma de cafeteres 

Citiz, i en la imatge de la dreta els cinc nous Grands Crus.   
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Font: web Nespresso 

 

Tenint en compte la nostra imatge de promoció, la qual explicarem més endavant, la aplicació a 

la pàgina web seria la següent : 

 
Font: elaboració pròpia 

 

Per tal d’innovar en les tècniques de promoció basades en imatges, vam plantejar la possibilitat 

de crear una gran imatge per posar-la a les diverses Boutiques. Amb això aconseguiríem atraure 

l’atenció de tots als socis que no s’han assabentat de l’existència del Crème Noisette i, a més, els 

crearíem certa curiositat per tastar-ho. 

 
Com hem pogut apreciar, les imatges són bàsiques pel marketing de Nespresso, ja que amb elles 

es transmeten tots els valors i sensacions aportats pel cafè. Per tal de crear una imatge d’acord 

amb aquesta filosofia, hem realitzat una anàlisis de les següents imatges de promoció: 

 

Imatge i quadre informatiu del Fortissio Lungo 
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En aquesta imatge, que és del Fortissio Lungo, hi ha un volcà com a element de la natura, i està 

acompanyat per un gran contrast cromàtic entre el negre i els colors del volcà. Aquests colors 

càlids desprenen molta llum i una gran sensació de força i potència, que és precisament la 

característica bàsica d’aquest cafè, la intensitat del qual és 7. Fixem-nos que en un costat 

apareix el logotip i que es presenta el cafè anotant tan sols els seu nom. 

 

Imatge i quadre informatiu de l’Indriya 

 

En aquesta altra imatge torna a aparèixer un element de natura, però ara és la pluja caient sobre 

els arbres. Veiem que aquesta imatge transmet força i gran intensitat, i és que aquest cafè, que 

és l’Indriya, és d’intensitat màxima. Els colors són foscos i hi ha equilibri cromàtic. En aquest cas, 

torna a aparèixer el logotip de Nespresso, i el nom del cafè va acompanyat del seu país de 

procedència.  

 

Imatge i quadre informatiu del Rosabaya 

 

La imatge del cafè Rosabaya es focalitza en una flor, concretament, la orquídia. Aporta una 

sensació de vida, frescor i una certa suavitat, la qual és accentuada a través del color rosa i blanc 

que es caracteritzen per ser vius i alegres. Veiem, a més, un cert equilibri cromàtic en què el 

pètals de la flor s’uneixen amb el fons de la imatge. Fixem-nos que, en aquest cas, torna a 

aparèixer el logotip de Nespresso, i que el nom del cafè està acompanyat del país de 

procedència. 
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Imatge i quadre informatiu del Finezzo Lungo 

 

Aquesta última imatge és molt semblant a la anterior, encara que ara l’element de natura sigui el 

gessamí. Com podem veure, la càpsula està totalment integrada en la imatge de la flor, formant 

un únic conjunt a la fotografia. En aquesta s’accentua més la sensació de frescor gràcies a les 

gotes que hi ha sobre la flor i que es desprenen amb força i vitalitat. De totes maneres, la 

sensació que ens transmet és de suavitat i d’equilibri, motiu pel qual la intensitat és reduïda. Els 

colors predominants són el daurat, el groc, el blanc i, fins i tot, el color salmó, que s’uneixen 

uniformement en el fons de la imatge, accentuant així l’equilibri i la suavitat del cafè. Finalment, 

observem que una altra vegada la imatge conté el logotip de l’empresa i que el nom del cafè 

Finezzo Lungo no concreta el país de procedència del cafè.  

 

Seguint aquests models, la nostra proposta d’imatge de promoció és la que hi ha a continuació. 

Veiem que també es basa en un element de la natura, el trèvol, i que com a tal, hi predomina el 

color verd. La imatge inspira equilibri, harmonia, frescor, i fins i tot, transmet la dolçor pròpia del 

bombó praliné. De totes maneres, el bombó praliné també és recordat a través de les lletres i el 

logotip en color marró. A més d’això, també podem observar el nom del cafè, i els dos països 

d’origen dels grans de cafè.  
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Imatge i quadre informatiu  del Crème Noisette.  

Font: elaboració pròpia 
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[Part II]    1.[Part II]    1.[Part II]    1.[Part II]    1. EXPERIMENTS SOBRE LA IDENTIFICACIÓ DELS CAFÈS EXPERIMENTS SOBRE LA IDENTIFICACIÓ DELS CAFÈS EXPERIMENTS SOBRE LA IDENTIFICACIÓ DELS CAFÈS EXPERIMENTS SOBRE LA IDENTIFICACIÓ DELS CAFÈS NESPRESSONESPRESSONESPRESSONESPRESSO    
 
Com s’ha explicat a la metodologia, el nostre treball consta de dues parts. La segona part del 

treball té una base més pràctica que la primera i consisteix en dur a terme una sèrie 

d’experiments per tal de saber si els consumidors Nespresso són capaços de diferenciar els 

diversos cafès que l’empresa els ofereix o, si per el contrari, no en són capaços. En aquest darrer 

cas, diríem que els socis del Club Nespresso compren els cafès per altres raons. 

 

Les hipòtesis que ens vam plantejar a l’hora de realitzar l’experiment són les següents:  

• La diferenciació dels productes Nespresso és real?  

• Els consumidors identifiquen els cafès o es tracta d’una qüestió de marketing?  

• El consumidor Nespresso és o no influenciable davant l’estratègia de l’empresa?  

 

Per tal de poder respondre a aquestes hipòtesis, hem realitzat 30 experiments a consumidors 

habituals de l’empresa, que consistien en donar a provar una sèrie de cafès, els quals havien de 

ser relacionats amb les corresponents definicions i ordenats segons el grau d’intensitat. Per a 

dur-ho a terme, vam seleccionar sis cafès diferents de Nespresso, tots ells de característiques 

molt variades, ja que a l’haver-hi unes diferències prou notòries entre ells, vam considerar que en 

principi els consumidors haurien de ser capaços de identificar-los.  

 

Un cop seleccionats aquests cafès, vam dividir-los en dos blocs de tres cafès cada un, amb 

l’objectiu d’emfatitzar les diferències entre els cafès i, així, englobar un ventall més ampli de les 

varietats de cafè. Seguint aquest principi, en el primer bloc, els cafès seleccionats eren el Dulsão 

du Brasil, el Descaffeinato i el Roma, i en el segon bloc, el Cosi, el Livanto i l’Indriya. Cada un 

d’aquests cafès apareixien en una casella, amb la càpsula corresponent i les seves 

característiques. 

 

 

 
 
 
 

Experiments 
realitzats als 
socis. Bloc 1 
(esquerra), 

Bloc 2 (dreta) 
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[Part II]    1.1.[Part II]    1.1.[Part II]    1.1.[Part II]    1.1. Anàlisis dels experiments realitzatsAnàlisis dels experiments realitzatsAnàlisis dels experiments realitzatsAnàlisis dels experiments realitzats    
    

Un cop realitzats els 30 experiments, hem analitzat els resultats per tal de poder donar resposta 

a les nostres hipòtesis. Així doncs, a continuació trobem el gràfic que representa el percentatge 

corresponent a les persones que han fet 0, 1 i 3 encerts quant a la identificació dels gustos.  
 

Gràfic 7. Identificació Gràfic 7. Identificació Gràfic 7. Identificació Gràfic 7. Identificació     gustosgustosgustosgustos    
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Font: Elaboració pròpia 

 

Pel que fa als resultats de la identificació dels sabors, podem observar al gràfic que, mentre un 

54% dels enquestats no han identificat cap sabor amb la seva definició i un 33% dels enquestats 

n’han identificat un, tan sols un 13% dels enquestats han estat capaços d’identificar-los tots. 

Podria doncs, generalitzar-se que un 87% no ha estat capaç d’identificar gairebé cap dels sabors 

amb la definició corresponent. Per tant, el resultat seria equivalent a dir que molts dels 

consumidors de Nespresso no saben identificar entre la gran varietat de productes que 

l’empresa els ofereix. Això ens duu a pensar que, probablement, els consumidors satisfarien 

igualment les seves necessitats amb una gamma més reduïda. Però contràriament als resultats 

obtinguts, la idiosincràsia de Nespresso ofereix una àmplia gamma de cafès, degut a que 

l’empresa té una base molt important que és el dinamisme. Aquest s’utilitza com a pol d’atracció 

dels clients, ja que sempre que aquests es dirigeixen a una de les Boutiques Nespresso a 

adquirir productes, n’identifiquen de nous que no havien vist abans i, per tan, el factor innovació 

constant és molt important per fer que els clients sempre estiguin pendents de les novetats de 

l’empresa. Podríem dir que és una manera d’evitar una monotonia en la relació empresa-client.  

 

Un altre aspecte que volíem analitzar era si existia una relació entre els cafès més consumits i els 

més identificats en els nostres experiments, ja que la nostra intuïció ens portava a confirmar 

aquest fet. Per tal d’arribar a alguna conclusió, hem fet una anàlisi més detallada i hem obtingut 

un diagrama que mostra els cafès i el nombre d’encerts de cadascun, on podem veure que els 

cafès més identificats han estat l’Indriya i el Cosi. 
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Font: Elaboració pròpia 

 

Segons l’entrevista realitzada amb el Manager Assistant de la Boutique Nespresso de Terrassa, 

els cafès més consumits a l’estat espanyol són el Roma, el Ristretto, l’Arpeggio i l’Indriya. Per 

tant, seguint la nostra hipòtesi, els més identificats dels nostres experiments haurien de ser el 

Roma i l’Indriya. Observem però, que aquesta tendència no es manifesta en els nostres 

experiments. Així com l’Indriya ha seguit el resultat esperat havent estat identificat en 6 ocasions, 

el Roma tan sols ha estat identificat en 3 casos. 

 

En aquest tercer gràfic, s’analitza el nombre d’encerts pel que fa a les intensitats, és a dir, si la 

mostra que hem utilitzat per fer els experiments ha sabut diferenciar el grau d’intensitat del cafè, 

classificat en alta, mitjana i baixa. 
 

Gràfic 9. IdentificaciGràfic 9. IdentificaciGràfic 9. IdentificaciGràfic 9. Identificació intensitatsó intensitatsó intensitatsó intensitats    

Intensitat

33%

47%

20%

0 encerts

1 encert

3 encerts
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Un cop realitzat el gràfic, els resultats que n’extraiem són que un 33% dels clients que han fet 

l’experiment han relacionat erròniament els graus d’intensitat, un 47% n’han identificat 

correctament un, i tan sols un 20% els han encertat tots. També se’n pot extreure un altre punt 

de vista, i és que un 80% no ha identificat cap o gairebé cap de les intensitats correctament.  
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Font: Elaboració pròpia 

 
Tal com hem realitzat en el cas dels sabors, també hem analitzat de manera detallada les 

intensitats més encertades. Partint de les dades proporcionades pel Manager Assistant de la 

Boutique de Terrassa, les intensitats més identificades haurien de pertànyer a les varietats Roma 

i Indriya. Comparant aquests resultats amb els obtinguts dels nostres experiments, veiem que el 

Roma ha estat identificat en 12 ocasions, mentre que l’Indriya tan sols 1 vegada. La segona 

intensitat més identificada, ha estat la pertanyent al Descaffeinato. D’aquesta manera, i tenint en 

compte els resultats anteriors, observem que els consumidors no tan sols no identifiquen 

correctament les intensitats ni els sabors dels cafès, sinó que, a més a més, no relacionen cada 

cafè amb la seva intensitat. 

 

Amb els experiments realitzats, preteníem respondre les hipòtesis que ens havíem plantejat 

respecte aquesta segona part del treball, basada en analitzar la influència de Nespresso sobre el 

consumidor a l’hora d’adquirir els productes de l’empresa. El nostre resultat obtingut és que el 

consumidor no sap identificar els diferents cafès de l’àmplia gamma de l’empresa i, per tant, 

diríem que està influït pel marketing d’aquesta. Això ha quedat reflectit a l’hora d’analitzar els 

resultats de l’experiment, ja que el nombre de respostes incorrectes és molt elevat. A més, 

hauríem de sumar-hi el fet que els encerts han pogut haver estat fruit de l’atzar, sobretot els 

casos en què tan sols hi ha hagut un encert. Això reforça que la gent realment no és capaç de 

identificar els diversos sabors de les càpsules Nespresso, i que tan sols compren diversos tipus 

per influència del marketing. Atribuïm, doncs, al marketing de Nespresso l’elevada quantitat de 

vendes de totes les varietats de càpsules.  
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3.3.3.3. CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS    

    
Nespresso és una de les empreses pioneres en el mercat de cafè, que creix a un ritme accelerat, 

adaptant-se i aprofitant-se de la situació econòmica actual. Podem dir que Nespresso ha creat, a 

través de les seves càpsules en monodosis, una revolució en el seu mercat, causant de les 

llargues cues a les Boutiques. El seu èxit es deu a dos punts fonamentals: la qualitat i el 

marketing. Són precisament aquests dos factors els que ens ha dut a titular el nostre treball 

“Crème Noisette. What else?” ja que d’aquesta manera es reflecteixen les dues conclusions 

principals del treball. D’una banda queda plasmada la idea de la nova càpsula i, d’altra banda, el 

paper fonamental del marketing de Nespresso representada per l’eslògan més conegut. 

 

El primer punt, la qualitat, se centra en el cafè. Les llavors són plantades a les zones més 

adequades i s’adapta el medi a les necessitats requerides. A més, els grans verds són 

seleccionats un a un i, durant el procés d’elaboració, es duen a terme diversos tests de qualitat. 

És tal la importància atorgada a aquest primer punt, que fins i tot l’empresa empra un programa 

anomenat Nespresso AAA Sustainable Quality Program™, en el qual es cuida i es preserva el 

medi ambient i els seus agricultors via el comerç just. Tot això es duu a terme per tal de complir 

l’objectiu bàsic per a Nespresso, és a dir, que el soci converteixi el moment de prendre cafè en un 

moment de plaer, on el cafè sigui redefinit com a un cafè perfecte.  

 

Quant al marketing, cal destacar que la seva importància és d’una dimensió molt major a la que 

en un principi qualsevol de nosaltres es pot imaginar, donada la gran influència que té aquest 

sobre els socis. Nespresso ofereix una gran varietat de cafès, però els seus consumidors no els 

saben identificar i diferenciar clarament, fet pel qual pensem que els socis trien consumir un cert 

cafè tan sols pel fet que els agradi o no, i no pas pels ingredients que aquests puguin tenir. Però 

llavors, per què tenen tant èxit els cafès exòtics com els Limited Edition o Special Club? Per què 

Nespresso insisteix en la exclusivitat de tots els cafès oferts? La resposta a totes aquestes 

preguntes està en el marketing, ja que aquest és l’encarregat de crear el desig de consumir la 

marca i formar part del Club Nespresso, creant una imatge de luxe i exclusivitat en totes les 

seves gammes i càpsules de cafè.  

 

Aquests dos punts essencials per a l’empresa són els que hem tingut en compte per a la creació 

de la nova càpsula Crème Noisette. L’origen del cafè a Costa Rica i Uganda, la plantació d’arbres 

que fa ombra als camps de cafè, els agricultors amb major remuneració que la competència, els 

grans de cafè seleccionats un a un i, fins i tot, l’alta tecnologia en què aquests són tractats, són 

exemples que demostren la nostra fidelitat a l’hora de seguir la filosofia de Nespresso. També cal 

fer èmfasi en les tècniques de promoció, basades tant en caixes de promoció com en imatges, 

les quals pretenen atraure l’atenció i el desig dels socis Nespresso. Cal destacar que, via el 
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marketing i donades les característiques de la nova càpsula Crème Noisette, és a dir, un cafè 

Espresso d’intensitat 8 i amb gust a bombó praliné, seria especialment interessant atraure 

l’atenció de les dones d’entre 26 i 40 anys, les quals, a més de prendre cafè del perfil del Crème 

Noisette, valoren la varietat de cafès oferta per Nespresso i solen mantenir-se fixes en el consum 

d’un sol cafè.  

 

Donades aquestes conclusions, a continuació donarem resposta a totes les hipòtesis plantejades 

a l’inici del treball: 

• Està el consumidor interessat en un nou producte? 

Tal com hem pogut comprovar a les enquestes, la majoria dels socis Nespresso valoren 

positivament la varietat de cafès oferta per l’empresa, de manera que la introducció 

d’una nova càpsula al mercat seria d’interès per part dels consumidors.  

 

• Quin hauria de ser el sabor de la nova càpsula? 

Després d’oferir als nostres enquestats quatre possibles sabors per a la nova càpsula, la 

opció més votada va ser la de bombó praliné. Un cop analitzats els  bombons de la Caja 

Roja de Nestlé, vam decidir que el bombó més adient seria l’anomenat Crème Noisette.  

 

• Quines tècniques de promoció s’haurien de dur a terme? 

Les tècniques de promoció han de ser, principalment, les ja utilitzades per Nespresso 

(tastar el cafè a les Boutiques, les caixes de promoció, els fulletons informatius, publicitat 

en el web i en la Nespresso Magazine) i, a més, noves aportacions com el regal d’una 

capsa de bombons a la primera compra del cafè, i la imatge gran a la Boutique.  

 

• El consumidor és influenciable pel marketing Nespresso? 

Després de la realització dels experiments, hem pogut comprovar que el consumidor 

Nespresso és influenciable, ja que no és capaç de relacionar correctament el cafè 

consumit amb la seva definició. Així doncs, pensem que tot i que es fixi en l’exclusivitat 

del cafè adquirit pels ingredients que el formen, en realitat no és capaç de distingir-los. 

 

• La diferenciació del producte Nespresso és real o pur marketing? 

Relacionat amb l’apartat anterior, podem veure com la diferenciació dels productes 

Nespresso és pur marketing tot i que els consumidors són capaços d’apreciar la gran 

qualitat del cafè.  

 

Finalment, donat que els possibles temes a tractar sobre Nespresso són tan amplis i que 

nosaltres tan sols ens hem pogut centrar en la creació de la nova càpsula i l’anàlisi de la 
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influència que té el marketing sobre els consumidors, ens agradaria proposar altres possibles 

treballs. Havíem pensat que seria interessant comparar Nespresso amb la competència, com ara 

la nova màquina de cafè en monodosis Senseo, de Phillips i Marcilla. En aquest treball es podria 

analitzar i comparar les estratègies seguides per a cada empresa, el marketing utilitzat, el públic 

al que van dirigides i, fins i tot, les repercussions que tenen sobre el mercat del cafè. També 

creiem que és una bona proposta realitzar una anàlisi dels costos coberts per l’empresa, ja que 

és una recerca molt acurada a fer. En aquest treball es podrien comptabilitzar i analitzar els 

balanços de l’empresa, tenint en compte els ingressos i les despeses, i fins i tot es podria fer 

incís en el cost de la campanya de marketing protagonitzada per George Clooney i els seus 

beneficis. Finalment, proposem fer el supòsit en què Nespresso fa una alça en el seus preus, 

analitzant l’”esclavitut” dels socis vers la marca. En aquest punt seria interessant analitzar la 

elasticitat de la demanda dels socis, preguntant-los el preu al qual estarien disposats a pagar per 

les càpsules, i dibuixar així corbes de demanda. Fins i tot es podria analitzar les possibles 

reaccions de Nespresso per tal de fidelitzar al màxim el seu client, reforçant el marketing i la 

varietat dels seus productes. 
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4.4.4.4. AGRAÏMENTSAGRAÏMENTSAGRAÏMENTSAGRAÏMENTS    

    

Durant el procés de realització del treball, hem rebut l’ajuda de diverses persones, les quals ens 

han guiat en la orientació del mateix. És per aquest motiu que ens agradaria tenir una menció 

especial per a ells. 

 

En primer lloc, voldríem destacar l’ajuda de la Cristina Vila, que ens ha ajudat a encaminar el 

nostre treball gràcies a les seves idees i ens ha resolt els dubtes que ens han anat sorgint. En 

aquesta direcció, també voldríem agrair al nostre grup de crítica, ja que les seves idees ens han 

enriquit el treball. Agraïm també la col·laboració de l’Ana i el Xavi que ens han ajudat tant en el 

contingut com en el format d’aquest, juntament amb l’Alejandra Arderiu i el Lluís Álvarez, que ens 

han proporcionat els coneixement de marketing necessaris per a l’execució del treball. Finalment, 

per part de l’empresa Nespresso, ens agradaria destacar l’ajuda rebuda dels Managers 

Assistants de les Boutiques de Terrassa i Barcelona, que ens han aportat informació 

complementària però molt important per al nostre treball. 
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YOUTUBE: Anuncis Nespresso [en linia]. 
- <http://www.youtube.com/watch?v=DfyeXrdZZ1o> 

- <http://www.youtube.com/watch?v=Ax1Z6lRgTDg&NR=1> 
- <http://www.youtube.com/watch?v=hpfdfK18K1M&feature=related> 

- <http://www.youtube.com/watch?v=CEaCTLPGa2U&NR=1> 
- <http://www.youtube.com/watch?v=ymmbBCAp-9k&NR=1> 

- <http://www.youtube.com/watch?v=q4V_Vk2qi9E&feature=related>    

    
Altres fonts d’informacióAltres fonts d’informacióAltres fonts d’informacióAltres fonts d’informació    
    
- Congrés Hoy es Marketing 2009. Liderando en la incertidumbre: innovación y marketing en 
estado puro. Las claves del marketing por ESIC. Realitzat a Barcelona el passat 21 de maig. 

- Fullletons informatius de Nespresso. 

    
    
    



Crème Noisette. What else? 
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