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Agraïments 
L’elaboració d’aquest treball no hauria estat possible sense l’ajuda d’un conjunt de 

persones i empreses que han 

per a la realització d’aquest. 

Primerament, volem agrair al Grupo Costa Este, actual propietari d’Opium, i 

especialment a Luis Abril, un dels responsables del grup, ja que sense ells ens hauria estat 

impossible iniciar aquest treball.

En segon lloc també volem destacar la  col·

d’arquitectura a la UdG, per la creació dels mapes del local un cop decidides les reformes, així 

com a Raul Jorquera per l’elaboració del 

A continuació volem donar les gràcies a 9Standard, discoteca de Sabad

qual hem pogut obtenir diferents costs així com contactar amb Vodafone, Grupo DIAGEO i 

Budweiser, que ens han facilitat part important del tema del màrqueting.

També hem de remarcar l’ajuda del grupo Serhs per la informació relativa al c

subministrament de totes les begudes.

Així mateix, la col·laboració de La Noich grup promotor, i del seu cap Albert Zaragoza, 

que ens ha aconseguit tots els costs referents al personal de la sala.

Per altra banda, també volem agrair a aquelles 

ajudat a perfilar els detalls de la discoteca: Flaix FM (publicitat i festa d’inauguració), Josep 

Dilmé (obtenció de l’assegurança), Arnau Palomero ( dissen

(Creació de la pàgina web), Carme Dané

via sms), “La Caixa” (finançament del projecte)

viatges). 

 

L’elaboració d’aquest treball no hauria estat possible sense l’ajuda d’un conjunt de 

persones i empreses que han anat donant-li forma, oferint-nos dades rellevants i necessàries 

 

Primerament, volem agrair al Grupo Costa Este, actual propietari d’Opium, i 

especialment a Luis Abril, un dels responsables del grup, ja que sense ells ens hauria estat 

impossible iniciar aquest treball. 

En segon lloc també volem destacar la  col·laboració de Judith Barrera, estudiant 

d’arquitectura a la UdG, per la creació dels mapes del local un cop decidides les reformes, així 

com a Raul Jorquera per l’elaboració del “render”. 

A continuació volem donar les gràcies a 9Standard, discoteca de Sabad

qual hem pogut obtenir diferents costs així com contactar amb Vodafone, Grupo DIAGEO i 

Budweiser, que ens han facilitat part important del tema del màrqueting. 

També hem de remarcar l’ajuda del grupo Serhs per la informació relativa al c

subministrament de totes les begudes. 

Així mateix, la col·laboració de La Noich grup promotor, i del seu cap Albert Zaragoza, 

que ens ha aconseguit tots els costs referents al personal de la sala. 

Per altra banda, també volem agrair a aquelles empreses o persones que ens han 

ajudat a perfilar els detalls de la discoteca: Flaix FM (publicitat i festa d’inauguració), Josep 

Dilmé (obtenció de l’assegurança), Arnau Palomero ( disseny del logotip), Ruben Miranda 

Creació de la pàgina web), Carme Danés (Obtenció dels impostos), Fàtima Palma (màrqueting 

via sms), “La Caixa” (finançament del projecte)  i ,finalment, Halcon Viatges (sorteig de 
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Resum executiu:
El món de l’oci nocturn és un món que molta gent disfruta però que ningú acaba de 

conèixer. Tothom sap per on van els trets principals, però ningú es preocupa profundament 

per saber realment com funciona, 

aconseguir que un negoci sigui viable. Aquest,

construït el nostre treball. 

A través de la creació d’una discoteca i el seu 

esbrinar quina és la viabilitat d’un projecte d’aquestes característiques, analitzant tots els costs 

que s’han d’incórrer, i realitzant un supòsit a la baixa dels ingressos que s’obtindrien.

Per dur a terme aquest anàlis

universitats de la província de Barcelona. D’aquesta manera hem pogut analitzar si hi ha 

demanda per una nova discoteca

Una vegada fet aquest anàlisi, 

nostres necessitats i a les mostrades pel públic enquestat. Al no voler entretenir

qüestions com la decoració del local, o l’adaptació d’aquest a tota la normativa vigent, hem 

partit del supòsit que un local que actualment funciona es

concretament Opium Mar. Hem introduït un seguit de reformes que creiem necessàries pel 

millor funcionament, i a continuació hem començat amb les estratègies de màrqueting

determinació dels serveis oferts.

Dos punts seran claus per tal que la discoteca funcioni correctament. Primer de tot, el 

fet que sigui coneguda per un gran públic, i llavors que aquest públic en qüestió estigui content 

amb el serveis oferts. És per això que hem 

(pàgina web, mailing , SMS...)

(guarda-roba, sales VIP...). La reputació, ens han dit molts responsables, pot ser l’eina que pot 

fer del teu projecte una gran font d’ingressos, o el contrari

També ens hem centrat 

quin és el nombre de treballadors necessaris per tirar endavant el projecte, i quin és l’estoc d

begudes òptim que hem de tenir per cobrir tota la demanda.

Finalment, hem tingut en compte els impostos 

d’aquest tipus, ja sigui impost de societats, el cost de la llicènci

Una conclusió és clara després de la realització d’aquest projecte: 

és rendible, i per extensió qualsevol altre amb un nombre considerable d’assistència. 

afegit que crea un projecte d’aquestes magnituds és tan gran, i la despesa mitjana 

en oci nocturn tan considerable

relativament petit en funció de

 

Resum executiu: 
El món de l’oci nocturn és un món que molta gent disfruta però que ningú acaba de 

conèixer. Tothom sap per on van els trets principals, però ningú es preocupa profundament 

funciona, quins són els costos, si els beneficis són elevats,

sigui viable. Aquest, doncs, ha estat el pilar sobre de

de la creació d’una discoteca i el seu anàlisi cost-benefici hem intentat 

esbrinar quina és la viabilitat d’un projecte d’aquestes característiques, analitzant tots els costs 

rrer, i realitzant un supòsit a la baixa dels ingressos que s’obtindrien.

Per dur a terme aquest anàlisi hem realitzat 200 enquestes repartides per les diferents 

universitats de la província de Barcelona. D’aquesta manera hem pogut analitzar si hi ha 

demanda per una nova discoteca i quines són les preferències del consumidor.

Una vegada fet aquest anàlisi, hem procedit a la recerca d’un local que s’adapti a les 

a les mostrades pel públic enquestat. Al no voler entretenir

qüestions com la decoració del local, o l’adaptació d’aquest a tota la normativa vigent, hem 

que un local que actualment funciona estigués disponible pel

concretament Opium Mar. Hem introduït un seguit de reformes que creiem necessàries pel 

millor funcionament, i a continuació hem començat amb les estratègies de màrqueting

rveis oferts. 

Dos punts seran claus per tal que la discoteca funcioni correctament. Primer de tot, el 

fet que sigui coneguda per un gran públic, i llavors que aquest públic en qüestió estigui content 

amb el serveis oferts. És per això que hem destinat un gran nombre de recursos en màrqueting 

...)i ens hem centrat també amb tots els serveis que podem oferir

. La reputació, ens han dit molts responsables, pot ser l’eina que pot 

ecte una gran font d’ingressos, o el contrari, una gran pèrdua de diners. 

També ens hem centrat en el personal i el subministrament de begudes, calculant així 

quin és el nombre de treballadors necessaris per tirar endavant el projecte, i quin és l’estoc d

begudes òptim que hem de tenir per cobrir tota la demanda. 

tingut en compte els impostos que hem d’incórrer 

d’aquest tipus, ja sigui impost de societats, el cost de la llicència per exercir l’activitat, IVA, etc.

ió és clara després de la realització d’aquest projecte: la nostra discoteca

, i per extensió qualsevol altre amb un nombre considerable d’assistència. 

afegit que crea un projecte d’aquestes magnituds és tan gran, i la despesa mitjana 

tan considerable, que un projecte capaç de portar un nombre de clients 

relativament petit en funció del local, pot presentar beneficis. 
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El món de l’oci nocturn és un món que molta gent disfruta però que ningú acaba de 

conèixer. Tothom sap per on van els trets principals, però ningú es preocupa profundament 

si els beneficis són elevats, o si és difícil 

sobre del qual s’ha 

benefici hem intentat 

esbrinar quina és la viabilitat d’un projecte d’aquestes característiques, analitzant tots els costs 

rrer, i realitzant un supòsit a la baixa dels ingressos que s’obtindrien.  

i hem realitzat 200 enquestes repartides per les diferents 

universitats de la província de Barcelona. D’aquesta manera hem pogut analitzar si hi ha 

i quines són les preferències del consumidor. 

hem procedit a la recerca d’un local que s’adapti a les 

a les mostrades pel públic enquestat. Al no voler entretenir-nos en 

qüestions com la decoració del local, o l’adaptació d’aquest a tota la normativa vigent, hem 

tigués disponible pel lloguer, 

concretament Opium Mar. Hem introduït un seguit de reformes que creiem necessàries pel 

millor funcionament, i a continuació hem començat amb les estratègies de màrqueting  i la 

Dos punts seran claus per tal que la discoteca funcioni correctament. Primer de tot, el 

fet que sigui coneguda per un gran públic, i llavors que aquest públic en qüestió estigui content 

mbre de recursos en màrqueting 

i ens hem centrat també amb tots els serveis que podem oferir 

. La reputació, ens han dit molts responsables, pot ser l’eina que pot 

una gran pèrdua de diners.  

el personal i el subministrament de begudes, calculant així 

quin és el nombre de treballadors necessaris per tirar endavant el projecte, i quin és l’estoc de 

rrer a un projecte 

a per exercir l’activitat, IVA, etc.  

la nostra discoteca 

, i per extensió qualsevol altre amb un nombre considerable d’assistència.  El valor 

afegit que crea un projecte d’aquestes magnituds és tan gran, i la despesa mitjana de la gent 

, que un projecte capaç de portar un nombre de clients 



 

Presentació i Organització del treball
La primera pregunta que un es crea un cop coneix la

és: quin serà el tema apropiat? Moltes respostes, i moltes més preguntes apareixen a l’hora de 

respondre, però si una cosa teníem clara és que havia de tractar algun tema sobre el qua

tinguéssim una motivació, ganes de fer

realitzada la pluja d’idees, vam veure que teníem ganes de crear quelcom, al mateix temps que 

es tractés sobre un projecte real, o si més no, adaptable a la realitat.

Amb aquestes dues premisses cla

elecció no gens fàcil, tenint en compte tota la feina que porta un treball d’aquestes magnituds. 

Així doncs, després d’analitzar diverses propostes, vam escollir la creació d’una discoteca. 

Però, per què una discoteca? Primer de tot perquè es tracta d’un tema sobre el qual tots tenim 

un mínim coneixement. A més, i més important, és un projecte que ens ofereix una àmplia 

gama de possibilitats. És a dir, ens permet fer un estudi del consumidor a través de la crea

distribució d’enquestes, ens permet la negociació de diferents serveis, el contacte amb 

empreses reals, i per tant, un 

carrera... 

Tot i que a primera vista es pot pensar 

opinió, l’originalitat es pot aconseguir igualment amb un 

d’altra banda, un projecte pot ser un molt bo sense que l’originalitat sigui el seu punt fort.

L’organització 

Un cop decidit el tema, comencem amb la realització, cenyint

preestablerts per tal de fer que el treball vagi en aquella direcció. La 

“hi ha una manca d’oci nocturn a Barcelona i, 

latent, encarregada de ser satisfeta per la nostra discoteca que ha de demostrar tenir 

una certa viabilitat”  

De forma molt resumida aquest seria el principal objectiu del nostre treball: demostrar 

que el projecte d’una nova discoteca és viable a llarg termini, i mostrar les diferents opcions, 

serveis, ofertes que pot realitzar un projecte d’aquestes característiques...

S’han de mostrar alhora totes les estratègies per tal de fer venir una clientela 

desitjada, un públic preseleccionat

música... És a dir una clientela que s’adapti a

local que s’adapti a les característiques i preferències del consumidor. A diferència d’altr

locals o projectes, hem cregut més convenient realitzar un estudi previ sobre quines són les 

preferències i gustos del consumidor, i a partir d’aquí determinar quin local escollir i adaptar 

aquest als resultats obtinguts. 

latent d’un tipus de local d’oci

consumidors. Per tal de trobar aquesta demanda, hem procedit a la realització d’enquestes 

que ens determinaran quin tipus de client és més fà

l’oferta nocturna actual. Continuant amb aquest tema, un cop “escollit el consumidor”, s’han 

de realitzar un seguit d’estratègies necessàries per tal de fer conèixer el local: màrqueting. 

i Organització del treball: 
La primera pregunta que un es crea un cop coneix la temàtica d’aquesta assignatura

quin serà el tema apropiat? Moltes respostes, i moltes més preguntes apareixen a l’hora de 

respondre, però si una cosa teníem clara és que havia de tractar algun tema sobre el qua

ganes de fer-lo, un tema que ens tragués la son dels ulls. Així doncs, 

, vam veure que teníem ganes de crear quelcom, al mateix temps que 

es tractés sobre un projecte real, o si més no, adaptable a la realitat. 

Amb aquestes dues premisses clares, ja només ens quedava triar què crear. Una 

elecció no gens fàcil, tenint en compte tota la feina que porta un treball d’aquestes magnituds. 

Així doncs, després d’analitzar diverses propostes, vam escollir la creació d’una discoteca. 

iscoteca? Primer de tot perquè es tracta d’un tema sobre el qual tots tenim 

un mínim coneixement. A més, i més important, és un projecte que ens ofereix una àmplia 

gama de possibilitats. És a dir, ens permet fer un estudi del consumidor a través de la crea

distribució d’enquestes, ens permet la negociació de diferents serveis, el contacte amb 

un apropament al món real, l’aplicació de coneixements assolits a la 

Tot i que a primera vista es pot pensar que és un projecte poc original, sota la nostra 

opinió, l’originalitat es pot aconseguir igualment amb un treball d’aquestes característi

pot ser un molt bo sense que l’originalitat sigui el seu punt fort.

el tema, comencem amb la realització, cenyint-nos a uns objectius 

preestablerts per tal de fer que el treball vagi en aquella direcció. La hipòtesi és:

ca d’oci nocturn a Barcelona i,  per tant, existeix una demanda 

latent, encarregada de ser satisfeta per la nostra discoteca que ha de demostrar tenir 

De forma molt resumida aquest seria el principal objectiu del nostre treball: demostrar 

discoteca és viable a llarg termini, i mostrar les diferents opcions, 

serveis, ofertes que pot realitzar un projecte d’aquestes característiques... 

S’han de mostrar alhora totes les estratègies per tal de fer venir una clientela 

leccionat a través dels serveis oferts, de l’ambient creat, de la 

música... És a dir una clientela que s’adapti a les característiques del local o

local que s’adapti a les característiques i preferències del consumidor. A diferència d’altr

locals o projectes, hem cregut més convenient realitzar un estudi previ sobre quines són les 

preferències i gustos del consumidor, i a partir d’aquí determinar quin local escollir i adaptar 

aquest als resultats obtinguts. L’objectiu és comprovar on realment existeix una demanda 

latent d’un tipus de local d’oci i fer del nostre aquest lloc desitjat per la majoria de 

consumidors. Per tal de trobar aquesta demanda, hem procedit a la realització d’enquestes 

que ens determinaran quin tipus de client és més fàcil d’atraure o està més descontent amb 

l’oferta nocturna actual. Continuant amb aquest tema, un cop “escollit el consumidor”, s’han 

de realitzar un seguit d’estratègies necessàries per tal de fer conèixer el local: màrqueting. 
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temàtica d’aquesta assignatura 

quin serà el tema apropiat? Moltes respostes, i moltes més preguntes apareixen a l’hora de 

respondre, però si una cosa teníem clara és que havia de tractar algun tema sobre el qual 

lo, un tema que ens tragués la son dels ulls. Així doncs, 

, vam veure que teníem ganes de crear quelcom, al mateix temps que 

res, ja només ens quedava triar què crear. Una 

elecció no gens fàcil, tenint en compte tota la feina que porta un treball d’aquestes magnituds. 

Així doncs, després d’analitzar diverses propostes, vam escollir la creació d’una discoteca. 

iscoteca? Primer de tot perquè es tracta d’un tema sobre el qual tots tenim 

un mínim coneixement. A més, i més important, és un projecte que ens ofereix una àmplia 

gama de possibilitats. És a dir, ens permet fer un estudi del consumidor a través de la creació i 

distribució d’enquestes, ens permet la negociació de diferents serveis, el contacte amb 

apropament al món real, l’aplicació de coneixements assolits a la 

ecte poc original, sota la nostra 

d’aquestes característiques i, 

pot ser un molt bo sense que l’originalitat sigui el seu punt fort. 

nos a uns objectius 

és: 

per tant, existeix una demanda 

latent, encarregada de ser satisfeta per la nostra discoteca que ha de demostrar tenir 

De forma molt resumida aquest seria el principal objectiu del nostre treball: demostrar 

discoteca és viable a llarg termini, i mostrar les diferents opcions, 

S’han de mostrar alhora totes les estratègies per tal de fer venir una clientela 

a través dels serveis oferts, de l’ambient creat, de la 

o, més ben dit, un 

local que s’adapti a les característiques i preferències del consumidor. A diferència d’altres 

locals o projectes, hem cregut més convenient realitzar un estudi previ sobre quines són les 

preferències i gustos del consumidor, i a partir d’aquí determinar quin local escollir i adaptar 

ment existeix una demanda 

aquest lloc desitjat per la majoria de 

consumidors. Per tal de trobar aquesta demanda, hem procedit a la realització d’enquestes 

cil d’atraure o està més descontent amb 

l’oferta nocturna actual. Continuant amb aquest tema, un cop “escollit el consumidor”, s’han 

de realitzar un seguit d’estratègies necessàries per tal de fer conèixer el local: màrqueting.  



 

Aquest serà un apartat clau

nostre és el lloc ideal, primer la gent n’ha de conèixer la seva existència. Així doncs, el recursos 

invertits en màrqueting i publicitat seran abundants: des de relacions públiques, pàgina web, 

mailing, “SMSing”, llistes VIP

creació d’una imatge de l’empresa, una imatge que el client relacioni amb el nostre local i 

tingui present sempre que estigui disposat a sortir. S’aconseguiria a través

logotip, i de l’establiment d’uns determinats serv

i, preferiblement, millor que la competència.

Relacionat amb aquest darrer tema, és obvi que una discoteca no funciona sense 

personal i per tant també ens encarregarem de la contractació de tot tipus de personal que 

inclou un local d’oci nocturn. En són exemples destacats cambrers/es, agents de seguretat, 

ballarins/es, relacions públiques... 

A continuació també es farà un càlcul, a través 

l’estoc òptim de begudes del 

diferents tarifes de compra de les diferents begudes, 

Com segurament ja s’haurà observat, hi 

treball no para atenció, com poden ser tot l’apartat legal

local. El nostre objectiu és demostrar la viabilitat del

hem seleccionat, crear totes les estratègies per fer venir la clientela desitjada, elaborar tots els 

serveis... És a dir, volem crear la nostra

creiem impossibles de determinar a l’hora de realitzar un treball d’aquestes car

Així doncs, per l’elaboració del nostre treball, al no voler parar atenció en aquests aspectes, el 

que farem serà buscar un local que s’adapti a les caracterís

enquestes, i partirem del supòsit, havent parlat

se’ns ofereix la possibilitat de compra o de lloguer a un preu de mercat.

Tot i això, volem crear un local nou, i no aprofitar

ja disposa l’antiga sala i, per tant, elabora

inauguració, per a poder donar a conèixer la nostra discoteca el màxim de ràpid possible.

El treball, doncs, pretén demostrar que un projecte de creació d’una discoteca nova és 

viable a llarg termini, i que incorrent en totes les despeses produïdes per la promoció, 

contractació de treballadors, lloguer del local... apareixen encara beneficis. Al mateix temps, 

s’ha de realitzar una estratègia de màrqueting creïble, per tal de fer venir un nombre raonable 

de clients i comprovar que, tot i el gran volum de despesa que pot arribar a generar, el 

projecte es pot tirar endavant.

Així doncs, comencem amb el treball en sí

 

Aquest serà un apartat clau del nostre treball, ja que per poder demostrar que el 

nostre és el lloc ideal, primer la gent n’ha de conèixer la seva existència. Així doncs, el recursos 

invertits en màrqueting i publicitat seran abundants: des de relacions públiques, pàgina web, 

g, “SMSing”, llistes VIPs... Una altra eina de màrqueting, potser no tan directa, és la 

creació d’una imatge de l’empresa, una imatge que el client relacioni amb el nostre local i 

tingui present sempre que estigui disposat a sortir. S’aconseguiria a través de la creació d’un 

logotip, i de l’establiment d’uns determinats serveis que facin del nostre local

millor que la competència. 

Relacionat amb aquest darrer tema, és obvi que una discoteca no funciona sense 

també ens encarregarem de la contractació de tot tipus de personal que 

inclou un local d’oci nocturn. En són exemples destacats cambrers/es, agents de seguretat, 

ballarins/es, relacions públiques...  

A continuació també es farà un càlcul, a través de les enquestes i de l’aforament, de 

del qual ha de disposar el local. En aquest apartat s’inclouran les 

diferents tarifes de compra de les diferents begudes, i els diferents preus de venda.

Com segurament ja s’haurà observat, hi ha alguns temes sobre el

m poden ser tot l’apartat legal o el tema del disseny interior de

nostre objectiu és demostrar la viabilitat del projecte a través d’un local que nosaltres 

ar totes les estratègies per fer venir la clientela desitjada, elaborar tots els 

És a dir, volem crear la nostra discoteca però deixant de banda alguns aspectes que 

creiem impossibles de determinar a l’hora de realitzar un treball d’aquestes car

Així doncs, per l’elaboració del nostre treball, al no voler parar atenció en aquests aspectes, el 

que farem serà buscar un local que s’adapti a les característiques observades a través de les 

enquestes, i partirem del supòsit, havent parlat amb els actuals responsables del local, que 

se’ns ofereix la possibilitat de compra o de lloguer a un preu de mercat. 

Tot i això, volem crear un local nou, i no aprofitar-nos de la reputació

per tant, elaborarem un seguit d’estratègies de màrqueting per a la 

inauguració, per a poder donar a conèixer la nostra discoteca el màxim de ràpid possible.

doncs, pretén demostrar que un projecte de creació d’una discoteca nova és 

que incorrent en totes les despeses produïdes per la promoció, 

contractació de treballadors, lloguer del local... apareixen encara beneficis. Al mateix temps, 

s’ha de realitzar una estratègia de màrqueting creïble, per tal de fer venir un nombre raonable 

e clients i comprovar que, tot i el gran volum de despesa que pot arribar a generar, el 

projecte es pot tirar endavant. 

cem amb el treball en sí. Esperem que us agradi. 
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del nostre treball, ja que per poder demostrar que el 

nostre és el lloc ideal, primer la gent n’ha de conèixer la seva existència. Així doncs, el recursos 

invertits en màrqueting i publicitat seran abundants: des de relacions públiques, pàgina web, 

s... Una altra eina de màrqueting, potser no tan directa, és la 

creació d’una imatge de l’empresa, una imatge que el client relacioni amb el nostre local i 

de la creació d’un 

eis que facin del nostre local un local diferent 

Relacionat amb aquest darrer tema, és obvi que una discoteca no funciona sense 

també ens encarregarem de la contractació de tot tipus de personal que 

inclou un local d’oci nocturn. En són exemples destacats cambrers/es, agents de seguretat, 

de les enquestes i de l’aforament, de 

En aquest apartat s’inclouran les 

i els diferents preus de venda. 

ha alguns temes sobre els quals el nostre 

o el tema del disseny interior del 

projecte a través d’un local que nosaltres 

ar totes les estratègies per fer venir la clientela desitjada, elaborar tots els 

discoteca però deixant de banda alguns aspectes que 

creiem impossibles de determinar a l’hora de realitzar un treball d’aquestes característiques. 

Així doncs, per l’elaboració del nostre treball, al no voler parar atenció en aquests aspectes, el 

tiques observades a través de les 

amb els actuals responsables del local, que 

nos de la reputació i prestigi del que 

rem un seguit d’estratègies de màrqueting per a la 

inauguració, per a poder donar a conèixer la nostra discoteca el màxim de ràpid possible. 

doncs, pretén demostrar que un projecte de creació d’una discoteca nova és 

que incorrent en totes les despeses produïdes per la promoció, 

contractació de treballadors, lloguer del local... apareixen encara beneficis. Al mateix temps, 

s’ha de realitzar una estratègia de màrqueting creïble, per tal de fer venir un nombre raonable 

e clients i comprovar que, tot i el gran volum de despesa que pot arribar a generar, el 



 

FASE 1 
 

Els inicis 
El primer pas per tal de començar qualsevol tipus

la creació d’aquest representar

incentius per consumir el nostre producte. 

En el nostre cas concret, hauríem de verificar que la població de Barcelona està 

descontenta amb l’oferta d’oci nocturn actual

que s’adaptés a les seves preferències o gustos. Aquesta és la premissa sobre la qual el nostre 

treball comença a tenir sentit, i sobre la qual hem de començar

Arrel d’això, vam elaborar una enquesta on la primera pregunta, i segurament la més 

important, era si l’enquestat opinava que Barcelona necessitava més locals d’oci nocturn. 

D’aquesta manera, ja establíem des d’un bon principi quines esperan

projecte. A més, també vam indagar sobre les preferències del públic en quant a discoteques 

favorites, estils de música o fins i tot l’alcohol que consumien. 

També preguntàvem sobre les quantitats consumides, principalment el nú

consumicions i “xupitos” que es realitzen de mitjana dins del local, 

endavant els consums mitjans del client. Una altra sèrie de preguntes es basaven en el preu 

màxim que el consumidor estava disposat a pagar per consumició, 

consumició. Per últim, qüestionàvem sobre els dies en què a l’enquestat li agradava sortir i 

sobre les preferències a l’hora d’escollir una discoteca entre diversos factors, tals com la bona 

música, l’ambient, el preu de l’entra

A l’hora de passar l’enquesta, vam pensar que el medi ideal era el món universitari, ja 

que abasta un marge molt ampli d’edats, aproximadament des dels divuit fins a la trentena, i 

era el que més s’acostava al públic potencial del local. Per tant

universitats catalanes, totes de la província de Barcelona, per realitzar les enquestes: la 

Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona (Arquitectura, Empresarials i Medicina), 

la Universitat Politècnica de Catalunya (Campus

a Bellaterra, amb una mostra total de 200 

enquestes. 

Per començar, recordem que

pregunta anava dirigida a comprovar

que Barcelona necessita més locals d’oci nocturn?”. 

El gràfic següent mostra els resultats obtinguts:

Els resultats són evidents, un 63% de la 

població enquestada ens demostra que s

creuen que es necessiten més locals d’oci nocturn a 

la ciutat comtal i, per tant, veurien amb bons ulls la 

creació d’una nova discoteca.

37%

Barcelona necessita més 

locals d'oci nocturn?

El primer pas per tal de començar qualsevol tipus de negoci és verificar que 

la creació d’aquest representarà una utilitat per a la demanda i, per tant, 

incentius per consumir el nostre producte.  

En el nostre cas concret, hauríem de verificar que la població de Barcelona està 

descontenta amb l’oferta d’oci nocturn actual, de tal manera que agrairien la creació d’un local 

que s’adaptés a les seves preferències o gustos. Aquesta és la premissa sobre la qual el nostre 

treball comença a tenir sentit, i sobre la qual hem de començar a treballar.  

Arrel d’això, vam elaborar una enquesta on la primera pregunta, i segurament la més 

important, era si l’enquestat opinava que Barcelona necessitava més locals d’oci nocturn. 

D’aquesta manera, ja establíem des d’un bon principi quines esperances d’èxit tenia el nostre 

projecte. A més, també vam indagar sobre les preferències del públic en quant a discoteques 

favorites, estils de música o fins i tot l’alcohol que consumien.  

També preguntàvem sobre les quantitats consumides, principalment el nú

consumicions i “xupitos” que es realitzen de mitjana dins del local, per poder

els consums mitjans del client. Una altra sèrie de preguntes es basaven en el preu 

màxim que el consumidor estava disposat a pagar per consumició, o per entrades amb  i sense 

consumició. Per últim, qüestionàvem sobre els dies en què a l’enquestat li agradava sortir i 

sobre les preferències a l’hora d’escollir una discoteca entre diversos factors, tals com la bona 

música, l’ambient, el preu de l’entrada, etc. 

A l’hora de passar l’enquesta, vam pensar que el medi ideal era el món universitari, ja 

que abasta un marge molt ampli d’edats, aproximadament des dels divuit fins a la trentena, i 

era el que més s’acostava al públic potencial del local. Per tant, vam anar a diverses 

universitats catalanes, totes de la província de Barcelona, per realitzar les enquestes: la 

Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona (Arquitectura, Empresarials i Medicina), 

la Universitat Politècnica de Catalunya (Campus Nord) i la Universitat Autònoma de Barcelona 

a Bellaterra, amb una mostra total de 200 

er començar, recordem que la primera 

pregunta anava dirigida a comprovar si “es creia 

que Barcelona necessita més locals d’oci nocturn?”. 

mostra els resultats obtinguts: 

Els resultats són evidents, un 63% de la 

població enquestada ens demostra que sí que 

creuen que es necessiten més locals d’oci nocturn a 

per tant, veurien amb bons ulls la 

creació d’una nova discoteca. 
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63%

Barcelona necessita més 

locals d'oci nocturn?

Sí No

de negoci és verificar que realment 

per tant, aquests tindran 

En el nostre cas concret, hauríem de verificar que la població de Barcelona està 

agrairien la creació d’un local 

que s’adaptés a les seves preferències o gustos. Aquesta és la premissa sobre la qual el nostre 

Arrel d’això, vam elaborar una enquesta on la primera pregunta, i segurament la més 

important, era si l’enquestat opinava que Barcelona necessitava més locals d’oci nocturn. 

ces d’èxit tenia el nostre 

projecte. A més, també vam indagar sobre les preferències del públic en quant a discoteques 

També preguntàvem sobre les quantitats consumides, principalment el número de 

per poder calcular més 

els consums mitjans del client. Una altra sèrie de preguntes es basaven en el preu 

o per entrades amb  i sense 

consumició. Per últim, qüestionàvem sobre els dies en què a l’enquestat li agradava sortir i 

sobre les preferències a l’hora d’escollir una discoteca entre diversos factors, tals com la bona 

A l’hora de passar l’enquesta, vam pensar que el medi ideal era el món universitari, ja 

que abasta un marge molt ampli d’edats, aproximadament des dels divuit fins a la trentena, i 

, vam anar a diverses 

universitats catalanes, totes de la província de Barcelona, per realitzar les enquestes: la 

Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona (Arquitectura, Empresarials i Medicina), 

Nord) i la Universitat Autònoma de Barcelona 



 

 

Partint d’aquests resultats

que seria la creació de la discoteca en s

Recerca del nom del local
Un cop decidit tirar endavant el projecte  havíem d’escollir un nom adequat  pel tipus 

de discoteca que volíem fer. Tot i que a

alguns aspectes bàsics  importants

més ha de ser atractiu i suggeridor.

Vam decidir fer un “b

final d’aquesta pluja d’idees, i després d’anar descartant molt noms

opcions, Ocsid (“disco” al revés) i Amber (nom de la pedra preciosa i color en anglès).

A partir d’aquí, vam valora

per la discoteca, decidint-nos finalment pel nom 

de recordar. A més resultava més atractiu i suggeria modernitat i elegància, aspectes que la 

nostra discoteca volíem que tingués. A més, el nom de la discote

relacionat amb la decoració interior del local, basada en colors

Creació d’una societat: 
El primer que hem de tenir en compte en el moment de començar

si realment és necessària la creació d’una societat des d’on realitzar les nostres activitats. 

L’activitat d’una discoteca pot realitzar

Això implica que el nostre negoci pot 

� a nom d’una persona física , o de més d’una, constituint una societat civil

� com a societat limitada adoptant així una personalitat jurídica.

 

Els diferents gestors amb els quals hem contactat ens han aconsellat fer una societat 

limitada sempre que siguin 

responsabilitat quedaria limitada a la societat. 

gaudir de diferents avantatges fiscals, i acabar reduint l’impacte d’aquestes polítiques sobre 

els nostres beneficis.  

Així doncs, optarem per aquesta via.

nostra societat, són els següents:

1. Sol·licitud del nom en el registre central de Madrid

societat, en el nostre cas Amber Club, està disponible. 

2. Ingrés bancari: creació d’un número de compt

mínim de 3.005 €. 

3. Sol·licitar el CIF provisional a Hisenda.

4. Accedir al notari per a la redacció dels estatuts, i escriptura de la constitució.

5. Pagar un impost que equival a l’1% del capital de la societat

concepte d’actes jurídics documentats.

6. Inscripció en el registre mercantil

d’aquests resultats el nostre treball pren sentit, i comencem a desenvolupar el 

discoteca en sí mateixa. 

Recerca del nom del local 
Un cop decidit tirar endavant el projecte  havíem d’escollir un nom adequat  pel tipus 

discoteca que volíem fer. Tot i que a l’hora de triar el nom havíem de tenir en compte 

alguns aspectes bàsics  importants: que fos fàcil de pronunciar, de recordar i de reconèixer. A 

més ha de ser atractiu i suggeridor. 

“brainstorming”  amb tots els noms que se’ns anessin acudint. Al 

d’aquesta pluja d’idees, i després d’anar descartant molt noms, ens vam quedar amb dos 

al revés) i Amber (nom de la pedra preciosa i color en anglès).

vam valorar quina s’adequava més a les característiques que volíem 

nos finalment pel nom d’Amber, ja que era més fàcil de pronunciar i 

de recordar. A més resultava més atractiu i suggeria modernitat i elegància, aspectes que la 

oteca volíem que tingués. A més, el nom de la discoteca podria estar fortament 

interior del local, basada en colors grocs, taronges i daurats.

 
El primer que hem de tenir en compte en el moment de començar el nostre negoci és 

si realment és necessària la creació d’una societat des d’on realitzar les nostres activitats. 

pot realitzar-se sota diferents personalitats ja sigui física o jurídica. 

Això implica que el nostre negoci pot tributar: 

una persona física , o de més d’una, constituint una societat civil

com a societat limitada adoptant així una personalitat jurídica. 

Els diferents gestors amb els quals hem contactat ens han aconsellat fer una societat 

 activitats amb un cert risc ja que si mai hi ha algun sinistre la 

limitada a la societat. A més, a través de la creació d’aquesta, podrem 

gaudir de diferents avantatges fiscals, i acabar reduint l’impacte d’aquestes polítiques sobre 

Així doncs, optarem per aquesta via. Els principals passos a realitzar per a la creació d

nostra societat, són els següents: 

Sol·licitud del nom en el registre central de Madrid: accedir a mirar si el nom de la 

societat, en el nostre cas Amber Club, està disponible. Si ho estigués, registrar

creació d’un número de compte al nom de la societat i ingressar un 

Sol·licitar el CIF provisional a Hisenda. 

Accedir al notari per a la redacció dels estatuts, i escriptura de la constitució.

Pagar un impost que equival a l’1% del capital de la societat a la General

concepte d’actes jurídics documentats. 

Inscripció en el registre mercantil. 
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n sentit, i comencem a desenvolupar el 

Un cop decidit tirar endavant el projecte  havíem d’escollir un nom adequat  pel tipus 

hora de triar el nom havíem de tenir en compte 

que fos fàcil de pronunciar, de recordar i de reconèixer. A 

se’ns anessin acudint. Al 

ens vam quedar amb dos 

al revés) i Amber (nom de la pedra preciosa i color en anglès). 

s’adequava més a les característiques que volíem 

Amber, ja que era més fàcil de pronunciar i 

de recordar. A més resultava més atractiu i suggeria modernitat i elegància, aspectes que la 

ca podria estar fortament 

grocs, taronges i daurats. 

el nostre negoci és 

si realment és necessària la creació d’una societat des d’on realitzar les nostres activitats. 

se sota diferents personalitats ja sigui física o jurídica. 

una persona física , o de més d’una, constituint una societat civil. 

Els diferents gestors amb els quals hem contactat ens han aconsellat fer una societat 

ja que si mai hi ha algun sinistre la 

A més, a través de la creació d’aquesta, podrem 

gaudir de diferents avantatges fiscals, i acabar reduint l’impacte d’aquestes polítiques sobre 

Els principals passos a realitzar per a la creació de la 

accedir a mirar si el nom de la 

Si ho estigués, registrar-lo. 

e al nom de la societat i ingressar un 

Accedir al notari per a la redacció dels estatuts, i escriptura de la constitució. 

a la Generalitat en 



 

El cost aproximat de constitució d’una SL, 

notari, del gestor, els impostos... 

tenir en compte els costs que incorrem en el moment de crear

que actualment és de 3.005,06

finançament adequat. 

El local: recerca, ref
La majoria dels enquestats destaquen per sobre de qualsevol altre aspecte, el bon 

ambient i la bona música1. Centrant

clares. 

La primera de totes fa referència a la música que hau

en aquest aspecte que els consumidors no es decanten per un sol estil, sinó que es decanten 

bàsicament per tres: “Dance comercial”, “House” i “Pachanga” 

demanda per aquests estils, i per tan

ambients a dintre d’una mateixa discoteca és quelcom 

així com pels possibles problemes d’insonorització que poden sorgir de tal idea. Per tant, 

creiem que “Dance comercial” és un estil que podem barrejar o introduir amb “House” i 

“Pachanga”. És a dir, la nostra idea és crear dues sales on sonin per un costat “House” i per 

l’altre “Pachanga”, i anar introduint “Dance 

d’abarcar el major nombre de clients possibles 

posin els estils de música escollits pels consumidors

característica important que ha de tenir el local: ha de ser suficientment gr

hi encabir les dues sales. 

D’altra banda, l’altre aspecte a analitzar a través dels resultats és l’ambient desitjat 

pels consumidors. És una pregunta no gens fàcil de respondre ja que

ambient, aquest pot ser diferent

hem basat en els resultats obtinguts amb la pregunta: “per a quin dels següents locals et 

decantaries”. Hem agrupat els resultats en dos grans grups: primer de tot, tots aquells que 

s’han decantat per locals com Sutton, Discoth

més selecte i formal, i l’altre, el que ha respòs Apolo o Razzmatazz, que demana un ambient 

amb menys restriccions a l’entrada i no tant formal. Fent un anàlisi a simple vista es 

aproximadament els dos ambients són igualment desitjats, però centrant

que han respost que Barcelona necessita més locals d’oci nocturn, es ve

latent pel primer tipus de locals

envergadura per a aquest tipus de públic com són els dos esmentats anteriorment (Apolo i 

Razzmatazz) amb aforaments que sobrepassen fins i tot la demanda d’aquest tipus de llocs. 

Per tant, un altre lloc del mateix caire no pre

Barcelona no disposa de cap local amb un aforament comparable al dels dos locals anteriors, 

però que busqui un ambient més formal, per aquest altre tipus de demanda que s’ha trobat a 

través dels resultats de les enquestes. A més a més, els clients que freqüe

                                                          
1
 Veure annex 1, gràfic 10 

2
 Veure annex 1, gràfic 3  

3
 Veure annex 1, gràfic 2 

El cost aproximat de constitució d’una SL, tenint en compte els cost

notari, del gestor, els impostos... és d’uns 1.500 euros aproximadament, però també hem de 

tenir en compte els costs que incorrem en el moment de crear-la, aportant

3.005,06 euros. Més endavant, analitzarem la manera de trobar el 

El local: recerca, reformes i funcionament 
La majoria dels enquestats destaquen per sobre de qualsevol altre aspecte, el bon 

. Centrant-nos en aquests dos aspectes, dues grans conclusions són 

La primera de totes fa referència a la música que hauria de sonar dins el local. Destaca 

en aquest aspecte que els consumidors no es decanten per un sol estil, sinó que es decanten 

bàsicament per tres: “Dance comercial”, “House” i “Pachanga” 2. Es denota doncs, una certa 

demanda per aquests estils, i per tant intentarem encabir-los en el nostre local. Crear tres 

ambients a dintre d’una mateixa discoteca és quelcom complicat per les limitacions d’espai, 

els possibles problemes d’insonorització que poden sorgir de tal idea. Per tant, 

omercial” és un estil que podem barrejar o introduir amb “House” i 

“Pachanga”. És a dir, la nostra idea és crear dues sales on sonin per un costat “House” i per 

l’altre “Pachanga”, i anar introduint “Dance comercial” en els dos llocs. Així doncs, per tal

d’abarcar el major nombre de clients possibles és necessària la creació de dos ambients on es 

posin els estils de música escollits pels consumidors. D’aquí es desprèn la primera 

característica important que ha de tenir el local: ha de ser suficientment gran per tal de poder

D’altra banda, l’altre aspecte a analitzar a través dels resultats és l’ambient desitjat 

pels consumidors. És una pregunta no gens fàcil de respondre ja que, tot i destacar bon 

ambient, aquest pot ser diferent segons les persones enquestades. És per això, doncs, que ens 

hem basat en els resultats obtinguts amb la pregunta: “per a quin dels següents locals et 

decantaries”. Hem agrupat els resultats en dos grans grups: primer de tot, tots aquells que 

at per locals com Sutton, Discothèque, o Costa Breve, que demanen un ambient 

més selecte i formal, i l’altre, el que ha respòs Apolo o Razzmatazz, que demana un ambient 

amb menys restriccions a l’entrada i no tant formal. Fent un anàlisi a simple vista es 

aproximadament els dos ambients són igualment desitjats, però centrant-nos realment en els 

que Barcelona necessita més locals d’oci nocturn, es veu una certa demanda 

l primer tipus de locals3. A més, veiem com Barcelona ja disposa de dos locals de gran 

envergadura per a aquest tipus de públic com són els dos esmentats anteriorment (Apolo i 

Razzmatazz) amb aforaments que sobrepassen fins i tot la demanda d’aquest tipus de llocs. 

Per tant, un altre lloc del mateix caire no prendria massa sentit. D’altra banda, denotem com 

Barcelona no disposa de cap local amb un aforament comparable al dels dos locals anteriors, 

però que busqui un ambient més formal, per aquest altre tipus de demanda que s’ha trobat a 

es enquestes. A més a més, els clients que freqüenten aquest darrer 

                   

10 
 

tenint en compte els costs derivats del 

aproximadament, però també hem de 

, aportant el capital mínim, 

Més endavant, analitzarem la manera de trobar el 

La majoria dels enquestats destaquen per sobre de qualsevol altre aspecte, el bon 

nos en aquests dos aspectes, dues grans conclusions són 

ria de sonar dins el local. Destaca 

en aquest aspecte que els consumidors no es decanten per un sol estil, sinó que es decanten 

. Es denota doncs, una certa 

los en el nostre local. Crear tres 

per les limitacions d’espai, 

els possibles problemes d’insonorització que poden sorgir de tal idea. Per tant, 

omercial” és un estil que podem barrejar o introduir amb “House” i 

“Pachanga”. És a dir, la nostra idea és crear dues sales on sonin per un costat “House” i per 

omercial” en els dos llocs. Així doncs, per tal 

ria la creació de dos ambients on es 

es desprèn la primera 

an per tal de poder-

D’altra banda, l’altre aspecte a analitzar a través dels resultats és l’ambient desitjat 

tot i destacar bon 

segons les persones enquestades. És per això, doncs, que ens 

hem basat en els resultats obtinguts amb la pregunta: “per a quin dels següents locals et 

decantaries”. Hem agrupat els resultats en dos grans grups: primer de tot, tots aquells que 

que, o Costa Breve, que demanen un ambient 

més selecte i formal, i l’altre, el que ha respòs Apolo o Razzmatazz, que demana un ambient 

amb menys restriccions a l’entrada i no tant formal. Fent un anàlisi a simple vista es veu com 

nos realment en els 

u una certa demanda 

disposa de dos locals de gran 

envergadura per a aquest tipus de públic com són els dos esmentats anteriorment (Apolo i 

Razzmatazz) amb aforaments que sobrepassen fins i tot la demanda d’aquest tipus de llocs. 

ndria massa sentit. D’altra banda, denotem com 

Barcelona no disposa de cap local amb un aforament comparable al dels dos locals anteriors, 

però que busqui un ambient més formal, per aquest altre tipus de demanda que s’ha trobat a 

nten aquest darrer 



 

tipus de locals solen ser clients amb més poder adquisitiu

ingressos. 

Així doncs, creiem molt més lògica la creació d’un espai on el bon ambient faci 

referència a un local modern, atractiu, amb certes restriccions a l’hora d’accedir

definitiva un local per a gent amb un determinat poder adquisitiu, o que almenys l’aparenta.

Per tant, es necessita un local 

sigui relativament modern i atractiu

Després d’analitzar diferents locals situats a Barcelona, n’hem trobat un que s’adapta 

perfectament a les característiques desitjades pels consumidors: 

relativament nou, remodelat l’any 2007, que té una capa

legal de 2.000. Actualment n’és propietari el Grupo Costa Este.

A partir d’aquí, tal i com s’ha explicat en els objectius, partirem del supòsit que el local 

no ha donat els ingressos esperats darrerament

disposats a oferir-nos-el a canvi d’un lloguer mensual.

Així doncs, parlant amb els responsables actuals d’Opium Mar, el grupo Costa Este, ens 

han informat que si haguessin de llogar el local seria per un preu de 90.000

seva construcció va ser molt costosa per la s

carregarien un cost addicional de 10.000

obrir qualsevol local d’oci nocturn a Barcelona

elevat, i és per això que ens repercuteixen amb aquests 10.000

local passaria a la nostra disposició, i podríem fer el que realment ens interessa: adaptar la 

discoteca a les nostres preferències (a les que creiem necessàries per tal que el negoci funcioni 

millor) i a partir d’aquí centrar

des de la simple contractació de personal, passant per la compra de tot tipus

posada en marxa d’un seguit d’estratègies de màrqueting, etc.

Canvis en el local: 
Un cop analitzat el consumidor tipus que volem que accedeixi al nostre local, creiem 

necessàries algunes reformes dins el local. 

Inicialment el local disposa d’un sol 

amb una petita reforma podem dividir

acústicament. El canvi necessari consisteix en introduir un vidre capaç d’aïllar les dues sales, de 

tal manera que es puguin crear dos ambients diferents. Per tal de no perdre un dels encants 

                                                          
4
 Consultar pestanya ”Situació” a la pàgina web, CD annex

lients amb més poder adquisitiu que poden generar

Així doncs, creiem molt més lògica la creació d’un espai on el bon ambient faci 

referència a un local modern, atractiu, amb certes restriccions a l’hora d’accedir

definitiva un local per a gent amb un determinat poder adquisitiu, o que almenys l’aparenta.

Per tant, es necessita un local suficientment gran on poder-hi encabir 

modern i atractiu. 

Després d’analitzar diferents locals situats a Barcelona, n’hem trobat un que s’adapta 

perfectament a les característiques desitjades pels consumidors: Opium Mar.

És un local situat a la zona de la 

concretament al Passeig Marítim, al costat de 

l’Hotel Arts i del Casino de Barcelona

lloc destaca per la seva modernitat, elegància, 

capacitat i localització. Es tracta d’un lloc 

relativament nou, remodelat l’any 2007, que té una capacitat real d’unes 3.000 persones, i 

legal de 2.000. Actualment n’és propietari el Grupo Costa Este. 

A partir d’aquí, tal i com s’ha explicat en els objectius, partirem del supòsit que el local 

ingressos esperats darrerament i que, per tant, els propietaris actuals estarien 

el a canvi d’un lloguer mensual. 

Així doncs, parlant amb els responsables actuals d’Opium Mar, el grupo Costa Este, ens 

ssin de llogar el local seria per un preu de 90.000€ a

seva construcció va ser molt costosa per la situació i per la discoteca en sí

carregarien un cost addicional de 10.000€ mensuals pel lloguer de la llicència

obrir qualsevol local d’oci nocturn a Barcelona. La consecució d’aquesta té un cost bastant 

elevat, i és per això que ens repercuteixen amb aquests 10.000€ per a cada mes. Així doncs, el 

local passaria a la nostra disposició, i podríem fer el que realment ens interessa: adaptar la 

rències (a les que creiem necessàries per tal que el negoci funcioni 

millor) i a partir d’aquí centrar-nos en tots els detalls que faran posar en funcionament el local: 

des de la simple contractació de personal, passant per la compra de tot tipus

posada en marxa d’un seguit d’estratègies de màrqueting, etc. 

Un cop analitzat el consumidor tipus que volem que accedeixi al nostre local, creiem 

necessàries algunes reformes dins el local.  

Inicialment el local disposa d’un sol tipus d’ambient, però analitzant-

amb una petita reforma podem dividir-lo en dos sales perfectament separades i aïllades 

acústicament. El canvi necessari consisteix en introduir un vidre capaç d’aïllar les dues sales, de 

uguin crear dos ambients diferents. Per tal de no perdre un dels encants 
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que poden generar, per tant, més 

Així doncs, creiem molt més lògica la creació d’un espai on el bon ambient faci 

referència a un local modern, atractiu, amb certes restriccions a l’hora d’accedir-hi... en 

definitiva un local per a gent amb un determinat poder adquisitiu, o que almenys l’aparenta. 

hi encabir dues sales, i que 

Després d’analitzar diferents locals situats a Barcelona, n’hem trobat un que s’adapta 

. 

És un local situat a la zona de la Barceloneta, 

concretament al Passeig Marítim, al costat de 

l’Hotel Arts i del Casino de Barcelona4. Aquest 

lloc destaca per la seva modernitat, elegància, 

capacitat i localització. Es tracta d’un lloc 

citat real d’unes 3.000 persones, i 

A partir d’aquí, tal i com s’ha explicat en els objectius, partirem del supòsit que el local 

els propietaris actuals estarien 

Així doncs, parlant amb els responsables actuals d’Opium Mar, el grupo Costa Este, ens 

€ al mes ja que la 

ituació i per la discoteca en sí. A més, ens 

ència, necessària per 

secució d’aquesta té un cost bastant 

€ per a cada mes. Així doncs, el 

local passaria a la nostra disposició, i podríem fer el que realment ens interessa: adaptar la 

rències (a les que creiem necessàries per tal que el negoci funcioni 

nos en tots els detalls que faran posar en funcionament el local: 

des de la simple contractació de personal, passant per la compra de tot tipus de begudes, la 

Un cop analitzat el consumidor tipus que volem que accedeixi al nostre local, creiem 

-lo detalladament 

lo en dos sales perfectament separades i aïllades 

acústicament. El canvi necessari consisteix en introduir un vidre capaç d’aïllar les dues sales, de 

uguin crear dos ambients diferents. Per tal de no perdre un dels encants 



 

que té la discoteca, la sensació d’amplitud i de grandària, es col·locarà un vidre

tot i que aquest darrer cas pogués sortir més bé de preu.

vidre, també s’han d’afegir els costs relatius al muntatge i als muntants d’acer que s

per aguantar-lo. El cost total ascendeix a 6

d’acer, 3.750€ al vidre aïllant 

nova, es necessita una nova cabina del Dj en aquella sala. Només consistiria en desplaçar la 

cabina de la qual ells disposen per tal de posar música “Chill Out” a la zona de la terrassa allà 

on nosaltres ens interessa, concretament a davant del vidre instal·lat.

D’aquesta manera aconseguirem dos ambients diferenciats on posar dos tipus de 

música diferents, i podrem augmentar el nombre de clients interessats en el nostre local

mateix temps,podrem obrir només un tipus d’ambient si ho creiem necessari per dies amb 

menys demanda per estalviar costs de personal, de subministrament d’electric

és una proposta no massa costosa que creiem que pot incrementar notablement la popularitat 

del lloc.  

Dos ambients:  
A través de les reformes establertes, tenim l’opció de poder crear dos ambients 

diferenciats que ens donaran molta més flexibilitat a l’hora de decidir diferents estratègies 

segons els dies que la discoteca estigui oberta. Així do

- Sala 1: sala principal, sala gran, sala on es situarà la majoria de la gent. Serà el lloc a 

més que disposarà de la majoria de barres per a poder consumir, i on es situaran els 

ballarins i ballarines en cas de contractaci

- Sala 2: sala que primer es troba a l’entrar a la discoteca. Sala més reduïda, amb més 

taules, i privats, per tal de portar

Aquesta serà la sala que només s’obrirà quan es prevegi una demanda no massa 

Funcionament del local:
Després d’analitzar diverses propostes, des d’obrir només els ca

cada dia de la setmana, creiem que el més interessant tenint en compte l’amortització del local 

i totes les despeses de personal, de submini

Diumenge, ambdós inclosos. Ara bé, s’ha de tocar de peus a terra, i ser conscients que dies 

com dimecres o diumenge no s’aconseguirà un gran nombre de clients. Així doncs, s’actuarà 

diferent segons el dia de la se

d’oci nocturn no és la mateixa un Diumenge que un dissabte a la nit.

 
Per tant, actuaríem de la manera següent:

 
- Dimecres, “Festes Erasmus”:

públic estranger que actualment està estudiant aquí. Anteriorment, solien freqüentar el local 

“Pacha Barcelona”, que era el que s’havia especialitzat en aquest tipus de festes. Per tant, 

denotem certa demanda latent per aquest tipus de festes, anomenades habitualment “festes 

Erasmus”. Així doncs, creiem que el nostre local pot oferir aquest tipus de festes ja que els 

costs variables que es deriven del màrqueting per aquestes festes són relativament e
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que té la discoteca, la sensació d’amplitud i de grandària, es col·locarà un vidre

tot i que aquest darrer cas pogués sortir més bé de preu. Remarcar que a banda del cost del 

vidre, també s’han d’afegir els costs relatius al muntatge i als muntants d’acer que s

. El cost total ascendeix a 6.700€, dels quals 2.100€ equivalen als muntants 

al vidre aïllant amb gas acústic, i 850€ de mà d’obra.  A més, al crear una sala 

nova, es necessita una nova cabina del Dj en aquella sala. Només consistiria en desplaçar la 

cabina de la qual ells disposen per tal de posar música “Chill Out” a la zona de la terrassa allà 

n nosaltres ens interessa, concretament a davant del vidre instal·lat. 

aconseguirem dos ambients diferenciats on posar dos tipus de 

música diferents, i podrem augmentar el nombre de clients interessats en el nostre local

odrem obrir només un tipus d’ambient si ho creiem necessari per dies amb 

menys demanda per estalviar costs de personal, de subministrament d’electric

na proposta no massa costosa que creiem que pot incrementar notablement la popularitat 

A través de les reformes establertes, tenim l’opció de poder crear dos ambients 

diferenciats que ens donaran molta més flexibilitat a l’hora de decidir diferents estratègies 

segons els dies que la discoteca estigui oberta. Així doncs, distingirem entre dues sales:

sala principal, sala gran, sala on es situarà la majoria de la gent. Serà el lloc a 

més que disposarà de la majoria de barres per a poder consumir, i on es situaran els 

ballarins i ballarines en cas de contractació. 

sala que primer es troba a l’entrar a la discoteca. Sala més reduïda, amb més 

taules, i privats, per tal de portar-hi el públic amb més poder adquisitiu i més exigent. 

Aquesta serà la sala que només s’obrirà quan es prevegi una demanda no massa 

: 
Després d’analitzar diverses propostes, des d’obrir només els caps de setmana a obrir 

, creiem que el més interessant tenint en compte l’amortització del local 

i totes les despeses de personal, de subministrament d’energia i aigua, és obrir de Dimecres a 

Diumenge, ambdós inclosos. Ara bé, s’ha de tocar de peus a terra, i ser conscients que dies 

com dimecres o diumenge no s’aconseguirà un gran nombre de clients. Així doncs, s’actuarà 

de la setmana que sigui, bàsicament perquè creiem que la demanda 

d’oci nocturn no és la mateixa un Diumenge que un dissabte a la nit. 

Per tant, actuaríem de la manera següent: 

estes Erasmus”: Hem denotat que existeix certa demanda per part de tot el 

públic estranger que actualment està estudiant aquí. Anteriorment, solien freqüentar el local 

“Pacha Barcelona”, que era el que s’havia especialitzat en aquest tipus de festes. Per tant, 

ta demanda latent per aquest tipus de festes, anomenades habitualment “festes 

rasmus”. Així doncs, creiem que el nostre local pot oferir aquest tipus de festes ja que els 

costs variables que es deriven del màrqueting per aquestes festes són relativament e
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que té la discoteca, la sensació d’amplitud i de grandària, es col·locarà un vidre5 i no una paret, 

Remarcar que a banda del cost del 

vidre, també s’han d’afegir els costs relatius al muntatge i als muntants d’acer que s’utilitzen 

€ equivalen als muntants 

A més, al crear una sala 

nova, es necessita una nova cabina del Dj en aquella sala. Només consistiria en desplaçar la 

cabina de la qual ells disposen per tal de posar música “Chill Out” a la zona de la terrassa allà 

aconseguirem dos ambients diferenciats on posar dos tipus de 

música diferents, i podrem augmentar el nombre de clients interessats en el nostre local. Al 

odrem obrir només un tipus d’ambient si ho creiem necessari per dies amb 

menys demanda per estalviar costs de personal, de subministrament d’electricitat... Aquesta 

na proposta no massa costosa que creiem que pot incrementar notablement la popularitat 

A través de les reformes establertes, tenim l’opció de poder crear dos ambients 

diferenciats que ens donaran molta més flexibilitat a l’hora de decidir diferents estratègies 

ncs, distingirem entre dues sales: 

sala principal, sala gran, sala on es situarà la majoria de la gent. Serà el lloc a 

més que disposarà de la majoria de barres per a poder consumir, i on es situaran els 

sala que primer es troba a l’entrar a la discoteca. Sala més reduïda, amb més 

hi el públic amb més poder adquisitiu i més exigent. 

Aquesta serà la sala que només s’obrirà quan es prevegi una demanda no massa alta. 

ps de setmana a obrir 

, creiem que el més interessant tenint en compte l’amortització del local 

strament d’energia i aigua, és obrir de Dimecres a 

Diumenge, ambdós inclosos. Ara bé, s’ha de tocar de peus a terra, i ser conscients que dies 

com dimecres o diumenge no s’aconseguirà un gran nombre de clients. Així doncs, s’actuarà 

què creiem que la demanda 

Hem denotat que existeix certa demanda per part de tot el 

públic estranger que actualment està estudiant aquí. Anteriorment, solien freqüentar el local 

“Pacha Barcelona”, que era el que s’havia especialitzat en aquest tipus de festes. Per tant, 

ta demanda latent per aquest tipus de festes, anomenades habitualment “festes 

rasmus”. Així doncs, creiem que el nostre local pot oferir aquest tipus de festes ja que els 

costs variables que es deriven del màrqueting per aquestes festes són relativament escassos.  



 

A més, pensem que el Port Olímpic és una zona molt freqüentada

universitari i, per tant, creie

d’aquest projecte. Per tant: 

1) Clientela desitjada: públic universitari, en aquest cas estranger, que busca certa oferta 

nocturna per festes d’aquest caire.

2) Estratègies de màrqueting específiques

quals es dedicarien a repartir flyers pel port

universitats de Barcelona 

de festa. Si s’entra amb flyer, s’obtindrà un “xupito” gratuït, aquest maniobra serviria 

de ganxo pel públic estranger, aficionat a aquestes con

3) Dos ambients: En aquest cas e

demanda esperada per aquest tipus de nits no és molt elevada. Aquesta estratègia es 

duria a terme durant les primeres setmanes 

demanda superior a l’esperada, es plantejaria l’opció d’obrir la sala 

els ingressos marginals superessin els cost

(despeses de personal i energia). Per tant, ens adaptaríem a la demanda existent.

4) Personal en funcionament:

• 2 repartidors de flyers al voltant del port

• 2 promotors encarregats de repartir flyers i pòsters per a totes les universitats, 

principalment per la Pompeu Fabra, per la seva proximitat al local.

• 3 relacions públiques

• 5 agents de s

l’entrada, entre ells el cap, un voltant la sala, i 

• 5 cambrers: 

− Barra 1:

− Barra 4:

− Barra 5:

• 1 persona al guarda

5) Política de preus: hi ha una gran competència per aquest tipus de festes els dimecres i

per tal d’assegurar-se una demanda, a banda de tot

necessaris, s’ha de tenir en compte la política de preus. En aquest cas, doncs, s’optaria 

per l’entrada gratuïta amb consumició mínima. A més, es plantejarien polítiques 

especials de preus, com 

d’altres locals que els estrangers tendeixen a consumir aquest tipus de begudes

 

- Dijous i Divendres, Festes universitàries

el públic universitari, el públic enquestat, el públic del qual en coneix

qual, en part, hem adaptat el local. En aquest cas, es pot comprovar a través de les enquestes 

que una bona part del públic es decanta per sortir aquests dies

demanda que busquem.  
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que el Port Olímpic és una zona molt freqüentada per aquest sector 

per tant, creiem que la localització del local pot ajudar molt a la viabilitat 

públic universitari, en aquest cas estranger, que busca certa oferta 

nocturna per festes d’aquest caire. 

Estratègies de màrqueting específiques: Es contractaran quatre promotors, dos dels 

a repartir flyers pel port, i els altres dos a anar 

universitats de Barcelona repartint més flyers i penjant cartells anunciant aquest tipus 

Si s’entra amb flyer, s’obtindrà un “xupito” gratuït, aquest maniobra serviria 

de ganxo pel públic estranger, aficionat a aquestes consumicions. 

En aquest cas es posaria en funcionament només la sala 

demanda esperada per aquest tipus de nits no és molt elevada. Aquesta estratègia es 

e durant les primeres setmanes i, en cas de veure que hi ha

demanda superior a l’esperada, es plantejaria l’opció d’obrir la sala 

s marginals superessin els costs que implica l’obertura d’una sala nova 

(despeses de personal i energia). Per tant, ens adaptaríem a la demanda existent.

Personal en funcionament: 

2 repartidors de flyers al voltant del port 

2 promotors encarregats de repartir flyers i pòsters per a totes les universitats, 

principalment per la Pompeu Fabra, per la seva proximitat al local.

relacions públiques 

agents de seguretat: 1 cap de seguretat i 4 agents de seguretat. Dos a 

l’entrada, entre ells el cap, un voltant la sala, i dos controlant la terrassa.

 

Barra 1: 2 cambrers 

Barra 4: 1 cambrer 

Barra 5: 2 cambrers 

1 persona al guarda-roba, ja que hi ha poca demanda. 

hi ha una gran competència per aquest tipus de festes els dimecres i

se una demanda, a banda de tota la publicitat i el màrqueting

necessaris, s’ha de tenir en compte la política de preus. En aquest cas, doncs, s’optaria 

entrada gratuïta amb consumició mínima. A més, es plantejarien polítiques 

especials de preus, com una oferta de 4x5 en “xupitos”, ja que se sap pe

que els estrangers tendeixen a consumir aquest tipus de begudes

, Festes universitàries: Aquests dos dies l’objectiu principal és atraure tot 

el públic universitari, el públic enquestat, el públic del qual en coneixem les preferències i pel 

qual, en part, hem adaptat el local. En aquest cas, es pot comprovar a través de les enquestes 

que una bona part del públic es decanta per sortir aquests dies7, i per tant és aquesta la 
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per aquest sector 

pot ajudar molt a la viabilitat 

públic universitari, en aquest cas estranger, que busca certa oferta 

contractaran quatre promotors, dos dels 

anar per les diferents 

cartells anunciant aquest tipus 

Si s’entra amb flyer, s’obtindrà un “xupito” gratuït, aquest maniobra serviria 

s posaria en funcionament només la sala 2, ja que la 

demanda esperada per aquest tipus de nits no és molt elevada. Aquesta estratègia es 

i, en cas de veure que hi hagués una 

demanda superior a l’esperada, es plantejaria l’opció d’obrir la sala 1, sempre i quan 

s que implica l’obertura d’una sala nova 

(despeses de personal i energia). Per tant, ens adaptaríem a la demanda existent. 

2 promotors encarregats de repartir flyers i pòsters per a totes les universitats, 

principalment per la Pompeu Fabra, per la seva proximitat al local. 

agents de seguretat. Dos a 

controlant la terrassa. 

hi ha una gran competència per aquest tipus de festes els dimecres i, 

la publicitat i el màrqueting 

necessaris, s’ha de tenir en compte la política de preus. En aquest cas, doncs, s’optaria 

entrada gratuïta amb consumició mínima. A més, es plantejarien polítiques 

ja que se sap per l’experiència 

que els estrangers tendeixen a consumir aquest tipus de begudes6. 

Aquests dos dies l’objectiu principal és atraure tot 

em les preferències i pel 

qual, en part, hem adaptat el local. En aquest cas, es pot comprovar a través de les enquestes 

, i per tant és aquesta la 



 

Així doncs, en aquest 

sales obertes i tots els serveis en funcionament. 

estratègies de màrqueting per tal de fer venir el nombre màxim de clients

que el local és de dimensions molt elevades (recordem que té una capacitat real de 3000 

persones).  

1) Clientela desitjada: tal i com ja s’ha comentat

jove, de caire universitari, molt acostumada a sortir els dijous

comprovat a les enques

2) Estratègies de màrqueting específiques:

molt més elevat de clients que en el ca

ser molt més elevades i costoses

− Relacions públiques i promotors:

repartir flyers i pòsters a les diferents universitats de la província, i els 

relacions públiques encarregats de portar gent a la discoteca i d’organitzar festes 

particulars. 

− Enviament d’SMS (“Smsing”

(posteriorment s’explicarà com i el seu funcionament), s’enviarien un determinat 

nombre de missatges d

informació desitjada.

− “Mailing”: amb la mateixa base de dades, s’enviarien e

sobre els quals tinguéssim el seu correu electrònic per tal d’informar

l’esdeveniment. 

3) Dos ambients: en aquest cas s’utilitzaran els dos ambients ja que l’intenció és portar 

un nombre molt elevat de clients 

− Sala 1: a la sala principal es posarà “dance comercial”

idea, la música que s’escolta 

preferida mostrada a través de les enquestes. 

− Sala 2: en aquesta sala es posarà música del tipus “pachanga”, la música que sona 

habitualment a la cadena “40 

taules i cadires i s’intentaran crear més VIPS, i zones privades pels clients que ho 

desitgin que en la resta de dies de la setmana. S’intentarà

més selecte en aquesta sala.

 

4) Personal en funcionament:

• 3 relacions públiques

discoteca per les universitats de la província de Barcelona, penjant pòsters. Els 

relacions públiques

festa universitàr

per aquestes 

• 8 agents de seguretat: 1 cap de seguretat i 

el cap de seguretat, 

s’encarregarien de vigilar l
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Així doncs, en aquest cas si que es posaria en funcionament tot el local, amb totes les 

sales obertes i tots els serveis en funcionament. Aquests dies s’hauran 

estratègies de màrqueting per tal de fer venir el nombre màxim de clients, 

ocal és de dimensions molt elevades (recordem que té una capacitat real de 3000 

tal i com ja s’ha comentat, aquests dos dies es busca una clientela 

jove, de caire universitari, molt acostumada a sortir els dijous i divendres

comprovat a les enquestes, necessitada d’un local com el nostre.  

Estratègies de màrqueting específiques: En aquest cas, al intentar portar un nombre 

levat de clients que en el cas anterior, les estratègies de màrqueting 

més elevades i costoses. Per tant, s’aplicaran les següents8: 

Relacions públiques i promotors: es mantindrien els dos promotors encarregats de 

repartir flyers i pòsters a les diferents universitats de la província, i els 

iques encarregats de portar gent a la discoteca i d’organitzar festes 

Enviament d’SMS (“Smsing”): a través de la creació d’una base de dades 

(posteriorment s’explicarà com i el seu funcionament), s’enviarien un determinat 

nombre de missatges de text al mòbil dels clients, per tal que els arribi la 

informació desitjada. 

amb la mateixa base de dades, s’enviarien e-mails a tots els clients 

sobre els quals tinguéssim el seu correu electrònic per tal d’informar

 

en aquest cas s’utilitzaran els dos ambients ja que l’intenció és portar 

n nombre molt elevat de clients universitaris a la festa.  

a la sala principal es posarà “dance comercial” i “house”.

la música que s’escolta habitualment a l’emissora FlaixFM

preferida mostrada a través de les enquestes.  

en aquesta sala es posarà música del tipus “pachanga”, la música que sona 

habitualment a la cadena “40 Principales”. En aquest cas, però, es col·locaran més

taules i cadires i s’intentaran crear més VIPS, i zones privades pels clients que ho 

desitgin que en la resta de dies de la setmana. S’intentarà, doncs, crear un ambient 

més selecte en aquesta sala. 

Personal en funcionament: 

relacions públiques i 2 promotors que s’encarregarien 

discoteca per les universitats de la província de Barcelona, penjant pòsters. Els 

relacions públiques negociarien contractes amb les diferents comissions de 

universitàries com Pompeu Farra o similars, per tal d’organitzar festes 

 i assegurar-se així una demanda. 

agents de seguretat: 1 cap de seguretat i 7 agents. Dos a l’entrada, entre ells 

el cap de seguretat, tres voltant per la terrassa, i els 

s’encarregarien de vigilar les dues sales. 

                   
Més detallat en l’apartat estratègies de màrqueting 
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cas si que es posaria en funcionament tot el local, amb totes les 

 d’efectuar fortes 

 tenint en compte 

ocal és de dimensions molt elevades (recordem que té una capacitat real de 3000 

aquests dos dies es busca una clientela 

i divendres i, com s’ha 

portar un nombre 

, les estratègies de màrqueting han de 

 

es mantindrien els dos promotors encarregats de 

repartir flyers i pòsters a les diferents universitats de la província, i els tres 

iques encarregats de portar gent a la discoteca i d’organitzar festes 

a través de la creació d’una base de dades 

(posteriorment s’explicarà com i el seu funcionament), s’enviarien un determinat 

e text al mòbil dels clients, per tal que els arribi la 

mails a tots els clients 

sobre els quals tinguéssim el seu correu electrònic per tal d’informar-los de 

en aquest cas s’utilitzaran els dos ambients ja que l’intenció és portar 

i “house”. Per fer-nos una 

habitualment a l’emissora FlaixFM, la música 

en aquesta sala es posarà música del tipus “pachanga”, la música que sona 

s”. En aquest cas, però, es col·locaran més 

taules i cadires i s’intentaran crear més VIPS, i zones privades pels clients que ho 

doncs, crear un ambient 

 de promoure la 

discoteca per les universitats de la província de Barcelona, penjant pòsters. Els 

s diferents comissions de 

d’organitzar festes 

agents. Dos a l’entrada, entre ells 

voltant per la terrassa, i els tres restants 



 

• 10 cambrers: 

− Barra 1:

− Barra 2:

− Barra 4:

− Barra 5:

− Barra 6:

• 2 persones al guarda

dels cambrers ajudaria en aquesta feina, per 

5) Política de preus: Tenint en compte que la despesa en màrqueting per aquests dies és 

molt elevada, tenim assegurada certa clientela. Tot i això, tampoc es pot abusar en el 

preu ja que es tracta d’una demanda d’estudiants

gran. El preu que es cobrarà serà de 12

 

- Dissabtes: lògicament s’aba

amb un poder adquisitiu major. L’objectiu

requereix diferents estratègies de màrqueting i diferents formes de publicitat. En aquest cas es 

tractaria d’intentar que la gent adoptés el nostre local com a local de moda per els dissabtes a 

la nit. Creiem que Barcelona necessita un local gran on col·locar l’ambient descrit 

anteriorment. Per tant, quedaria de la següent manera:

1) Clientela desitjada: públic barceloní amb un determinat poder adquisitiu, i que busca 

un local gran i amb un bon ambient, entenen

restriccions a l’entrada, amb certes formalitats a l’hora de vestir, amb uns certs 

serveis... en definitiva el que s’anomena una clientela VIP.

2) Estratègies de màrqueting:

que pot donar la gent a través del boca

oferim uns bons serveis i la gent està contenta amb el local. La majoria 

selectes de Barcelona

d’un bon nombre de relacions públiques capaços d’atraure força personal. Per tant, el 

millor màrqueting que podem fer és una bona i àmplia oferta de serveis que cridin 

l’atenció d’alguna manera o altra al client. D’altra banda, publicitat a m

comunicació també pot ser un focus de màrqueting bastant important per tal 

d’atraure més gent. Una possible emissora de ràdio és Flaix F

tarifes no molt elevades i està molt de moda entre la gent del perfil que busquem per 

aquests dies.  

3) Dos ambients: en aquest cas s’utilitzaran els dos ambients ja que la intenció és portar 

un nombre molt elevat de clients a la festa. S’aplicaria la mateixa política de música 

que en el cas anterior, i la única diferència remarcable amb l’altre cas és que 

s’intentarien posar més taules i serveis privats que en les festes universitàries

quals no hi ha tanta demanda

Per tant, la única diferencia notòria pel que fa a l’ambient respecte els casos 

anteriors és l’ampliació de taules i serveis per gent amb alt poder a

disposada a pagar més per un servei privat.
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Barra 1: 2 cambrers 

Barra 2: 3 cambrers 

Barra 4: 2 cambrers 

Barra 5: 2 cambrers 

Barra 6: 1 cambrer 

2 persones al guarda-roba. En el moment del tancament, cap a última hora, un 

dels cambrers ajudaria en aquesta feina, per agilitzar la sortida.

Tenint en compte que la despesa en màrqueting per aquests dies és 

molt elevada, tenim assegurada certa clientela. Tot i això, tampoc es pot abusar en el 

preu ja que es tracta d’una demanda d’estudiants i, a més, la competència és molt 

gran. El preu que es cobrarà serà de 12€ una consumició i de 15€ dues consumicions

lògicament s’abandonaria el públic universitari i es buscaria un públic més gran 

amb un poder adquisitiu major. L’objectiu, per tant, seria atraure un públic barceloní, que 

requereix diferents estratègies de màrqueting i diferents formes de publicitat. En aquest cas es 

tractaria d’intentar que la gent adoptés el nostre local com a local de moda per els dissabtes a 

em que Barcelona necessita un local gran on col·locar l’ambient descrit 

anteriorment. Per tant, quedaria de la següent manera: 

públic barceloní amb un determinat poder adquisitiu, i que busca 

un local gran i amb un bon ambient, entenent bon ambient com a local modern, amb 

restriccions a l’entrada, amb certes formalitats a l’hora de vestir, amb uns certs 

serveis... en definitiva el que s’anomena una clientela VIP. 

Estratègies de màrqueting: creiem que el més important en aquest cas és la

que pot donar la gent a través del boca-orella, i que aconseguirem que sigui bona si 

oferim uns bons serveis i la gent està contenta amb el local. La majoria 

selectes de Barcelona l’únic que fan és prestar un bon servei als seus clien

d’un bon nombre de relacions públiques capaços d’atraure força personal. Per tant, el 

millor màrqueting que podem fer és una bona i àmplia oferta de serveis que cridin 

l’atenció d’alguna manera o altra al client. D’altra banda, publicitat a m

comunicació també pot ser un focus de màrqueting bastant important per tal 

d’atraure més gent. Una possible emissora de ràdio és Flaix FM 

tarifes no molt elevades i està molt de moda entre la gent del perfil que busquem per 

en aquest cas s’utilitzaran els dos ambients ja que la intenció és portar 

un nombre molt elevat de clients a la festa. S’aplicaria la mateixa política de música 

que en el cas anterior, i la única diferència remarcable amb l’altre cas és que 

posar més taules i serveis privats que en les festes universitàries

quals no hi ha tanta demanda.  

Per tant, la única diferencia notòria pel que fa a l’ambient respecte els casos 

anteriors és l’ampliació de taules i serveis per gent amb alt poder a

disposada a pagar més per un servei privat. 
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n el moment del tancament, cap a última hora, un 

agilitzar la sortida. 

Tenint en compte que la despesa en màrqueting per aquests dies és 

molt elevada, tenim assegurada certa clientela. Tot i això, tampoc es pot abusar en el 

competència és molt 

€ una consumició i de 15€ dues consumicions9. 

i es buscaria un públic més gran 

per tant, seria atraure un públic barceloní, que 

requereix diferents estratègies de màrqueting i diferents formes de publicitat. En aquest cas es 

tractaria d’intentar que la gent adoptés el nostre local com a local de moda per els dissabtes a 

em que Barcelona necessita un local gran on col·locar l’ambient descrit 

públic barceloní amb un determinat poder adquisitiu, i que busca 

t bon ambient com a local modern, amb 

restriccions a l’entrada, amb certes formalitats a l’hora de vestir, amb uns certs 

creiem que el més important en aquest cas és la publicitat 

orella, i que aconseguirem que sigui bona si 

oferim uns bons serveis i la gent està contenta amb el local. La majoria de locals 

l’únic que fan és prestar un bon servei als seus clients i disposar 

d’un bon nombre de relacions públiques capaços d’atraure força personal. Per tant, el 

millor màrqueting que podem fer és una bona i àmplia oferta de serveis que cridin 

l’atenció d’alguna manera o altra al client. D’altra banda, publicitat a mitjans de 

comunicació també pot ser un focus de màrqueting bastant important per tal 

 que ofereix unes 

tarifes no molt elevades i està molt de moda entre la gent del perfil que busquem per 

en aquest cas s’utilitzaran els dos ambients ja que la intenció és portar 

un nombre molt elevat de clients a la festa. S’aplicaria la mateixa política de música 

que en el cas anterior, i la única diferència remarcable amb l’altre cas és que 

posar més taules i serveis privats que en les festes universitàries, en les 

Per tant, la única diferencia notòria pel que fa a l’ambient respecte els casos 

anteriors és l’ampliació de taules i serveis per gent amb alt poder adquisitiu, o 



 

4) Personal en funcionament:

universitaris i els que s’encarreguen de repartir flyers al voltant del port, i només es 

mantindrien els relacions 

l’apartat anterior, afegint 

5) Polítiques de preus: 

que anteriorment, tot i que augmentant els preus per tal de fer venir aquella 

amb més poder adquisitiu o més VIP. S’optarà

entrades com de les consumicions, ja q

presentarà una demanda molt més inelàstica pel que

També s’ha de remarcar 

que és quelcom que es valora molt entre la gent amb

a més, ja s’obtindrien els beneficis amb les consumicions que faria la gent dins e

nostre local. 

 

- Diumenge: denotem poca demanda aquest dia de la setmana, a menys que l’endemà no es 

tracti d’algun dia festiu, i per tant només es posarà en funcionament una de les dues sales, 

concretament la que podríem anomenar 

reduirien considerablement les

No ens decantem per l’opció de tancar aquest dia ja que aprofitant la 

pensem que, tot i tractar-se d’un dia amb poc ambient nocturn

amb aquesta sessió i, per tant, 

reduirien considerablement amb l’obertura d’una sola sala.

A més, el Port Olímpic és una zona on regularment hi ha ambient, ja que es tracta 

d’una zona amb una àmplia oferta nocturna i

Crèiem òptim obrir 5 dies a la setmana per tot el tema de personal

entre Diumenge, Dilluns o Dimarts. Aprofitant que el 

és molt freqüentat els Diumenges, creiem que aquest és el dia més interessant, i per tant el 

que ens pot generar més ingressos. Recordem que està obert cada dia de 15:00 a 5:00 de la 

matinada, i per tant pot desprendre un gran n

certa oferta nocturna. A més es tracta de gent amb un elevat poder adquisitiu. Per tant, 

quedaria de la següent manera:

1) Clientela desitjada: ambient nocturn que pot freqüentar el port en un dia com aquest 

(mínimament arreglats), i tota la clientela que es desprèn 

Casino i de l’hotel Arts.

2) Estratègies de màrqueting específiques:

de repartir flyers per tota la zona del port, ja que creiem 

d’aquesta zona pot ser important per aquest dia. D’altra banda, per tal d’atraure la 

clientela del casino i de l’Hotel Ar

per la zona de la recepció, per tal que el client coneg

dedicaria per tant una gran despesa en màrqueting per aquests dies ja que els 

ingressos esperats no són molt elevats. 

3) Dos ambients: en aquest cas, aprofitant que la demanda creiem que 

elevada, només es posar

Personal en funcionament: en aquest cas ja es deixarien de banda tots els promotors 

universitaris i els que s’encarreguen de repartir flyers al voltant del port, i només es 

mantindrien els relacions públiques. La resta de personal seria el m

l’apartat anterior, afegint tres gogós. 

 En aquest cas s’aplicarà aproximadament la mateixa estratègia 

que anteriorment, tot i que augmentant els preus per tal de fer venir aquella 

amb més poder adquisitiu o més VIP. S’optarà, doncs, per encarir el preu tant de les 

entrades com de les consumicions, ja que creiem que el client d’aquests dies 

una demanda molt més inelàstica pel que fa al preu de les consumicions.

ambé s’ha de remarcar que seria molt més senzilla l’entrada per llista aquests dies, ja 

que és quelcom que es valora molt entre la gent amb un poder adquisitiu més elevat

a més, ja s’obtindrien els beneficis amb les consumicions que faria la gent dins e

denotem poca demanda aquest dia de la setmana, a menys que l’endemà no es 

tracti d’algun dia festiu, i per tant només es posarà en funcionament una de les dues sales, 

concretament la que podríem anomenar sala 2 (la que està situada tocant l’entrada)

les despeses de personal, d’electricitat...  

No ens decantem per l’opció de tancar aquest dia ja que aprofitant la 

se d’un dia amb poc ambient nocturn, es pot aconseg

per tant,  tenir uns ingressos superiors als costs variables

reduirien considerablement amb l’obertura d’una sola sala. 

A més, el Port Olímpic és una zona on regularment hi ha ambient, ja que es tracta 

d’una zona amb una àmplia oferta nocturna i, per tant, cada dia podem trobar

iem òptim obrir 5 dies a la setmana per tot el tema de personal i, per tant, hav

entre Diumenge, Dilluns o Dimarts. Aprofitant que el Gran Casino de Barcelona (just al costat)

és molt freqüentat els Diumenges, creiem que aquest és el dia més interessant, i per tant el 

que ens pot generar més ingressos. Recordem que està obert cada dia de 15:00 a 5:00 de la 

matinada, i per tant pot desprendre un gran nombre de clients que poden estar interessats en 

certa oferta nocturna. A més es tracta de gent amb un elevat poder adquisitiu. Per tant, 

quedaria de la següent manera: 

ambient nocturn que pot freqüentar el port en un dia com aquest 

nimament arreglats), i tota la clientela que es desprèn de la situació avantatjosa del 

asino i de l’hotel Arts. 

Estratègies de màrqueting específiques: es contractarien dos promotors encarregats 

de repartir flyers per tota la zona del port, ja que creiem que la demanda provinent 

d’aquesta zona pot ser important per aquest dia. D’altra banda, per tal d’atraure la 

clientela del casino i de l’Hotel Arts, es repartirien flyers informatius que es deixarien 

per la zona de la recepció, per tal que el client conegués l’existència del local. No es 

dedicaria per tant una gran despesa en màrqueting per aquests dies ja que els 

ingressos esperats no són molt elevats.  

en aquest cas, aprofitant que la demanda creiem que 

elevada, només es posarà a la disposició d’aquesta una sala, concretament la sala 
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en aquest cas ja es deixarien de banda tots els promotors 

universitaris i els que s’encarreguen de repartir flyers al voltant del port, i només es 

públiques. La resta de personal seria el mateix que en 

En aquest cas s’aplicarà aproximadament la mateixa estratègia 

que anteriorment, tot i que augmentant els preus per tal de fer venir aquella clientela 

doncs, per encarir el preu tant de les 

client d’aquests dies 

fa al preu de les consumicions. 

l’entrada per llista aquests dies, ja 

un poder adquisitiu més elevat i, 

a més, ja s’obtindrien els beneficis amb les consumicions que faria la gent dins el 

denotem poca demanda aquest dia de la setmana, a menys que l’endemà no es 

tracti d’algun dia festiu, i per tant només es posarà en funcionament una de les dues sales, 

uada tocant l’entrada). Així es 

No ens decantem per l’opció de tancar aquest dia ja que aprofitant la localització 

aconseguir cert èxit 

ingressos superiors als costs variables, que es 

A més, el Port Olímpic és una zona on regularment hi ha ambient, ja que es tracta 

cada dia podem trobar-hi clientela. 

per tant, havíem d’escollir 

Barcelona (just al costat) 

és molt freqüentat els Diumenges, creiem que aquest és el dia més interessant, i per tant el 

que ens pot generar més ingressos. Recordem que està obert cada dia de 15:00 a 5:00 de la 

ombre de clients que poden estar interessats en 

certa oferta nocturna. A més es tracta de gent amb un elevat poder adquisitiu. Per tant, 

ambient nocturn que pot freqüentar el port en un dia com aquest 

de la situació avantatjosa del 

es contractarien dos promotors encarregats 

que la demanda provinent 

d’aquesta zona pot ser important per aquest dia. D’altra banda, per tal d’atraure la 

s, es repartirien flyers informatius que es deixarien 

ués l’existència del local. No es 

dedicaria per tant una gran despesa en màrqueting per aquests dies ja que els 

en aquest cas, aprofitant que la demanda creiem que no serà massa 

una sala, concretament la sala 2, la 



 

primera que es troba

comercial” barrejat amb “Pachanga”, els escollits pels consumidors.

4) Personal en funcionament: 

• 2 repartidors de flyers al voltant del port

• 3 relacions públiques

• 5 agents de seguretat: 1 cap de seguretat i 

el cap, un voltant el local i 

• 5 cambrers: 

− Barra 1:

− Barra 4:

− Barra 

• 1 persona al guarda

dimecres 

5) Política de preus: es tracta d’una demanda molt elàstica i d’uns dies amb una gran 

competència per tal d’atraure la poca gent que surt 

posarà entrada gratuïta amb consumició obligatòria

local, per tal de poder sortir haurà d’haver pres algun tipus de beguda. Una vegada 

feta la consumició, els cambrers canviaran la targeta d’entrada per una de di

color, que significarà que realment s’ha fet la consumició

Estratègies de màrqueting:
El màrqueting és un dels principals factors que incideixen en la futura viabilitat d’una 

discoteca. És el que determinarà que la gen

donarà a conèixer el nostre nom arreu de la població barcelonina.

En aquest apartat distingirem entre dos 

aquelles específiques a diferents festes com poden ser 

entre aquelles constants, estratègies generals, és a dir aquelles que s’apliquin sempre que la 

discoteca estigui en funcionament.

Estratègies generals: 

Creació d’un logo i una imatge de l’empresa:

Com  un dels punts inicials, tot just després de decidir el nom de la discoteca, ens vam 

començar a plantejar la creació d’una imatge d’empresa. Per a això ens vam posar en contacte 

amb un estudiant d’últim curs de disseny especialitzat en disseny gràfic, i entre tots vam

començar a formar la idea que havia de transmetre el logotip en qüestió. Així doncs, 

concloure que necessitàvem d’un logotip

necessitàvem un disseny relativament senzill però transgressor alhora. El dissen

encarregar de buscar exemples d’altres logotips

transmetien el que nosaltres buscàvem i ens portà les diferents mostres. D’aquesta manera es 

va configurar el disseny actual, que utilitza els colors negre com a

àmbar-daurat, que no només ressalta la simbologia de poder

el color i símbol de la nostra sala. El símbol
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 Més detallat en l’apartat política de preus

a a l’entrar. La música escollida per la sessió serà del tipus “Dance 

comercial” barrejat amb “Pachanga”, els escollits pels consumidors. 

Personal en funcionament:  

tidors de flyers al voltant del port 

relacions públiques 

agents de seguretat: 1 cap de seguretat i 4 agents. Dos a l’entrada, entre ells 

el cap, un voltant el local i dos controlant la terrassa. 

 

Barra 1: 2 cambrers 

Barra 4: 1 cambrer 

Barra 5: 2 cambrers 

1 persona al guarda-roba, ja que hi ha una demanda menor, com en el cas dels 

es tracta d’una demanda molt elàstica i d’uns dies amb una gran 

competència per tal d’atraure la poca gent que surt els diumenges

entrada gratuïta amb consumició obligatòria. És a dir, tothom qui accedeixi al 

local, per tal de poder sortir haurà d’haver pres algun tipus de beguda. Una vegada 

els cambrers canviaran la targeta d’entrada per una de di

que significarà que realment s’ha fet la consumició10, i es demanarà a la sortida

Estratègies de màrqueting: 
El màrqueting és un dels principals factors que incideixen en la futura viabilitat d’una 

discoteca. És el que determinarà que la gent vingui per primera vegada al nostre local, i el que 

donarà a conèixer el nostre nom arreu de la població barcelonina. 

distingirem entre dos tipus d’estratègies de màrqu

aquelles específiques a diferents festes com poden ser per l’obertura, per festes especials... i 

entre aquelles constants, estratègies generals, és a dir aquelles que s’apliquin sempre que la 

estigui en funcionament. 

una imatge de l’empresa:  

ts inicials, tot just després de decidir el nom de la discoteca, ens vam 

començar a plantejar la creació d’una imatge d’empresa. Per a això ens vam posar en contacte 

amb un estudiant d’últim curs de disseny especialitzat en disseny gràfic, i entre tots vam

començar a formar la idea que havia de transmetre el logotip en qüestió. Així doncs, 

concloure que necessitàvem d’un logotip que transmetés classe i qualita

relativament senzill però transgressor alhora. El dissen

exemples d’altres logotips de discoteques d’arreu del món que 

transmetien el que nosaltres buscàvem i ens portà les diferents mostres. D’aquesta manera es 

va configurar el disseny actual, que utilitza els colors negre com a símbol de elegància i el color 

que no només ressalta la simbologia de poder, sinó que també mostra al públic 

símbol de la nostra sala. El símbol, però, quedava una mica pobre i per aquest motiu 

                   
Més detallat en l’apartat política de preus 
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serà del tipus “Dance 

agents. Dos a l’entrada, entre ells 

roba, ja que hi ha una demanda menor, com en el cas dels 

es tracta d’una demanda molt elàstica i d’uns dies amb una gran 

els diumenges. Així doncs, es 

. És a dir, tothom qui accedeixi al 

local, per tal de poder sortir haurà d’haver pres algun tipus de beguda. Una vegada 

els cambrers canviaran la targeta d’entrada per una de diferent 

, i es demanarà a la sortida.  

El màrqueting és un dels principals factors que incideixen en la futura viabilitat d’una 

t vingui per primera vegada al nostre local, i el que 

màrqueting: entre 

per l’obertura, per festes especials... i 

entre aquelles constants, estratègies generals, és a dir aquelles que s’apliquin sempre que la 

ts inicials, tot just després de decidir el nom de la discoteca, ens vam 

començar a plantejar la creació d’una imatge d’empresa. Per a això ens vam posar en contacte 

amb un estudiant d’últim curs de disseny especialitzat en disseny gràfic, i entre tots vam 

començar a formar la idea que havia de transmetre el logotip en qüestió. Així doncs, vam 

que transmetés classe i qualitat, per al qual 

relativament senzill però transgressor alhora. El dissenyador es va 

de discoteques d’arreu del món que 

transmetien el que nosaltres buscàvem i ens portà les diferents mostres. D’aquesta manera es 

símbol de elegància i el color 

sinó que també mostra al públic 

quedava una mica pobre i per aquest motiu 



 

vam decidir afegir el “Club Barcelon

logotip principal, ja que sinó es perdia elegància en el disseny.

Al finalitzar aquest primer disseny, i donada la dualitat d’assistents que volem atraure 

a la sala, vam començar a realitzar el diss

universitari). La feina del dissenyador era aquest cop de transformar el logotip principal en un 

en que no es destaqués tant la classe i l’elegància. D’aquesta manera, i donat que el local està 

situat davant del mar i sota el 

“University” enlloc del “Club Barcelona”, i fer un degradat de gris a blanc ja que la palmera en 

blanca agafava massa protagonisme envers el logotip principal.

l’aplicació d’aquest segon disseny, aconseguim distingir entre dos ambients diferents, i que la 

imatge dels dijous i divendres universitaris no tingui una influència negativa en la imatge que 

volem aconseguir per els dissabtes. 

Creació d’una pàgina web:  

Hem cregut convenient, no tan sols com a estratègia de 

necessitat en els temps actuals, crear una pàgina web per a la nostra discoteca. 

El domini que hem triat per albergar

www.amberclubbcn.com11 i,

d’aquest seria de 10€ l’any. Cal destacar que ens vam 

plantejar penjar la pàgina a la xarxa, però vam creure 

que no era molt recomanable, per dues raons. Per 

començar havíem de considerar que no és una marca 

registrada, i ens aprofitaríem d’imatges d’una altre 

discoteca. A més, creiem que tot i ser una part 

important del projecte, el fet de que

actiu no era vital. Tot i això, la web es pot consultar al CD adjunt amb el treball, i cal remarcar 

que està optimitzada per veure des del 
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 Per visualitzar la web, clicar a l’enllaç disponible al CD

vam decidir afegir el “Club Barcelona” en una tipografia similar i que ocupés tot l’ample del 

logotip principal, ja que sinó es perdia elegància en el disseny. 

Al finalitzar aquest primer disseny, i donada la dualitat d’assistents que volem atraure 

a la sala, vam començar a realitzar el disseny corresponent als dijous i divendres (ambient 

universitari). La feina del dissenyador era aquest cop de transformar el logotip principal en un 

que no es destaqués tant la classe i l’elegància. D’aquesta manera, i donat que el local està 

del mar i sota el Passeig Marítim, es va optar per afegir-hi una palmera i el nom 

“University” enlloc del “Club Barcelona”, i fer un degradat de gris a blanc ja que la palmera en 

blanca agafava massa protagonisme envers el logotip principal. D’aquesta man

l’aplicació d’aquest segon disseny, aconseguim distingir entre dos ambients diferents, i que la 

imatge dels dijous i divendres universitaris no tingui una influència negativa en la imatge que 

volem aconseguir per els dissabtes.  

Hem cregut convenient, no tan sols com a estratègia de màrqueting sinó també 

necessitat en els temps actuals, crear una pàgina web per a la nostra discoteca. 

El domini que hem triat per albergar-la és 

, a l’estar lliure, el cost 

Cal destacar que ens vam 

plantejar penjar la pàgina a la xarxa, però vam creure 

que no era molt recomanable, per dues raons. Per 

començar havíem de considerar que no és una marca 

profitaríem d’imatges d’una altre 

discoteca. A més, creiem que tot i ser una part 

t del projecte, el fet de que l’enllaç estigués 

actiu no era vital. Tot i això, la web es pot consultar al CD adjunt amb el treball, i cal remarcar 

que està optimitzada per veure des del navegador Mozilla Firefox. 

                   
Per visualitzar la web, clicar a l’enllaç disponible al CD 
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similar i que ocupés tot l’ample del 

Al finalitzar aquest primer disseny, i donada la dualitat d’assistents que volem atraure 

eny corresponent als dijous i divendres (ambient 

universitari). La feina del dissenyador era aquest cop de transformar el logotip principal en un 

que no es destaqués tant la classe i l’elegància. D’aquesta manera, i donat que el local està 

hi una palmera i el nom 

“University” enlloc del “Club Barcelona”, i fer un degradat de gris a blanc ja que la palmera en 

D’aquesta manera, a través de 

l’aplicació d’aquest segon disseny, aconseguim distingir entre dos ambients diferents, i que la 

imatge dels dijous i divendres universitaris no tingui una influència negativa en la imatge que 

 

 

eting sinó també per 

necessitat en els temps actuals, crear una pàgina web per a la nostra discoteca.  

actiu no era vital. Tot i això, la web es pot consultar al CD adjunt amb el treball, i cal remarcar 



 

El cost de la creació de la pàgina web, que ha estat realitzat per un d

que va cursar en el seu moment el grau superior d’informàtica, ha estat de 

un cost de manteniment de 50

El que vam demanar al dissenyador va ser una pàgina fàcil d’entendre però sense que 

això impedís que tingués un toc de classe i estil. S’han creat també enllaços al nostre 

Facebook, així com un espai que p

mateix, hem decidit convenient realitzar un sistema de llistes per entrar gratuïtament o amb 

descompte a la nostra discoteca, depenent de la sessió que es tracti. Aquest servei obligarà a 

donar el nom, el número de mòbil i l’adreça electrònica per a funcionar,

base de dades augmentarà notablement en poc temps

estan d’acord al posterior enviament de dades i informació relativa a les festes que es 

realitzaran a la discoteca. Per últim també va

apareixen els preus de les ampolles d’alcohol disposant d’un privat, juntament amb el telèfon 

corresponent per a realitzar la reserva d’aquest servei.

Creació d’una base de dades:

Per tal de poder desenvolupar tot un seguit 

l’enviament de SMS, el mailing o el 

Així doncs, per la creació d’aquesta optem per dues estratègies:

1. A través de la pàgina web:

on posarà “Llistes”. Aquí s’explicarà que

dades entraran en un sorteig setmanal d’una 

dissabte, i que aconseguiran alhora entrada gratuïta pel 

client via e-mail, i així ens assegurem que ens donin les dades verdaderes. D’aquesta 

manera aconseguim que els clients tinguin un incentiu per deixar les seves dades, i el cost 

que suposa és realment baix. Pe

servirà com a eina per a poder accedir al local. A l’enllaç

dades del client: 

• Nom i Cognoms: pot ser útil 

• Telèfon mòbil: necessari per l’enviament massiu d’SMS

• E-mail: imprescindible per el “mailing”

Hem volgut tenir en compte les diverses qüestions legals de la recollida de dades 

personals, i per això hem inclòs una

informació relativa als esdeveniments que es realitzaran 

− A les sessions de d

hostesses que es col·locaran en un lloc estratègic de la discoteca per a recollir les dades

de clients els dijous i divendres 

a donar les seves dades? Entre tots els assistents a la festa que hagin deixat les seves 

dades la primera setmana es farà el sorteig d’un viatge, i entraran també en el

dues taules VIP pel següent cap de setmana amb ampoll

setmanes del mes es sortejaran només els VIPS per a la setmana següent. D’aquesta 

manera tindran l’incentiu necessar

aquest servei serà relativament baix.

El cost de la creació de la pàgina web, que ha estat realitzat per un d

en el seu moment el grau superior d’informàtica, ha estat de 600

un cost de manteniment de 50€ al mes. 

m demanar al dissenyador va ser una pàgina fàcil d’entendre però sense que 

això impedís que tingués un toc de classe i estil. S’han creat també enllaços al nostre 

acebook, així com un espai que promociona i enllaça amb els nostres patrocinadors. Així 

ix, hem decidit convenient realitzar un sistema de llistes per entrar gratuïtament o amb 

descompte a la nostra discoteca, depenent de la sessió que es tracti. Aquest servei obligarà a 

donar el nom, el número de mòbil i l’adreça electrònica per a funcionar, amb el qual la nostra 

base de dades augmentarà notablement en poc temps, sempre marcant la casella conforme 

estan d’acord al posterior enviament de dades i informació relativa a les festes que es 

Per últim també vam decidir crear un apartat “VIP” en el qual 

apareixen els preus de les ampolles d’alcohol disposant d’un privat, juntament amb el telèfon 

corresponent per a realitzar la reserva d’aquest servei. 

Creació d’una base de dades:  

er tal de poder desenvolupar tot un seguit d’estratègies de màrqueting com poden ser 

l’enviament de SMS, el mailing o el Facebook... és necessària la creació d’una base de dades. 

Així doncs, per la creació d’aquesta optem per dues estratègies: 

A través de la pàgina web: En un apartat de la pàgina web apareixerà un 

”. Aquí s’explicarà que totes aquelles persones que deixin les seves 

dades entraran en un sorteig setmanal d’una taula VIP amb ampolla de cava p

dissabte, i que aconseguiran alhora entrada gratuïta pel mateix dia. Serà comunicat al 

mail, i així ens assegurem que ens donin les dades verdaderes. D’aquesta 

manera aconseguim que els clients tinguin un incentiu per deixar les seves dades, i el cost 

e suposa és realment baix. Pels dissabtes, el simple fet de donar les teves dades et 

er a poder accedir al local. A l’enllaç, doncs, es recolliran les següent

s: pot ser útil pel Facebook 

il: necessari per l’enviament massiu d’SMS 

mprescindible per el “mailing” 

Hem volgut tenir en compte les diverses qüestions legals de la recollida de dades 

personals, i per això hem inclòs una casella segons la qual el client acceptarà rebre 

informació relativa als esdeveniments que es realitzaran en el nostre local.

A les sessions de dijous i divendres del primer mes: Es contractaran dues 

hostesses que es col·locaran en un lloc estratègic de la discoteca per a recollir les dades

divendres del primer mes. Com aconseguir que els clients accedeixin 

a donar les seves dades? Entre tots els assistents a la festa que hagin deixat les seves 

dades la primera setmana es farà el sorteig d’un viatge, i entraran també en el

el següent cap de setmana amb ampolla de cava inclosa. Les altres tres 

setmanes del mes es sortejaran només els VIPS per a la setmana següent. D’aquesta 

manera tindran l’incentiu necessari per a deixar les seves dades reals i el cost generat per 

aquest servei serà relativament baix. 
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El cost de la creació de la pàgina web, que ha estat realitzat per un dissenyador web 

600€+IVA, i tindrà 

m demanar al dissenyador va ser una pàgina fàcil d’entendre però sense que 

això impedís que tingués un toc de classe i estil. S’han creat també enllaços al nostre 

i enllaça amb els nostres patrocinadors. Així 

ix, hem decidit convenient realitzar un sistema de llistes per entrar gratuïtament o amb 

descompte a la nostra discoteca, depenent de la sessió que es tracti. Aquest servei obligarà a 

amb el qual la nostra 

, sempre marcant la casella conforme 

estan d’acord al posterior enviament de dades i informació relativa a les festes que es 

ar un apartat “VIP” en el qual 

apareixen els preus de les ampolles d’alcohol disposant d’un privat, juntament amb el telèfon 

d’estratègies de màrqueting com poden ser 

acebook... és necessària la creació d’una base de dades. 

eb apareixerà un enllaç 

totes aquelles persones que deixin les seves 

taula VIP amb ampolla de cava pel proper 

mateix dia. Serà comunicat al 

mail, i així ens assegurem que ens donin les dades verdaderes. D’aquesta 

manera aconseguim que els clients tinguin un incentiu per deixar les seves dades, i el cost 

simple fet de donar les teves dades et 

, doncs, es recolliran les següents 

Hem volgut tenir en compte les diverses qüestions legals de la recollida de dades 

casella segons la qual el client acceptarà rebre 

en el nostre local. 

s contractaran dues 

hostesses que es col·locaran en un lloc estratègic de la discoteca per a recollir les dades 

els clients accedeixin 

a donar les seves dades? Entre tots els assistents a la festa que hagin deixat les seves 

dades la primera setmana es farà el sorteig d’un viatge, i entraran també en el sorteig de 

a de cava inclosa. Les altres tres 

setmanes del mes es sortejaran només els VIPS per a la setmana següent. D’aquesta 

i el cost generat per 



 

Per tant, la base de dades ens servirà per desenvolupar les següents aplicacions:

1) Facebook: Moltes discoteques i locals d’oci c

el que volem crear nosaltres 

publicitat d’aquest tipus. Davant l’expansió que 

s’ha produït últimament d’aquesta xarxa so

la gratuïtat de la qual se’n pot fer ús, seria un 

error no utilitzar-lo com a eina de màrqueting i 

per a fer publicitat. A través de 

que es crearia, s’anirien agregant els contactes i 

es faria arribar la informació desitjada. D’altr

banda, també s’optarà per la publicitat en el 

Facebook mateixa (no gratuïta). Així doncs, distingirem entre aquella publicitat que 

s’obtindrà a través de tots els contactes obtinguts gràcies a la base de dades

genera cap cost, i aquella publicita

que nosaltres escollim: 

1. A través dels contactes

desitjada als diferents contactes que es tinguessin agregats en aquesta aplicació. A 

través del correu intern es faria arribar tota la publicitat relativa a les festes que 

s’anirien produint. A més, a la pàgina principal s’anirien explicant també les diferents 

festes i esdeveniments que es 

i en alguns casos es permetria fer les llistes des d’allà.

2. Publicitat a públic objectiu:

Facebook permet adreçar

doncs, introduïm com a públic objectiu tota aquella 

persona entre 18 i 30, home o dona, resident a Barcelona o 

a un radi de 10km. El funcionament d’aquest servei és el 

següent: a través d’introduir un preu per clic (és a dir, el 

preu que estem dispo

persona que cliqui sobre la nostra publicitat i per tant, 

accedeixi a la nostra web), nosaltres entrem en una 

subhasta entre totes aquelles persones que hagin 

seleccionat el mateix públic objectiu que el nostre. Així 

doncs, optem per 0,16

publicitat arribi al possible consumidor. A més

despesa diària. És a dir, nosaltres podem introduir a Facebook que com a màxim volem 

gastar 10€ en aquest tipus de publicitat per dia i d’aquí no es passarà. D’aquesta 

manera s’aconsegueix un control molt acurat de la despesa en aquesta publicitat. 

Posant un cost màxim de 10

opinem que és suficient, ja

s’assabenta de l’existència del

2) Mailing: a través de la b

a tots aquells clients dels quals disposem l’adre

especials que s’anirien celebrant. És un servei gratuït, ja que el propi enviament d’e

no genera gairebé cap cost, i en canvi, aconsegueix arribar a un gran nombre de clients i 

, la base de dades ens servirà per desenvolupar les següents aplicacions:

Moltes discoteques i locals d’oci com 

el que volem crear nosaltres opten per la 

publicitat d’aquest tipus. Davant l’expansió que 

imament d’aquesta xarxa social i 

la gratuïtat de la qual se’n pot fer ús, seria un 

lo com a eina de màrqueting i 

per a fer publicitat. A través de la base de dades 

s’anirien agregant els contactes i 

es faria arribar la informació desitjada. D’altra 

banda, també s’optarà per la publicitat en el 

acebook mateixa (no gratuïta). Així doncs, distingirem entre aquella publicitat que 

s’obtindrà a través de tots els contactes obtinguts gràcies a la base de dades

i aquella publicitat que sí genera un cost i apareix a una sèrie d’individus 

A través dels contactes: amb la base de dades creada es transmetria tota la informació 

desitjada als diferents contactes que es tinguessin agregats en aquesta aplicació. A 

avés del correu intern es faria arribar tota la publicitat relativa a les festes que 

s’anirien produint. A més, a la pàgina principal s’anirien explicant també les diferents 

festes i esdeveniments que es produirien la mateixa setmana, així com les promocio

i en alguns casos es permetria fer les llistes des d’allà. 

Publicitat a públic objectiu: A l’hora de penjar publicitat 

permet adreçar-la al públic objectiu desitjat. Així 

doncs, introduïm com a públic objectiu tota aquella 

persona entre 18 i 30, home o dona, resident a Barcelona o 

a un radi de 10km. El funcionament d’aquest servei és el 

següent: a través d’introduir un preu per clic (és a dir, el 

preu que estem disposats a pagar a Facebook per a cada 

persona que cliqui sobre la nostra publicitat i per tant, 

accedeixi a la nostra web), nosaltres entrem en una 

subhasta entre totes aquelles persones que hagin 

seleccionat el mateix públic objectiu que el nostre. Així 

s, optem per 0,16€ per clic (el mínim està en 0,01€) per tal de que la nostra 

publicitat arribi al possible consumidor. A més, ens permet marcar un màxim de 

despesa diària. És a dir, nosaltres podem introduir a Facebook que com a màxim volem 

aquest tipus de publicitat per dia i d’aquí no es passarà. D’aquesta 

manera s’aconsegueix un control molt acurat de la despesa en aquesta publicitat. 

màxim de 10€, aconseguim 60 clics diaris com a màxim

opinem que és suficient, ja que molt poca gent fa el clic, i en canvi molta gent 

s’assabenta de l’existència del nostre local amb el mer anunci. 

a través de la base de dades que anteriorment s’ha esmentat, s’enviaran e

a tots aquells clients dels quals disposem l’adreça electrònica informant de les festes 

especials que s’anirien celebrant. És un servei gratuït, ja que el propi enviament d’e

no genera gairebé cap cost, i en canvi, aconsegueix arribar a un gran nombre de clients i 
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, la base de dades ens servirà per desenvolupar les següents aplicacions: 

acebook mateixa (no gratuïta). Així doncs, distingirem entre aquella publicitat que 

s’obtindrà a través de tots els contactes obtinguts gràcies a la base de dades, que no 

genera un cost i apareix a una sèrie d’individus 

amb la base de dades creada es transmetria tota la informació 

desitjada als diferents contactes que es tinguessin agregats en aquesta aplicació. A 

avés del correu intern es faria arribar tota la publicitat relativa a les festes que 

s’anirien produint. A més, a la pàgina principal s’anirien explicant també les diferents 

la mateixa setmana, així com les promocions, 

€) per tal de que la nostra 

ens permet marcar un màxim de 

despesa diària. És a dir, nosaltres podem introduir a Facebook que com a màxim volem 

aquest tipus de publicitat per dia i d’aquí no es passarà. D’aquesta 

manera s’aconsegueix un control molt acurat de la despesa en aquesta publicitat. 

com a màxim, xifra que 

que molt poca gent fa el clic, i en canvi molta gent 

s’ha esmentat, s’enviaran e-mails 

ça electrònica informant de les festes 

especials que s’anirien celebrant. És un servei gratuït, ja que el propi enviament d’e-mails 

no genera gairebé cap cost, i en canvi, aconsegueix arribar a un gran nombre de clients i 



 

possibles consumidors. Aquest serv

creat:  

amberclubbarcelona@gmail.com

3) “SMSing”: avui dia tothom porta el mòbil a sobre, de manera que s’està actualitzat de 

gairebé tot, a tothora. Nosaltres volem aprofitar aquest fet per 

de manera que s’enviarien SMS als clients registrats a la nostra base de dades, 

promocionant les nostres festes. El costs derivats d’aquest servei no són molt elevats. 

Concretament, el cost de cada SMS enviat és aproximadament d

promoció on ens regalen els primers 850, i un important descompte pels 5

Es pretenen enviar SMS per les festes que es celebraran els dijous i els divendres, de 

manera que cada setmana s’enviïn aproximadament uns 1

informació arribaria al client de forma immediata, i asseguraríem la rebuda de la 

informació, fet que altres plataformes no permeten. A més, els SMS tenen una part molt 

important de fenomen viral, és a dir, que si una persona con

reenviar-li a un amic seu, de manera que es crea un sistema d’expansió exponencial, sense 

tenir cap cost. 

Publicitat a la ràdio: 

La cadena escollida és FlaixFM. 

català, i per tant, creiem que és una bona eina de publicitat per a la nostra discoteca. Així 

doncs, es realitzaran una sèrie d’anuncis en aquesta emissora. 

inauguració es realitzarà un Festa FlaixF

descompte permanent del 50% per a aquest tipus de publicitat. D’altra banda, per a la 

realització d’un anunci per ràdio, és necessària la creació d’una falca, i per tant s’incorre en un 

altre cost. Els anuncis seran d’una durada de 15” i es faran Dimecres, Dijous, Divendres i 

Dissabte, i se’n faran 5 cada dia. Així doncs

Merchandising: 

Per tal de donar-nos a conèixer  per tot Barcelona hem decidit dissenyar samarretes

encenedors14 de la discoteca.  Així doncs, s’ha acordat fabricar 1

i 500 negres. A davant de la samarreta hi ha el logotip de la disc

El primer dijous i divendres q

tot el públic assistent a la festa

promotors de la discoteca ja que 

publicitat gratuïta. 

La resta de samarretes

roba. Les samarretes es vendrien a un preu de 10

                                                          
12

 Per a més informació relativa als costs d’aquest servei, consultar l’annex 4, taula 1.
13

 Per veure el cost detallat dels costs de publicitat de Flaix FM, veure l’annex 5
14

 Per veure una simulació dels productes de merchandising, veure l’annex 6
15

 S’ha de tenir en compte que els ingressos generats per aquest servei no s’han tingut en compte pel 
desconeixement de la reacció del clienta amb aquest servei.

possibles consumidors. Aquest servei requereix la creació d’un e-mail propi que ja ha estat 

amberclubbarcelona@gmail.com 

avui dia tothom porta el mòbil a sobre, de manera que s’està actualitzat de 

gairebé tot, a tothora. Nosaltres volem aprofitar aquest fet per promocionar el nostre club, 

de manera que s’enviarien SMS als clients registrats a la nostra base de dades, 

les nostres festes. El costs derivats d’aquest servei no són molt elevats. 

Concretament, el cost de cada SMS enviat és aproximadament de 0,0723

promoció on ens regalen els primers 850, i un important descompte pels 5

Es pretenen enviar SMS per les festes que es celebraran els dijous i els divendres, de 

manera que cada setmana s’enviïn aproximadament uns 1.000 SMS. D’aquesta manera la 

informació arribaria al client de forma immediata, i asseguraríem la rebuda de la 

informació, fet que altres plataformes no permeten. A més, els SMS tenen una part molt 

important de fenomen viral, és a dir, que si una persona considera que és interessant, pot 

li a un amic seu, de manera que es crea un sistema d’expansió exponencial, sense 

La cadena escollida és FlaixFM. Aquesta és una de les cadenes líders entre el jovent 

er tant, creiem que és una bona eina de publicitat per a la nostra discoteca. Així 

doncs, es realitzaran una sèrie d’anuncis en aquesta emissora. Cal esmentar

inauguració es realitzarà un Festa FlaixFM i un dels acords als que s’ha arribat és a un 

descompte permanent del 50% per a aquest tipus de publicitat. D’altra banda, per a la 

realització d’un anunci per ràdio, és necessària la creació d’una falca, i per tant s’incorre en un 

seran d’una durada de 15” i es faran Dimecres, Dijous, Divendres i 

Dissabte, i se’n faran 5 cada dia. Així doncs, tindríem un cost total mensual de 5.314

nos a conèixer  per tot Barcelona hem decidit dissenyar samarretes

de la discoteca.  Així doncs, s’ha acordat fabricar 1.000 samarretes, 500 blanques 

i 500 negres. A davant de la samarreta hi ha el logotip de la discoteca i darrera

i divendres que s’obri la discoteca es regalaran  300 samarretes

assistent a la festa. D’aquesta manera, els propis clients ens servirien com a 

promotors de la discoteca ja que cada vegada que es posessin la samarreta ens farien 

samarretes, 400, i els encenedors, 500, es posarien a la zona del guarda

s es vendrien a un preu de 10€ i els encenedors a 2€ 15. 

                   
Per a més informació relativa als costs d’aquest servei, consultar l’annex 4, taula 1. 
Per veure el cost detallat dels costs de publicitat de Flaix FM, veure l’annex 5 

veure una simulació dels productes de merchandising, veure l’annex 6 
tenir en compte que els ingressos generats per aquest servei no s’han tingut en compte pel 

desconeixement de la reacció del clienta amb aquest servei. 
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mail propi que ja ha estat 

avui dia tothom porta el mòbil a sobre, de manera que s’està actualitzat de 

promocionar el nostre club, 

de manera que s’enviarien SMS als clients registrats a la nostra base de dades, 

les nostres festes. El costs derivats d’aquest servei no són molt elevats. 

0723€, accedint a una 

promoció on ens regalen els primers 850, i un important descompte pels 5.000 primers12. 

Es pretenen enviar SMS per les festes que es celebraran els dijous i els divendres, de 

D’aquesta manera la 

informació arribaria al client de forma immediata, i asseguraríem la rebuda de la 

informació, fet que altres plataformes no permeten. A més, els SMS tenen una part molt 

sidera que és interessant, pot 

li a un amic seu, de manera que es crea un sistema d’expansió exponencial, sense 

a de les cadenes líders entre el jovent 

er tant, creiem que és una bona eina de publicitat per a la nostra discoteca. Així 

Cal esmentar que per a la 

i un dels acords als que s’ha arribat és a un 

descompte permanent del 50% per a aquest tipus de publicitat. D’altra banda, per a la 

realització d’un anunci per ràdio, és necessària la creació d’una falca, i per tant s’incorre en un 

seran d’una durada de 15” i es faran Dimecres, Dijous, Divendres i 

, tindríem un cost total mensual de 5.314€13. 

nos a conèixer  per tot Barcelona hem decidit dissenyar samarretes i 

000 samarretes, 500 blanques 

darrera, la pàgina web. 

laran  300 samarretes entre 

propis clients ens servirien com a 

cada vegada que es posessin la samarreta ens farien 

la zona del guarda-

 

tenir en compte que els ingressos generats per aquest servei no s’han tingut en compte pel 



 

Les samarretes amb dues estampacions tenen un cost unitari de 1,55 euros i el 

encenedors amb una estampació tenen un  cost de

de les camisetes i els encenedors sumen 1

Estratègies específiques:

Inauguració del local:  

La inauguració és una part realment important a l’hora de determinar el futur d’una 

discoteca. És necessària doncs, una inauguració capaç d’atraure molta gent,

promocionada, per tal de donar a

doncs, es dedicaria una gran despesa per aquesta primera setmana.

Dijous 

L’objectiu de fer la inauguració 

possible d’estudiants universitaris

principals estratègies de màrqueting que s’utilitzaran seran les següents.

1. Relacions públiques i promotors:

penjar pòsters a les diferents universitats de la província de Barcelona. Concretament, 

Universitat Pompeu Fabra, E

Universitat Politècnica de Catalu

local a la majoria d’universitats barcelonines. 

2. Publicitat a FlaixFM:

agrupa una mitjana diària de 444.000 oients

crearan 20 anuncis repartits entre Dimarts (3), Dimecres (7), Dijous (10) i Divendres 

(10). Els anuncis tindran 

creació d’una falca. Com es veurà a continuació al fer una fest

aconseguim un descompte del 60% en publicitat per a la setmana en què es realitza la 

festa i d’un 50% posteriorment. El cost d’un anunci de 15” són 125

creació d’una falca són 49

Divendres. Aquesta publicitat tindrà un cost

3. Repartiment de samarretes:

màrqueting per a aquest dia i per atreure més gent al local, es repartiran 300 

samarretes entre tots els assistents

publicitat. 

 

S’ha de tenir en compte que en aquesta festa es realitzaran

anteriorment esmentades per a la creació de la nostra base de dades: és a dir, la contractació 

de dues hostesses per al recolliment de les dades, i el sorteig de dos pass

següent. 

L’objectiu, com s’ha esmentat abans

al local, de tal manera que la nostra discoteca es doni a conèixer. Així doncs, per convèncer el 

màxim nombre d’universitaris possibles es posarà 

gratuïta. 

Divendres 

Les samarretes amb dues estampacions tenen un cost unitari de 1,55 euros i el 

encenedors amb una estampació tenen un  cost de 0,25 euros la unitat. Per tant, el cost total 

isetes i els encenedors sumen 1.675€.  

Estratègies específiques: 

a inauguració és una part realment important a l’hora de determinar el futur d’una 

oncs, una inauguració capaç d’atraure molta gent,

donar a conèixer el local al major nombre de gent

gran despesa per aquesta primera setmana. 

’objectiu de fer la inauguració un Dijous és que s’intentarà atraure el màxim nombre 

ible d’estudiants universitaris i donar a conèixer el nostre local a tot aquest sector. Les 

principals estratègies de màrqueting que s’utilitzaran seran les següents. 

Relacions públiques i promotors: Contractació de personal dedicat a repartir flyers i 

penjar pòsters a les diferents universitats de la província de Barcelona. Concretament, 

Universitat Pompeu Fabra, ESADE, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma, 

Universitat Politècnica de Catalunya. D’aquesta manera es donarà a conèixer

a la majoria d’universitats barcelonines.  

: Com hem dit abans, és l’emissora líder en el sector jove, que 

diària de 444.000 oients. Per donar a conèixer el n

crearan 20 anuncis repartits entre Dimarts (3), Dimecres (7), Dijous (10) i Divendres 

tindran una durada de 15” i per a la seva realització serà necessària la 

creació d’una falca. Com es veurà a continuació al fer una festa FlaixF

aconseguim un descompte del 60% en publicitat per a la setmana en què es realitza la 

festa i d’un 50% posteriorment. El cost d’un anunci de 15” són 125,50

creació d’una falca són 49€. A la falca es promocionarà la festa de Dijous i també la de 

ivendres. Aquesta publicitat tindrà un cost total de 1.564,80€. 

Repartiment de samarretes: Tal i com s’ha esmentat anteriorment

màrqueting per a aquest dia i per atreure més gent al local, es repartiran 300 

tre tots els assistents. D’aquesta manera s’aconseguirà

S’ha de tenir en compte que en aquesta festa es realitzaran totes

anteriorment esmentades per a la creació de la nostra base de dades: és a dir, la contractació 

de dues hostesses per al recolliment de les dades, i el sorteig de dos passis VIP 

L’objectiu, com s’ha esmentat abans, és atraure el màxim nombre de clients possibles 

al local, de tal manera que la nostra discoteca es doni a conèixer. Així doncs, per convèncer el 

màxim nombre d’universitaris possibles es posarà l’entrada gratuïta amb
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Les samarretes amb dues estampacions tenen un cost unitari de 1,55 euros i el 

Per tant, el cost total 

a inauguració és una part realment important a l’hora de determinar el futur d’una 

oncs, una inauguració capaç d’atraure molta gent, fortament 

gent possible. Així 

un Dijous és que s’intentarà atraure el màxim nombre 

tot aquest sector. Les 

ontractació de personal dedicat a repartir flyers i 

penjar pòsters a les diferents universitats de la província de Barcelona. Concretament, 

, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma, 

donarà a conèixer el nostre 

líder en el sector jove, que 

. Per donar a conèixer el nostre local, es 

crearan 20 anuncis repartits entre Dimarts (3), Dimecres (7), Dijous (10) i Divendres 

una durada de 15” i per a la seva realització serà necessària la 

a FlaixFM el divendres, 

aconseguim un descompte del 60% en publicitat per a la setmana en què es realitza la 

50€ i, el cost de la 

ijous i també la de 

al i com s’ha esmentat anteriorment, com a eina de 

màrqueting per a aquest dia i per atreure més gent al local, es repartiran 300 

esta manera s’aconseguirà encara més 

totes les estratègies 

anteriorment esmentades per a la creació de la nostra base de dades: és a dir, la contractació 

s VIP per la setmana 

raure el màxim nombre de clients possibles 

al local, de tal manera que la nostra discoteca es doni a conèixer. Així doncs, per convèncer el 

amb una consumició 



 

Festa FlaixFM: tal i com s’ha comentat abans

renom dintre de tot el públic universitari i jove en general, i per tant, creiem que organitzant 

una festa d’aquest tipus augmentarem encara més el coneixement del nostre producte. Una 

festa FlaixFM consisteix en port

concretament solen ser Sergi Domene, Jordi Vèliz i Ernest Codina. Aquest tipus de festes estan 

molt valorades pels joves en general, i 

farà que vingui molta gent, un factor clau és la publicitat que 

doncs, a través de la publicitat que 

farem nosaltres a l’emissora, creiem 

Dj’s que punxen, també es fa repartiment de m

hostesses (que també repartiran el nostre) i t’apliquen una decoració especial al local. A part, 

s’aplicarien més estratègies de màrqueting, que s

1. Relacions públiques i promotors:

2. Creació d’una Festa Flaix

3. Publictat a FlaixF

 

En aquest cas, creiem que la demana és suficientment gran com per poder carregar un 

preu a l’entrada, i per tant no s’aplicarà entrada gratuïta, sinó que es cobrarà el que s’aplicaria 

normalment un Divendres, 12

 

Dissabte:  

En aquest cas no es crearien massa estratègies de màrqueting al marge de la publicitat 

a FlaixFM. Creiem, tal i com ja s’ha comentat que la millor estratègia de màrqueting que pot 

exercir una discoteca per fer venir públic més selecte, i amb un alt poder adqu

l’oferiment d’un bon servei per generar un boca

local. És a dir, per a la inauguració l’únic que es farà és 

gratuïta, i el màrqueting específic que ja s’ha comentat an

Serveis oferts 
Al marge de tot l’apartat de màrqueting necessari per el coneixement del nostre local, 

és necessari destinar una bona part dels recursos invertits en aquest apartat. De fet, es tracta 

d’una altra forma de màrqueting, més subtil potser, però que pot 

el fenomen viral del boca-orella. Uns bons serveis són sinònim d’un bon funcionament del 

local, un bon funcionament del local és sinòni

reputació és sinònim de clients,

dels serveis pot ser l’eina més efica

del local tindrà un fort impacte negatiu entre els futurs clients, minvant molt les nostres 

expectatives de futur. Així doncs, 

en aquest apartat: 

Guarda-roba:  
Necessari a qualsevol local per tal de que els diferents clients puguin dipositar les seves 

pertinències personals, des de bosses de mà, jaquetes, jerseis... El gua

tal i com s’ha comentat abans, aquesta és una de les cadenes amb més 

renom dintre de tot el públic universitari i jove en general, i per tant, creiem que organitzant 

una festa d’aquest tipus augmentarem encara més el coneixement del nostre producte. Una 

consisteix en portar tres Dj’s de l’emissora per a punxar en una de les sales, 

concretament solen ser Sergi Domene, Jordi Vèliz i Ernest Codina. Aquest tipus de festes estan 

molt valorades pels joves en general, i són sinònim d’èxit. A part de la qualitat de la festa que 

rà que vingui molta gent, un factor clau és la publicitat que se’n fa des de l’emissora

doncs, a través de la publicitat que generen els diferents programes i de la publicitat que 

, creiem que podem assolir una gran entrada. A més, a banda dels 

Dj’s que punxen, també es fa repartiment de marxandatge de l’emissora a través de dues 

hostesses (que també repartiran el nostre) i t’apliquen una decoració especial al local. A part, 

s’aplicarien més estratègies de màrqueting, que serien les següents:  

Relacions públiques i promotors: el mateix que en el cas anterior.

Creació d’una Festa FlaixFM: 3.800€. 

Publictat a FlaixFM: especificada en l’apartat anterior.  

En aquest cas, creiem que la demana és suficientment gran com per poder carregar un 

preu a l’entrada, i per tant no s’aplicarà entrada gratuïta, sinó que es cobrarà el que s’aplicaria 

12€ una consumició, 15€ dues. 

aquest cas no es crearien massa estratègies de màrqueting al marge de la publicitat 

. Creiem, tal i com ja s’ha comentat que la millor estratègia de màrqueting que pot 

exercir una discoteca per fer venir públic més selecte, i amb un alt poder adqu

l’oferiment d’un bon servei per generar un boca-orella capaç de donar a conèixer el nostre 

local. És a dir, per a la inauguració l’únic que es farà és entrada gratuïta amb una 

, i el màrqueting específic que ja s’ha comentat anteriorment.  

Al marge de tot l’apartat de màrqueting necessari per el coneixement del nostre local, 

és necessari destinar una bona part dels recursos invertits en aquest apartat. De fet, es tracta 

d’una altra forma de màrqueting, més subtil potser, però que pot ser l’encarregada de ge

orella. Uns bons serveis són sinònim d’un bon funcionament del 

local, un bon funcionament del local és sinònim d’una bona reputació d’aquest i

reputació és sinònim de clients,i per tant d’ingressos. Creiem que una bona posada en marxa 

pot ser l’eina més eficaç de màrqueting. A més, és obvi que un mal funcionament 

del local tindrà un fort impacte negatiu entre els futurs clients, minvant molt les nostres 

expectatives de futur. Així doncs, igual que en el màrqueting, també és posarà un fort èmfasi 

Necessari a qualsevol local per tal de que els diferents clients puguin dipositar les seves 

pertinències personals, des de bosses de mà, jaquetes, jerseis... El guarda-roba funcionaria de 
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aquesta és una de les cadenes amb més 

renom dintre de tot el públic universitari i jove en general, i per tant, creiem que organitzant 

una festa d’aquest tipus augmentarem encara més el coneixement del nostre producte. Una 

ar tres Dj’s de l’emissora per a punxar en una de les sales, 

concretament solen ser Sergi Domene, Jordi Vèliz i Ernest Codina. Aquest tipus de festes estan 

. A part de la qualitat de la festa que 

des de l’emissora. Així 

i de la publicitat que 

a. A més, a banda dels 

rxandatge de l’emissora a través de dues 

hostesses (que també repartiran el nostre) i t’apliquen una decoració especial al local. A part, 

mateix que en el cas anterior. 

En aquest cas, creiem que la demana és suficientment gran com per poder carregar un 

preu a l’entrada, i per tant no s’aplicarà entrada gratuïta, sinó que es cobrarà el que s’aplicaria 

aquest cas no es crearien massa estratègies de màrqueting al marge de la publicitat 

. Creiem, tal i com ja s’ha comentat que la millor estratègia de màrqueting que pot 

exercir una discoteca per fer venir públic més selecte, i amb un alt poder adquisitiu és 

orella capaç de donar a conèixer el nostre 

amb una consumició 

Al marge de tot l’apartat de màrqueting necessari per el coneixement del nostre local, 

és necessari destinar una bona part dels recursos invertits en aquest apartat. De fet, es tracta 

ncarregada de generar 

orella. Uns bons serveis són sinònim d’un bon funcionament del 

m d’una bona reputació d’aquest i una bona 

Creiem que una bona posada en marxa 

que un mal funcionament 

del local tindrà un fort impacte negatiu entre els futurs clients, minvant molt les nostres 

igual que en el màrqueting, també és posarà un fort èmfasi 

Necessari a qualsevol local per tal de que els diferents clients puguin dipositar les seves 

roba funcionaria de 



 

la següent manera: a través de tots els penjadors, es reparteixen unes butlletes de dues parts, 

de les quals una es quedaria el client, i l’altra es col·locaria al mateix penjador. Els penjadors 

estarien ordenats de tal manera que f

funcionarien a través d’una certa numeració. Un cop el client volgués recuperar la seva peça, a 

través del número de la butlleta es coneixeria on està dipositada. Per tant, les despeses que 

s’inclourien en aquest apartat serien:

- Impressió de les butlletes.

- Despeses de personal (concretades en l’apartat de personal): en funció del dia es 

contractaria més o menys personal. Una possible estratègia per estalviar costs, és que 

en el moment del tancament, un dels ca

anteriorment dipositades.
 

Pel que fa als preus que s’establirien per peça, posaríem uns preus força competitius i 

relativament barats, sobretot en comparació amb altres discot

3€ per una bossa gran16 i 2€ per cada bossa petita, jersei, jaqueta o similar.

Enviament SMS i servei “Premium”:
Creiem que podem introduir una novetat ja aplicada a altres països per tal de generar 

més ingressos. És un servei de publicació directa de SMS 

estratègic dintre el local. És a dir, els clients, enviant un SMS a un n

com apareix el seu text a la

enviament podem generar ingressos

valorar considerablement17. Tot funcionaria a través d’un projector connectat a un software 

determinat que faria que apareguessin tots els SMS enviats a una pantalla. L’empresa 

contractada per tal de posar en marxa aquest servei és SIT

en aquest sector. 

D’aquest servei però, es derivarien algun

posada en marxa del servei Premium que és el servei per el qual nosaltres obtenim i

per a cada SMS que la gent enviés a un nombre determinat. El següent és la reserva i la 

contractació d’aquest número curt, concretament de 4 xifres. S’ha d’argumentar que ens han 

ofert també l’opció d’obtenir un n

altre marca o empresa pogués 

valorat en 600€ , xifra que considerem excessiva, ja que l’exclusivitat no és un requisit 

indispensable en el nostre cas.

Finalment, l’últim cost que es deriva,

reserva de la paraula clau (AMBER

número reservat introduint tal paraula. 

aproximada d’aquest tipus de material 

                                                          
16

 Considerem bossa gran aquell que és capaç d’encabir dues peces de roba o més.
17

 Com podreu veure, els ingressos derivats d’aquest servei no han estat comptabilitzats ja que hem 
estat incapaços de determinar quina serà l’acceptació d’aquest servei per part dels clients, ja que es 
tracta d’una novetat. 

la següent manera: a través de tots els penjadors, es reparteixen unes butlletes de dues parts, 

de les quals una es quedaria el client, i l’altra es col·locaria al mateix penjador. Els penjadors 

estarien ordenats de tal manera que fos fàcil trobar les diferents peces guardades i 

funcionarien a través d’una certa numeració. Un cop el client volgués recuperar la seva peça, a 

través del número de la butlleta es coneixeria on està dipositada. Per tant, les despeses que 

uest apartat serien: 

Impressió de les butlletes. 

Despeses de personal (concretades en l’apartat de personal): en funció del dia es 

contractaria més o menys personal. Una possible estratègia per estalviar costs, és que 

en el moment del tancament, un dels cambrers ajudés per la recollida de les peces 

anteriorment dipositades.  

Pel que fa als preus que s’establirien per peça, posaríem uns preus força competitius i 

relativament barats, sobretot en comparació amb altres discoteques de la capital. Es cobrarien 

€ per cada bossa petita, jersei, jaqueta o similar.  

i servei “Premium”:  
Creiem que podem introduir una novetat ja aplicada a altres països per tal de generar 

més ingressos. És un servei de publicació directa de SMS a una pantalla col·locada a un lloc 

estratègic dintre el local. És a dir, els clients, enviant un SMS a un número determinat, veuran 

la pantalla. D’aquesta manera, carregant un preu determinat p

ingressos, i a més, pot tractar-se d’un servei que el client pot 

. Tot funcionaria a través d’un projector connectat a un software 

determinat que faria que apareguessin tots els SMS enviats a una pantalla. L’empresa 

osar en marxa aquest servei és SITMobile, una de les empreses puntals 

D’aquest servei però, es derivarien alguns costs. El primer de tots és el cost de la 

posada en marxa del servei Premium que és el servei per el qual nosaltres obtenim i

per a cada SMS que la gent enviés a un nombre determinat. El següent és la reserva i la 

contractació d’aquest número curt, concretament de 4 xifres. S’ha d’argumentar que ens han 

ofert també l’opció d’obtenir un número personal, és a dir, exclusiu per a nosaltres i que cap 

empresa pogués utilitzar. Ara bé, el cost derivat d’aquesta exclusivitat està 

, xifra que considerem excessiva, ja que l’exclusivitat no és un requisit 

indispensable en el nostre cas.  

ltim cost que es deriva, i aquest sí que és de vital importància,

AMBER) a través de la qual els clients enviarien el missatge al 

número reservat introduint tal paraula. S’ha de tenir en compte però, que la vida útil 

imada d’aquest tipus de material és d’aproximadament 4 anys. 

                   
Considerem bossa gran aquell que és capaç d’encabir dues peces de roba o més. 
Com podreu veure, els ingressos derivats d’aquest servei no han estat comptabilitzats ja que hem 

estat incapaços de determinar quina serà l’acceptació d’aquest servei per part dels clients, ja que es 
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la següent manera: a través de tots els penjadors, es reparteixen unes butlletes de dues parts, 

de les quals una es quedaria el client, i l’altra es col·locaria al mateix penjador. Els penjadors 

os fàcil trobar les diferents peces guardades i 

funcionarien a través d’una certa numeració. Un cop el client volgués recuperar la seva peça, a 

través del número de la butlleta es coneixeria on està dipositada. Per tant, les despeses que 

Despeses de personal (concretades en l’apartat de personal): en funció del dia es 

contractaria més o menys personal. Una possible estratègia per estalviar costs, és que 

mbrers ajudés per la recollida de les peces 

Pel que fa als preus que s’establirien per peça, posaríem uns preus força competitius i 

eques de la capital. Es cobrarien 

Creiem que podem introduir una novetat ja aplicada a altres països per tal de generar 

a una pantalla col·locada a un lloc 

determinat, veuran 

pantalla. D’aquesta manera, carregant un preu determinat per 

se d’un servei que el client pot 

. Tot funcionaria a través d’un projector connectat a un software 

determinat que faria que apareguessin tots els SMS enviats a una pantalla. L’empresa 

obile, una de les empreses puntals 

s costs. El primer de tots és el cost de la 

posada en marxa del servei Premium que és el servei per el qual nosaltres obtenim ingressos 

per a cada SMS que la gent enviés a un nombre determinat. El següent és la reserva i la 

contractació d’aquest número curt, concretament de 4 xifres. S’ha d’argumentar que ens han 

per a nosaltres i que cap 

d’aquesta exclusivitat està 

, xifra que considerem excessiva, ja que l’exclusivitat no és un requisit 

i aquest sí que és de vital importància, és la 

) a través de la qual els clients enviarien el missatge al 

S’ha de tenir en compte però, que la vida útil 

Com podreu veure, els ingressos derivats d’aquest servei no han estat comptabilitzats ja que hem 
estat incapaços de determinar quina serà l’acceptació d’aquest servei per part dels clients, ja que es 



 

Davant els diferents preus i opcions que ens ofereix

de cobrar al client 0,90€ per SMS. Creiem que és la millor estrat

que obtindríem augmentant 30 cèntims el cost del missatge pel client no és molt elevat, i 

evitaríem que costés més d’1

podríem maximitzar els beneficis d’aquest servei.

Màquina de tabac:  
Per realitzar aquest servei tenim dues opcions. La primer

màquina expenedora de tabac nosaltres mateixos i anar 

l’estanc. L’altre opció és la que ofereixen els estancs mateixos: ells s’encarreguen de carregar

te la màquina sempre que sigui necessari, i a canvi, s’enduen una proporció dels beneficis 

obtinguts. Optarem per comprar la màquina, i així endur

no representa molta molèstia reomplir

desenvolupar aquesta activitat són els de comprar la màquina expenedora, que costa 3

els d’emplenar la màquina19. 

Es col·locarà una sola màquina de tabac per la discoteca, ja que el cost de cada una és 

bastant elevat, i es situarà just a l’entrada del local, per tal que el client en conegui la seva 

existència.  

Màquina de preservatius i màquina de xiclets:
En aquest cas agrupem dos ti

funcionament és el mateix: es parla amb les empreses responsables 

gratuïtament. Els nostres treballadors s’hauran

necessari a través de la compra de xiclets o preservatius de la marca en qüestió. Així doncs, 

tots els beneficis obtinguts de la v

aconsegueixen publicitat gratuïta i els beneficis de la teva compra 

tant, els únics costs que s’incorreran 

A la nostra discoteca col·locarem dues màquines de cada tipus. 

als lavabos, una per a cada sexe, i els preus, seran d’1

preservatiu20. 

Taules VIPS:  
Es tracta d’un servei necessari per tal de fer del nostre local, un lloc selecte, amb 

classe, un lloc on gent amb un 

diners, o simplement gent que celebra quelcom

disposem de tres zones on poder desenvolupar aquest servei amb un aforament de 

a cada una de les quals s’hi poden encabir un màxim de 5 persones. 
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 Veure l’annex 4, taula 3 
19

 Comprovar que els beneficis obtinguts per aquest servei no es tenen en compte a causa del 
desconeixement dels ingressos que vindran donats per aquest servei.
20

 Com podreu veure, els ingressos derivats d’aquest servei no han estat comptabilitzats ja que he
estat incapaços de determinar quina serà l’acceptació d’aquest servei per part dels clients, ja que es 
tracta d’una novetat. 

Davant els diferents preus i opcions que ens ofereix la companyia, optaríem per l’opció 

€ per SMS. Creiem que és la millor estratègia ja que el benefici marginal 

dríem augmentant 30 cèntims el cost del missatge pel client no és molt elevat, i 

evitaríem que costés més d’1€ (preu psicològic)18. Opinem que aplicant aquesta estratègia 

podríem maximitzar els beneficis d’aquest servei. 

est servei tenim dues opcions. La primera de totes

màquina expenedora de tabac nosaltres mateixos i anar recarregant-la compra

estanc. L’altre opció és la que ofereixen els estancs mateixos: ells s’encarreguen de carregar

te la màquina sempre que sigui necessari, i a canvi, s’enduen una proporció dels beneficis 

obtinguts. Optarem per comprar la màquina, i així endur-nos tota la comissió nosaltres, ja que 

molta molèstia reomplir-la periòdicament. Els costs que s’incorren doncs, per 

desenvolupar aquesta activitat són els de comprar la màquina expenedora, que costa 3

 

sola màquina de tabac per la discoteca, ja que el cost de cada una és 

bastant elevat, i es situarà just a l’entrada del local, per tal que el client en conegui la seva 

Màquina de preservatius i màquina de xiclets:  

n aquest cas agrupem dos tipus de màquines expenedores juntes, 

funcionament és el mateix: es parla amb les empreses responsables i et posen la màquina 

Els nostres treballadors s’hauran d’encarregar d’emplenar la màquina quan sigui 

compra de xiclets o preservatius de la marca en qüestió. Així doncs, 

tots els beneficis obtinguts de la venda d’aquests productes són per nosaltres

aconsegueixen publicitat gratuïta i els beneficis de la teva compra pel reaprovisionament

ue s’incorreran són els de mantenir el nivell d’existències.

A la nostra discoteca col·locarem dues màquines de cada tipus. Ambdues

als lavabos, una per a cada sexe, i els preus, seran d’1€ el paquet de xiclets i 1€ per 

s tracta d’un servei necessari per tal de fer del nostre local, un lloc selecte, amb 

classe, un lloc on gent amb un alt poder adquisitiu, disposada a gastar-se una gran quantitat de 

diners, o simplement gent que celebra quelcom, pugui gaudir tranquil·lament. Concretament 

zones on poder desenvolupar aquest servei amb un aforament de 

s’hi poden encabir un màxim de 5 persones.  

                   

Comprovar que els beneficis obtinguts per aquest servei no es tenen en compte a causa del 
desconeixement dels ingressos que vindran donats per aquest servei. 

Com podreu veure, els ingressos derivats d’aquest servei no han estat comptabilitzats ja que he
estat incapaços de determinar quina serà l’acceptació d’aquest servei per part dels clients, ja que es 
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, optaríem per l’opció 

ègia ja que el benefici marginal 

dríem augmentant 30 cèntims el cost del missatge pel client no és molt elevat, i 

. Opinem que aplicant aquesta estratègia 

a de totes és comprar la 

omprant els paquets a 

estanc. L’altre opció és la que ofereixen els estancs mateixos: ells s’encarreguen de carregar-

te la màquina sempre que sigui necessari, i a canvi, s’enduen una proporció dels beneficis 

missió nosaltres, ja que 

. Els costs que s’incorren doncs, per 

desenvolupar aquesta activitat són els de comprar la màquina expenedora, que costa 3.600€, i 

sola màquina de tabac per la discoteca, ja que el cost de cada una és 

bastant elevat, i es situarà just a l’entrada del local, per tal que el client en conegui la seva 

juntes, ja que el seu 

et posen la màquina 

d’encarregar d’emplenar la màquina quan sigui 

compra de xiclets o preservatius de la marca en qüestió. Així doncs, 

enda d’aquests productes són per nosaltres, i ells a canvi 

pel reaprovisionament. Per 

existències. 

Ambdues es situaran 

€ el paquet de xiclets i 1€ per 

s tracta d’un servei necessari per tal de fer del nostre local, un lloc selecte, amb 

se una gran quantitat de 

pugui gaudir tranquil·lament. Concretament 

zones on poder desenvolupar aquest servei amb un aforament de 15 taules, 

Comprovar que els beneficis obtinguts per aquest servei no es tenen en compte a causa del 

Com podreu veure, els ingressos derivats d’aquest servei no han estat comptabilitzats ja que hem 
estat incapaços de determinar quina serà l’acceptació d’aquest servei per part dels clients, ja que es 



 

El funcionament d’aquest servei és el següent. 

servei ja sigui amb anterioritat o la mateixa nit. L’únic requisit que se li aplica és que ha de 

comprar una de les ampolles de la carta que els proveiríem

un privat són: 

1. A través de l’enviament d’un SMS, utilitzant el servei “Premium”.

2. A través de qualsevol dels 

3. Enviant un e-mail a la nostra direcció de correu 
 

Per determinar el preu de les diferents ampolles, així com les ampolles que es posaran 

a la venda s’ha fet un petit estudi de les diferents marques i preus que tenen els locals 

semblants al nostre. Per determinar els preus, s’ha agafat un preu

la discoteca. Normalment com més categoria vol presentar el local, més alts són els preus de 

les ampolles de la carta. Així doncs, 

preus dels locals més selectes de 

També hem cregut convenient jugar una mica amb els preus psicològics, per tal 

d’incentivar més el consum, i acabar obtenint més beneficis.

Subministrament de begudes: 
El primer que hem de tenir en compte en aquest apartat 

begudes vindrà donat per l’empresa “Serhs 

costs, ens subministraran les begudes a principi de

Per tal de fer un càlcul aproximat del nombre i

i conseqüentment per poder calcular el cost de 

enquestes. Cal esmentar, abans de tot, que en el nostre cas, no és necessari cenyir

comprar un nombre molt concret i molt detallat de les begudes que es creu que

consumidors, sinó que es comprarà un 

aquell que es creu que es consumirà exactament durant 

els d’emmagatzemament són nuls, ja que

barra utilitzades com a magatzem

també abarateix costs. Tot i això, sí que s’intentarà fer un càlcul aproximat del que realment es 

consumeix per aproximar una mica el consum verdader dels clients (1). A més, per tal 

d’aproximar la nostra demanda de begudes també s’analitzarà què és beu i en quina quantitat 

(2). Aquest procés es farà a través dels resultats obtin

1. Primerament, intentarem respondre a la pre

gent. Referint-nos a les dades obtingudes en l’apartat de les enquestes, veiem com el con

mitjà són aproximadament 2,

que el nombre màxim de clients que poden venir al local en una setmana són 8.000. A partir 

d’aquí, cada setmana es farà la comanda necessària segons el nombre de begudes 

consumides.   

D’altra banda, també s’ha de tenir en compte que la gent tendeix a 

“xupitos”. Concretament, a través dels resultats obtinguts, es comprova com, 
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 Veure annex 8 

El funcionament d’aquest servei és el següent. Qui ho desitgi pot contractar aquest 

servei ja sigui amb anterioritat o la mateixa nit. L’únic requisit que se li aplica és que ha de 

ampolles de la carta que els proveiríem21. Les diferents veies per reservar 

A través de l’enviament d’un SMS, utilitzant el servei “Premium”. 

A través de qualsevol dels 3 relacions públiques. 

mail a la nostra direcció de correu electrònic. 

Per determinar el preu de les diferents ampolles, així com les ampolles que es posaran 

a la venda s’ha fet un petit estudi de les diferents marques i preus que tenen els locals 

semblants al nostre. Per determinar els preus, s’ha agafat un preu situat segons la categoria de 

la discoteca. Normalment com més categoria vol presentar el local, més alts són els preus de 

les ampolles de la carta. Així doncs, els nostres són una aproximació a la mitjana dels diferents 

preus dels locals més selectes de la ciutat. 

També hem cregut convenient jugar una mica amb els preus psicològics, per tal 

d’incentivar més el consum, i acabar obtenint més beneficis. 

Subministrament de begudes:  
de tenir en compte en aquest apartat és que el subministram

vindrà donat per l’empresa “Serhs Distribució”, i que per comoditat i abarat

les begudes a principi de setmana.  

de fer un càlcul aproximat del nombre i tipus de begudes que prenen els clients, 

poder calcular el cost de subministrament, partirem dels resultats de les 

enquestes. Cal esmentar, abans de tot, que en el nostre cas, no és necessari cenyir

comprar un nombre molt concret i molt detallat de les begudes que es creu que

consumidors, sinó que es comprarà un estoc inicial una mica per sobre de l’òptim (és a dir 

aquell que es creu que es consumirà exactament durant la primera setmana)

són nuls, ja que la discoteca disposa actualment d’unes zones a cada 

barra utilitzades com a magatzem, ens podem permetre fer comandes força àmplies, el qual 

. Tot i això, sí que s’intentarà fer un càlcul aproximat del que realment es 

roximar una mica el consum verdader dels clients (1). A més, per tal 

r la nostra demanda de begudes també s’analitzarà què és beu i en quina quantitat 

s farà a través dels resultats obtinguts a través de les enquestes:

intentarem respondre a la pregunta de quantes consumicions pre

nos a les dades obtingudes en l’apartat de les enquestes, veiem com el con

mitjà són aproximadament 2,35 copes per client. Calcularem el nostre estoc 

que el nombre màxim de clients que poden venir al local en una setmana són 8.000. A partir 

d’aquí, cada setmana es farà la comanda necessària segons el nombre de begudes 

D’altra banda, també s’ha de tenir en compte que la gent tendeix a 

“xupitos”. Concretament, a través dels resultats obtinguts, es comprova com, 
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ho desitgi pot contractar aquest 

servei ja sigui amb anterioritat o la mateixa nit. L’únic requisit que se li aplica és que ha de 

Les diferents veies per reservar 

Per determinar el preu de les diferents ampolles, així com les ampolles que es posaran 

a la venda s’ha fet un petit estudi de les diferents marques i preus que tenen els locals 

situat segons la categoria de 

la discoteca. Normalment com més categoria vol presentar el local, més alts són els preus de 

els nostres són una aproximació a la mitjana dels diferents 

També hem cregut convenient jugar una mica amb els preus psicològics, per tal 

e el subministrament de 

e per comoditat i abaratiment de 

tipus de begudes que prenen els clients, 

subministrament, partirem dels resultats de les 

enquestes. Cal esmentar, abans de tot, que en el nostre cas, no és necessari cenyir-se a 

comprar un nombre molt concret i molt detallat de les begudes que es creu que prendran els 

per sobre de l’òptim (és a dir 

setmana). Aprofitant que 

d’unes zones a cada 

, ens podem permetre fer comandes força àmplies, el qual 

. Tot i això, sí que s’intentarà fer un càlcul aproximat del que realment es 

roximar una mica el consum verdader dels clients (1). A més, per tal 

r la nostra demanda de begudes també s’analitzarà què és beu i en quina quantitat 

guts a través de les enquestes: 

gunta de quantes consumicions pren la 

nos a les dades obtingudes en l’apartat de les enquestes, veiem com el consum 

 tenint en compte 

que el nombre màxim de clients que poden venir al local en una setmana són 8.000. A partir 

d’aquí, cada setmana es farà la comanda necessària segons el nombre de begudes 

D’altra banda, també s’ha de tenir en compte que la gent tendeix a consumir 

“xupitos”. Concretament, a través dels resultats obtinguts, es comprova com, 



 

aproximadament, cada persona que surt es pren de mitjana 2,

tenir en compte que molt personal de barra, encara que no els 

convidar. A més, com s’ha esmentat anteriorment, els diferents clients que portin els 

promotors, per tal d’estudiar l’eficàcia d’aquests, i pagar

porten, rebran un “xupito” de regal. 

Així doncs, es farà el mateix càlcul que anteriorment: es comptabilitzarà com si vinguessin 

mitjana de 8.000 persones cada setmana. 

Cal tenir en compte que: 

• Per ampolla d’1l surten aproximadament 10 cubates

• Per ampolla de 0.70l 

2.  El segon problema que hem d’afrontar és què és el que consumeix realment la 

gent, és a dir, per a quin tipus de beguda es decanta el client. Per respondre a aquesta 

ens fixarem en les preguntes de l’enquesta “

quina beguda acostumes a combinar” i “xupitos de què”. 

  Després d’analitzar aquests aspectes podem elaborar la demanda, tant per la setmana 

d’inauguració com per una setmana normal

principalment, en que durant

estoc superior a l’òptim. També esmentar que es compren ampolles de cava i 

incloses a la carta per les taules VIP

creiem que són indispensables p

D’altra banda, per a proveir un bon servei de subministrament de begudes són 

necessaris, a part de l’alcohol i els refrescs en qüestió tres elements més: el gel, els gots i les 

canyes.  

• Gel:  Pel que fa al gel, hem de tenir en compte que a cada bossa de ge

glaçons, i que per raons d’estalviar costs, ja que, òbviament el gel resulta força més 

barat que l’alcohol, es col·loquen 3 gels per consumició. En aquest cas, el gel s’aniria a 

buscar cada dia segons el necessari ja que per motius d’esp

el gel necessari per una setmana en les neveres. Tot i això, per realitzar un càlcul 

aproximat del cost en què s’incorrerà, es calcularà segons el nombre de consumicions 

que realitza aproximadament la gent cada setmana. Record

conclusió que eren 10.000 combinats per setmana, per tant, el nombre de gels requerits 

per setmana són 30.000. Tenint en compte que són bosses de 50 glaçons, se’n 

requereixen 600 cada setmana. Per tant, al mes, aproximadament, són

• Gots: En aquest cas s’ha de distingir entre els gots de tub, necessaris per realitzar una 

consumició (ja sigui refresc o combinat), i aquells necessaris per els 

calculat l’estoc necessari a partir de les consumicions que es f

setmana (cada setmana es compraran els necessaris). S’ha de tenir en compte que no és 

necessari comprar tants gots com consumicions es preveuen per nit ja que la discoteca 
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 Cal tenir en compte que aquest valors són extrets de les enquestes i per tant, aproximats. Un cop 
posada en marxa la discoteca potser s’hauria d’elaborar la comanda segons el que hagin consumit els 
clients. 

aproximadament, cada persona que surt es pren de mitjana 2,5 “xupitos”. Tot i això s’h

personal de barra, encara que no els hi estigui permès

A més, com s’ha esmentat anteriorment, els diferents clients que portin els 

promotors, per tal d’estudiar l’eficàcia d’aquests, i pagar-los segons el nombre de gent que 

de regal. Per tant, es comptabilitzarà per 3 “xupitos” per persona. 

Així doncs, es farà el mateix càlcul que anteriorment: es comptabilitzarà com si vinguessin 

8.000 persones cada setmana.  

Per ampolla d’1l surten aproximadament 10 cubates (10 cl) i 25 xupitos

 en surten aproximadament 7 cubates i 18 xupitos

El segon problema que hem d’afrontar és què és el que consumeix realment la 

gent, és a dir, per a quin tipus de beguda es decanta el client. Per respondre a aquesta 

ntes de l’enquesta “quin tipus d’alcohol acostumes a beure”, “amb 

quina beguda acostumes a combinar” i “xupitos de què”.  

d’analitzar aquests aspectes podem elaborar la demanda, tant per la setmana 

om per una setmana normal 22. La diferència entre aquestes dues

principalment, en que durant la primera setmana es compra, tal i com s’ha esmentat abans un 

superior a l’òptim. També esmentar que es compren ampolles de cava i 

per les taules VIP. Tot i que no apareguessin a les enquestes en qüestió, 

creiem que són indispensables per oferir un bon servei als públic VIP. 

D’altra banda, per a proveir un bon servei de subministrament de begudes són 

necessaris, a part de l’alcohol i els refrescs en qüestió tres elements més: el gel, els gots i les 

Pel que fa al gel, hem de tenir en compte que a cada bossa de gel hi trobem

glaçons, i que per raons d’estalviar costs, ja que, òbviament el gel resulta força més 

barat que l’alcohol, es col·loquen 3 gels per consumició. En aquest cas, el gel s’aniria a 

buscar cada dia segons el necessari ja que per motius d’espai no és possible encabir tot 

una setmana en les neveres. Tot i això, per realitzar un càlcul 

aproximat del cost en què s’incorrerà, es calcularà segons el nombre de consumicions 

que realitza aproximadament la gent cada setmana. Recordem que es va arribar a la 

conclusió que eren 10.000 combinats per setmana, per tant, el nombre de gels requerits 

per setmana són 30.000. Tenint en compte que són bosses de 50 glaçons, se’n 

requereixen 600 cada setmana. Per tant, al mes, aproximadament, són 

En aquest cas s’ha de distingir entre els gots de tub, necessaris per realitzar una 

consumició (ja sigui refresc o combinat), i aquells necessaris per els 

necessari a partir de les consumicions que es faran de cada tipus per 

setmana (cada setmana es compraran els necessaris). S’ha de tenir en compte que no és 

necessari comprar tants gots com consumicions es preveuen per nit ja que la discoteca 

                   
Cal tenir en compte que aquest valors són extrets de les enquestes i per tant, aproximats. Un cop 

xa la discoteca potser s’hauria d’elaborar la comanda segons el que hagin consumit els 
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“xupitos”. Tot i això s’ha de 

estigui permès, tendeixen a 

A més, com s’ha esmentat anteriorment, els diferents clients que portin els 

los segons el nombre de gent que 

rà per 3 “xupitos” per persona. 

Així doncs, es farà el mateix càlcul que anteriorment: es comptabilitzarà com si vinguessin una 

xupitos (4cl). 

cubates i 18 xupitos. 

El segon problema que hem d’afrontar és què és el que consumeix realment la 

gent, és a dir, per a quin tipus de beguda es decanta el client. Per respondre a aquesta qüestió, 

quin tipus d’alcohol acostumes a beure”, “amb 

d’analitzar aquests aspectes podem elaborar la demanda, tant per la setmana 

. La diferència entre aquestes dues rau, 

com s’ha esmentat abans un 

superior a l’òptim. També esmentar que es compren ampolles de cava i xampany, 

. Tot i que no apareguessin a les enquestes en qüestió, 

D’altra banda, per a proveir un bon servei de subministrament de begudes són 

necessaris, a part de l’alcohol i els refrescs en qüestió tres elements més: el gel, els gots i les 

l hi trobem uns 50 

glaçons, i que per raons d’estalviar costs, ja que, òbviament el gel resulta força més 

barat que l’alcohol, es col·loquen 3 gels per consumició. En aquest cas, el gel s’aniria a 

ai no és possible encabir tot 

una setmana en les neveres. Tot i això, per realitzar un càlcul 

aproximat del cost en què s’incorrerà, es calcularà segons el nombre de consumicions 

em que es va arribar a la 

conclusió que eren 10.000 combinats per setmana, per tant, el nombre de gels requerits 

per setmana són 30.000. Tenint en compte que són bosses de 50 glaçons, se’n 

 2.400 bosses. 

En aquest cas s’ha de distingir entre els gots de tub, necessaris per realitzar una 

consumició (ja sigui refresc o combinat), i aquells necessaris per els “xupitos”. S’ha 

aran de cada tipus per 

setmana (cada setmana es compraran els necessaris). S’ha de tenir en compte que no és 

necessari comprar tants gots com consumicions es preveuen per nit ja que la discoteca 

Cal tenir en compte que aquest valors són extrets de les enquestes i per tant, aproximats. Un cop 
xa la discoteca potser s’hauria d’elaborar la comanda segons el que hagin consumit els 



 

disposa d’uns “rentagots” que els neteja molt ràpidament, i d

els offices (contractats exclusivament per desenvolupar aquesta feina). Així doncs, 

partirem del nombre de persones que es preveu que entraran 

agafant-ne una proporció.

Per tant, pel que fa al nombre total de

compte que es poden arribar a aplegar unes dues mil persones en el cas d’una festa 

especial en el nostre local

distribuir entre les barres i per tant hi ha 

necessari, es compraran 1

consumint al mateix temps).  

Pel que fa als vasos de “xupito” es procedirà de la mateixa manera. Així doncs, 

calculant que el dia que

Aquests serien costs que computarem al mes d’obertura, però segons ens han 

comentat diferents propietaris de discoteques, es fan malbé per nit un 3% dels gots 

utilitzats. Així doncs, si prevei

se’n faran malbé uns 300. Per tant, cada mes s’incorre en el cost de comprar 1

D’altra banda, pel que fa als “xupitos”, considerar que gair

ja que es prenen a la mateix b

doncs, no s’incorre en cap cost addicional per culpa del trencament d’aquests. 

• Canyes: La majoria de consumicions a una discoteca, principalment els “cubates” es 

prenen amb canyeta, així doncs 

la gent acostuma a agafar

d’aquesta manera, i basant

setmana, hauríem de tenir unes 10.0

diferents barres. 

Política de preus 
En aquest apartat el que es pretén és explicar d’una forma molt més acurada per què 

s’han escollit uns preus i no uns altres. Pretenem demostrar que en el nostre projecte la 

majoria de preus no surten de la simple experiència, o d’una simple mirada a la competència. 

Pretenem demostrar aproximadament, quins són els preus més convenients:

Preu de les entrades: 
Diumenges i Dimecres:

general és relativament baixa en comparació amb altres dies

que la millor estratègia per a fer venir gent és posar 

assegurar uns certs ingressos, i conseqüentment l’entrada,

lliure. És a dir, l’accés al local és gratuït però tot client que entri té l’

consumició. Aquest servei cada vegada és més popular entre les diferents discoteques, ja que 

és una manera de fer veure 

cobrant una entrada amb una consumició. Per controlar aquest servei es donaran unes 

disposa d’uns “rentagots” que els neteja molt ràpidament, i d’aquest servei se n’ocupen 

els offices (contractats exclusivament per desenvolupar aquesta feina). Així doncs, 

partirem del nombre de persones que es preveu que entraran com a 

ne una proporció. 

Per tant, pel que fa al nombre total de gots de tub necessaris, hem de tenir en 

compte que es poden arribar a aplegar unes dues mil persones en el cas d’una festa 

especial en el nostre local. Considerant aquest fet, i el factor que els gots s’han de 

distribuir entre les barres i per tant hi ha d’haver un estoc una mica més elevat que el 

necessari, es compraran 1.500 gots de tub (mai hi haurà més de 1

consumint al mateix temps).   

Pel que fa als vasos de “xupito” es procedirà de la mateixa manera. Així doncs, 

calculant que el dia que vindrà més gent seran dues mil persones, se’n compraran 1

Aquests serien costs que computarem al mes d’obertura, però segons ens han 

comentat diferents propietaris de discoteques, es fan malbé per nit un 3% dels gots 

utilitzats. Així doncs, si preveiem que es consumiran uns 10.000 combinats per setmana, 

se’n faran malbé uns 300. Per tant, cada mes s’incorre en el cost de comprar 1

D’altra banda, pel que fa als “xupitos”, considerar que gairebé no se’n fan malbé 

ja que es prenen a la mateix barra i ningú se’ls emporta a cap altre indret del local. Així 

doncs, no s’incorre en cap cost addicional per culpa del trencament d’aquests. 

La majoria de consumicions a una discoteca, principalment els “cubates” es 

prenen amb canyeta, així doncs hauríem de tenir una gran quantitat d’aquestes, ja que 

la gent acostuma a agafar-ne sempre més d’una per compartir la seva consumició, 

d’aquesta manera, i basant-nos en la xifra aproximada de 10.000 “cubates” servits per 

setmana, hauríem de tenir unes 10.000 canyes repartides entre el magatzem i les 

 
En aquest apartat el que es pretén és explicar d’una forma molt més acurada per què 

s’han escollit uns preus i no uns altres. Pretenem demostrar que en el nostre projecte la 

ajoria de preus no surten de la simple experiència, o d’una simple mirada a la competència. 

Pretenem demostrar aproximadament, quins són els preus més convenients: 

imecres: Aquests són dies on creiem que la demanda per 

general és relativament baixa en comparació amb altres dies. És per aquest motiu que pensem

que la millor estratègia per a fer venir gent és posar entrada gratuïta. Tot i això, volem 

assegurar uns certs ingressos, i conseqüentment l’entrada, tot i semblar-ho, no és estrictament 

. És a dir, l’accés al local és gratuït però tot client que entri té l’obligació de fer 

. Aquest servei cada vegada és més popular entre les diferents discoteques, ja que 

és una manera de fer veure al client que entrarà gratuïtament quan en realitat se’ls està 

cobrant una entrada amb una consumició. Per controlar aquest servei es donaran unes 
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’aquest servei se n’ocupen 

els offices (contractats exclusivament per desenvolupar aquesta feina). Així doncs, 

com a màxim per dia, 

gots de tub necessaris, hem de tenir en 

compte que es poden arribar a aplegar unes dues mil persones en el cas d’una festa 

Considerant aquest fet, i el factor que els gots s’han de 

una mica més elevat que el 

500 gots de tub (mai hi haurà més de 1.500 persones 

Pel que fa als vasos de “xupito” es procedirà de la mateixa manera. Així doncs, 

vindrà més gent seran dues mil persones, se’n compraran 1.500. 

Aquests serien costs que computarem al mes d’obertura, però segons ens han 

comentat diferents propietaris de discoteques, es fan malbé per nit un 3% dels gots 

000 combinats per setmana, 

se’n faran malbé uns 300. Per tant, cada mes s’incorre en el cost de comprar 1.200 gots. 

bé no se’n fan malbé 

arra i ningú se’ls emporta a cap altre indret del local. Així 

doncs, no s’incorre en cap cost addicional per culpa del trencament d’aquests.  

La majoria de consumicions a una discoteca, principalment els “cubates” es 

hauríem de tenir una gran quantitat d’aquestes, ja que 

ne sempre més d’una per compartir la seva consumició, 

nos en la xifra aproximada de 10.000 “cubates” servits per 

00 canyes repartides entre el magatzem i les 

En aquest apartat el que es pretén és explicar d’una forma molt més acurada per què 

s’han escollit uns preus i no uns altres. Pretenem demostrar que en el nostre projecte la 

ajoria de preus no surten de la simple experiència, o d’una simple mirada a la competència. 

 

dies on creiem que la demanda per oci nocturn en 

. És per aquest motiu que pensem 

. Tot i això, volem 

no és estrictament 

obligació de fer una 

. Aquest servei cada vegada és més popular entre les diferents discoteques, ja que 

al client que entrarà gratuïtament quan en realitat se’ls està 

cobrant una entrada amb una consumició. Per controlar aquest servei es donaran unes 



 

targetes23 que els clients hauran de donar als cambrers un cop fan la consumició. A canvi, 

rebran una altra d’igual, però de diferent color,

client l’hagi perduda o es negui a donar

consumició més cara. 

Dijous i divendres: Tal i com s’ha comentat anteriorment

discoteca va adreçada al públic universitari. El preu de les entrades per aquests dies serà de 

12€ una consumició i de 15€ dues

les enquestes, concretament a través de les preguntes 

gent estava disposada a pagar per accedir a una discoteca amb cap, una, o dues

Primer de tot s’ha de considerar el fet que només es vendran entrades d’una i dues 

consumicions. El motiu és el següent: segon

que prenen aquest tipus de clients són m

d’aquestes, s’optarà per posar entrades més cares, però amb més consumicions. És a dir, els 

estudiants no estan gaire disposats a prendre copes dins el local pagant

prefereixen consumir a fora, ja que els resulta més barat.

amb el preu de l’entrada sembla

clients a prendre una o dues consumicions cobrant

queda justificat un preu més elevat per l’entrada, i s’obliga a prendre un nombre determinat 

de consumicions. A més, la diferència entre el preu que pagaria 

dues és bastant reduïda, de tal manera que la majoria tendeixin a consumir

benefici creixi encara més. L’ingrés marginal que obtenim al augmentar el preu regalant una 

copa, és superior al cost al que incor

d’entrades, obligant al client que com a mínim faci una consumició, a no ser que s’entri per 

llista. 

Per tant, només cal calcular el preu

següent manera: partint dels resultats obtinguts a les enquestes, hem creat uns gràfics que 

mostren, segons la població enquestada

majors. Pel càlcul, s’han tingut en compte les freqüències acumulades (quanta gent estaria 

disposada a entrar per aquell preu), i s’han multiplicat pel preu en qüestió. D’aquesta manera 

es fa una aproximació, a través de l’enquesta de quin és el preu qu

ingressos i, per tant és òptim assignar. En els gràfics que es mostren a continuació es poden 

comprovar aquestes explicacions:
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 Targetes impreses per Budweiser. Anar a l’apartat d’ingressos per publicitat per a més informació.

que els clients hauran de donar als cambrers un cop fan la consumició. A canvi, 

d’igual, però de diferent color, vàlida per sortir del local. En cas de que el 

client l’hagi perduda o es negui a donar-la haurà d’abonar l’import corresponent a la 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, aquests die

discoteca va adreçada al públic universitari. El preu de les entrades per aquests dies serà de 

€ una consumició i de 15€ dues.  Aquest preu s’ha calculat en base als resultats obtinguts a 

les enquestes, concretament a través de les preguntes que es referien al preu màxim que la 

gent estava disposada a pagar per accedir a una discoteca amb cap, una, o dues

Primer de tot s’ha de considerar el fet que només es vendran entrades d’una i dues 

consumicions. El motiu és el següent: segons els resultats de les enquestes, les consumicions 

que prenen aquest tipus de clients són més aviat poques, i per tal d’estimular el consum 

d’aquestes, s’optarà per posar entrades més cares, però amb més consumicions. És a dir, els 

disposats a prendre copes dins el local pagant-les a part, ja 

prefereixen consumir a fora, ja que els resulta més barat. Tot i això, si els queden cobertes 

sembla molt més barat. Es tracta d’una estratègia per tal d’obligar

a prendre una o dues consumicions cobrant-los-les amb el preu de l’entrada. Així doncs, 

queda justificat un preu més elevat per l’entrada, i s’obliga a prendre un nombre determinat 

de consumicions. A més, la diferència entre el preu que pagaria un estudiant per un copa o per 

dues és bastant reduïda, de tal manera que la majoria tendeixin a consumir-ne dues i el nostre 

benefici creixi encara més. L’ingrés marginal que obtenim al augmentar el preu regalant una 

copa, és superior al cost al que incorrem. Per tant, només vendrem aquests dos tipus 

d’entrades, obligant al client que com a mínim faci una consumició, a no ser que s’entri per 

, només cal calcular el preu que es cobraria per entrada, que hem calculat de la 

tint dels resultats obtinguts a les enquestes, hem creat uns gràfics que 

mostren, segons la població enquestada, quin és el preu que ens reportarà uns ingressos 

majors. Pel càlcul, s’han tingut en compte les freqüències acumulades (quanta gent estaria 

disposada a entrar per aquell preu), i s’han multiplicat pel preu en qüestió. D’aquesta manera 

, a través de l’enquesta de quin és el preu que ens dóna uns majors 

per tant és òptim assignar. En els gràfics que es mostren a continuació es poden 

comprovar aquestes explicacions:  

                   
s per Budweiser. Anar a l’apartat d’ingressos per publicitat per a més informació.
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que els clients hauran de donar als cambrers un cop fan la consumició. A canvi, en 

vàlida per sortir del local. En cas de que el 

la haurà d’abonar l’import corresponent a la 

aquests dies la nostra 

discoteca va adreçada al públic universitari. El preu de les entrades per aquests dies serà de 

.  Aquest preu s’ha calculat en base als resultats obtinguts a 

que es referien al preu màxim que la 

gent estava disposada a pagar per accedir a una discoteca amb cap, una, o dues consumicions. 

Primer de tot s’ha de considerar el fet que només es vendran entrades d’una i dues 

s els resultats de les enquestes, les consumicions 

poques, i per tal d’estimular el consum 

d’aquestes, s’optarà per posar entrades més cares, però amb més consumicions. És a dir, els 

les a part, ja que 

si els queden cobertes 

molt més barat. Es tracta d’una estratègia per tal d’obligar als 

les amb el preu de l’entrada. Així doncs, 

queda justificat un preu més elevat per l’entrada, i s’obliga a prendre un nombre determinat 

un estudiant per un copa o per 

ne dues i el nostre 

benefici creixi encara més. L’ingrés marginal que obtenim al augmentar el preu regalant una 

rem. Per tant, només vendrem aquests dos tipus 

d’entrades, obligant al client que com a mínim faci una consumició, a no ser que s’entri per 

que es cobraria per entrada, que hem calculat de la 

tint dels resultats obtinguts a les enquestes, hem creat uns gràfics que 

quin és el preu que ens reportarà uns ingressos 

majors. Pel càlcul, s’han tingut en compte les freqüències acumulades (quanta gent estaria 

disposada a entrar per aquell preu), i s’han multiplicat pel preu en qüestió. D’aquesta manera 

e ens dóna uns majors 

per tant és òptim assignar. En els gràfics que es mostren a continuació es poden 

s per Budweiser. Anar a l’apartat d’ingressos per publicitat per a més informació. 



 

 

Nota: En vermell, l’entrada de 12

 En groc, l’entrada de 15

Nota: En vermell, l’entrada de 15

 En groc, l’entrada de 18

Dissabtes: D’altra banda, els dissabtes el preu seria de 

amb dues consumicions. El motiu d’aquesta política de preus es basa en que els dijous i els 

divendres tindríem un públic principalment universitari, i per tant, amb un nivell adquisitiu 

tirant a baix. En canvi, els dissabtes hem elevat el preu de l’entrada perquè el client hab

sol ser més gran i per tant, amb una feina remunerada que li permet pagar l’entrada a un preu 

més alt. D’aquesta manera també

que és el que busquem per aquest dia

A més a més, com que volem

aquests dies, veiem (en el gràfic es pot fer una aproximació) com un augment de

a 15€, provoca que la demanda universit

1728
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a de 15€ (Dijous i Divendres) 

En groc, l’entrada de 18€ (Dissabte) 

D’altra banda, els dissabtes el preu seria de 15€ amb una consumició i 18€ 

. El motiu d’aquesta política de preus es basa en que els dijous i els 

divendres tindríem un públic principalment universitari, i per tant, amb un nivell adquisitiu 

tirant a baix. En canvi, els dissabtes hem elevat el preu de l’entrada perquè el client hab

sol ser més gran i per tant, amb una feina remunerada que li permet pagar l’entrada a un preu 

més alt. D’aquesta manera també aconseguim fer del nostre local un lloc encara més selecte, 

per aquest dia. 

A més a més, com que volem reduir el públic universitari present en el nostre local per 

aquests dies, veiem (en el gràfic es pot fer una aproximació) com un augment de

€, provoca que la demanda universitària es redueixi aproximadament un 35%. A simple 
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€ amb una consumició i 18€ 

. El motiu d’aquesta política de preus es basa en que els dijous i els 

divendres tindríem un públic principalment universitari, i per tant, amb un nivell adquisitiu 

tirant a baix. En canvi, els dissabtes hem elevat el preu de l’entrada perquè el client habitual 

sol ser més gran i per tant, amb una feina remunerada que li permet pagar l’entrada a un preu 

aconseguim fer del nostre local un lloc encara més selecte, 

reduir el públic universitari present en el nostre local per 

aquests dies, veiem (en el gràfic es pot fer una aproximació) com un augment del preu de 12€ 

ària es redueixi aproximadament un 35%. A simple 

5
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vista sembla que una reducció de la demanda universitària serà un factor que afectarà 

negativament els nostres ingressos. Tot i això, no es ben bé així. Una reducció de la demanda 

universitària, provocarà una major acceptació del local per part del públic al qual ens a

aquests dies, un públic més elitista que no busca precisament gent universitària dins el local

Una reducció de la demanda universitària provocarà que més gent amb un poder adquisitiu 

major accedeixi al nostre local, portant una major reputació en 

beneficis més alts. Precisament, una de les principals estratègies de màrqueting utilitzades per 

aquests dies és la reputació, i per aconseguir

Preu de les consumicions
En aquest cas, per tal de determinar el preu de les begudes, hem seguit el mateix procediment 

que anteriorment: hem calculat les freqüències acumulades, les hem multiplicat pel preu de la 

copa, i així hem determinat els ingressos aproximats. Els preus doncs, que

una consumició és el que posarem els dijous i divendres, dies en què la demanda es 

majoritàriament universitària (recordem que les enquestes van anar adreçades principalment 

a un públic universitari). Es cobraran per tant, 7

mostra el gràfic següent:  

 

Aquest doncs, seria el preu per un combinat normal. Tenint en compte que el cost d’un 

Red Bull és força més elevat que el d’un refresc normal, el preu de la consumició amb Red Bull 

és més elevat.  

Per tal de determinar la resta de preus, ja que les enquestes no ens proveïen d’aquesta 

informació25, vam tenir en compte el que serien els preus de mercat, ajustant

diferents segons locals, a les discoteques que atreien un ambient sembla

doncs, vam observar els preus de les begudes en els locals següents

Discothèque26. 

                                                          
24

 Lligat amb el motiu pel qual creem dos imatges: Amber Clu
25

 Vam observar que si preguntàvem el preu de cada tipus de beguda que el client estava disposat a 
pagar, llavors, l’enquesta es feia massa llarga i molta gent no accediria a respondre.
26
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que una reducció de la demanda universitària serà un factor que afectarà 

negativament els nostres ingressos. Tot i això, no es ben bé així. Una reducció de la demanda 

universitària, provocarà una major acceptació del local per part del públic al qual ens a

aquests dies, un públic més elitista que no busca precisament gent universitària dins el local

Una reducció de la demanda universitària provocarà que més gent amb un poder adquisitiu 

major accedeixi al nostre local, portant una major reputació en el futur, i conseqüentment uns 

beneficis més alts. Precisament, una de les principals estratègies de màrqueting utilitzades per 

aquests dies és la reputació, i per aconseguir-la estratègies d’aquest tipus s’han d’utilitzar.

de les consumicions: 
est cas, per tal de determinar el preu de les begudes, hem seguit el mateix procediment 

que anteriorment: hem calculat les freqüències acumulades, les hem multiplicat pel preu de la 

copa, i així hem determinat els ingressos aproximats. Els preus doncs, que 

una consumició és el que posarem els dijous i divendres, dies en què la demanda es 

majoritàriament universitària (recordem que les enquestes van anar adreçades principalment 

a un públic universitari). Es cobraran per tant, 7€ per una consumició aquests dies, tal i com 

Aquest doncs, seria el preu per un combinat normal. Tenint en compte que el cost d’un 

Red Bull és força més elevat que el d’un refresc normal, el preu de la consumició amb Red Bull 

Per tal de determinar la resta de preus, ja que les enquestes no ens proveïen d’aquesta 

, vam tenir en compte el que serien els preus de mercat, ajustant

diferents segons locals, a les discoteques que atreien un ambient sembla

doncs, vam observar els preus de les begudes en els locals següents: Sutton, Costa Breve i 

                   
Lligat amb el motiu pel qual creem dos imatges: Amber Club Barcelona, i Amber Club University.
Vam observar que si preguntàvem el preu de cada tipus de beguda que el client estava disposat a 

pagar, llavors, l’enquesta es feia massa llarga i molta gent no accediria a respondre. 

3 4 5 6 7 8 9
Preu

Preu de la consumició
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que una reducció de la demanda universitària serà un factor que afectarà 

negativament els nostres ingressos. Tot i això, no es ben bé així. Una reducció de la demanda 

universitària, provocarà una major acceptació del local per part del públic al qual ens adrecem 

aquests dies, un públic més elitista que no busca precisament gent universitària dins el local24. 

Una reducció de la demanda universitària provocarà que més gent amb un poder adquisitiu 

el futur, i conseqüentment uns 

beneficis més alts. Precisament, una de les principals estratègies de màrqueting utilitzades per 

la estratègies d’aquest tipus s’han d’utilitzar. 

est cas, per tal de determinar el preu de les begudes, hem seguit el mateix procediment 

que anteriorment: hem calculat les freqüències acumulades, les hem multiplicat pel preu de la 

 s’ha obtingut per 

una consumició és el que posarem els dijous i divendres, dies en què la demanda es 

majoritàriament universitària (recordem que les enquestes van anar adreçades principalment 

sumició aquests dies, tal i com 

 

Aquest doncs, seria el preu per un combinat normal. Tenint en compte que el cost d’un 

Red Bull és força més elevat que el d’un refresc normal, el preu de la consumició amb Red Bull 

Per tal de determinar la resta de preus, ja que les enquestes no ens proveïen d’aquesta 

, vam tenir en compte el que serien els preus de mercat, ajustant-los, ja que són 

diferents segons locals, a les discoteques que atreien un ambient semblant al nostre. Així 

: Sutton, Costa Breve i 

b Barcelona, i Amber Club University. 
Vam observar que si preguntàvem el preu de cada tipus de beguda que el client estava disposat a 

10 11 12



 

Dimecres: tal i com s’ha comentat es preveu una demanda baixa, 

i es presenta una gran competència per aquests dies. 

Considerant aquests fets, creiem que col·locar uns preus no 

massa elevats, pot ser un fort factor d’atracció cap al nostre 

local. És a dir, si acompanyat del factor que l’entrada és gratuïta, 

a més posem uns preus no massa elevats, poden fer 

local de referència per aquest dia de la setmana. A més, s’ha 

observat a través de les estratègies que utilitzen les altres 

discoteques que creen les festes

consumir molts de “xupitos”. Aix

incentivant-ne el consum. 

 

Dissabtes: Pel que fa als dissabtes, tal i com s’ha comentat 

abans, una de les maneres de buscar un públic més elitista és 

augmentar els preus. En el cas de les begudes no farem cap 

excepció. Tot i això, cal esmentar que els preus continuen 

essent inferiors que a molts locals de Barcelona

taula de preus quedaria de la manera següent:

tampoc excessivament cars (ja que també s’i

voltant per aquella zona, probablement estrangers).

Personal 
El primer que s’ha de considerar referent al personal és que molts dels salaris venen 

determinants per el conveni regulador corresponent

compte que segons el dia, tal i com s’ha dit amb anterioritat, es contractarà un nombre o un 

                                                          
27 Veure l’apartat de l’anàlisi de la competència
28  Veure annex 11 

Dijous i Divendres 

Beguda Preu 
Cubata 7,00 € 
Cubata+Red Bull 8,00 € 
Cervesa 3,00 € 
Xupito Tequila 3,00 € 
Xupito Alcohol 3,50 € 
Aigua 4,00 € 

Diumenge 

Beguda Preu 
Cubata 8,00 € 
Cubata+Red Bull 9,00 € 
Cervesa 4,00 € 
Xupito Tequila 3,50 € 
Xupito Alcohol 4,00 € 
Aigua 4,00 € 

 

Tot i que aquests serien els preus sobre els quals creiem que 

podrem extreure uns majors beneficis, opinem que no han de ser 

els mateixos per a tots els dies. Al donar-se demandes diferents 

segons els dies, no podem posar els mateixos preus. Així doncs, 

dimecres, dissabtes i diumenges els preus de les begudes 

canviaran. 

 

tal i com s’ha comentat es preveu una demanda baixa, 

i es presenta una gran competència per aquests dies. 

Considerant aquests fets, creiem que col·locar uns preus no 

massa elevats, pot ser un fort factor d’atracció cap al nostre 

nyat del factor que l’entrada és gratuïta, 

a més posem uns preus no massa elevats, poden fer d’Amber, un 

local de referència per aquest dia de la setmana. A més, s’ha 

observat a través de les estratègies que utilitzen les altres 

estes Erasmus, que aquest tipus de consumidor es decanta per 

consumir molts de “xupitos”. Així doncs, es realitzaran ofertes per aquestes begudes, 

Pel que fa als dissabtes, tal i com s’ha comentat 

abans, una de les maneres de buscar un públic més elitista és 

augmentar els preus. En el cas de les begudes no farem cap 

excepció. Tot i això, cal esmentar que els preus continuen 

lts locals de Barcelona27. Així doncs, la 

taula de preus quedaria de la manera següent: 

Diumenges: Tal i com s’ha pogut 

comprovar fins ara, els preus es determinen segons la el tipus i la 

quantitat de demanda que es preveu. En aquest cas, tot i que es 

prevegi una demanda relativament baixa, es creu que vindrà 

donada principalment per gent que sortirà del casino o l’Hotel 

Ars, i per tota aquella gent que freqüenti el port olímpic un 

diumenge. Per tant, hem situat els preus entre els de dimecres i 

els de dissabte, de manera que no siguin excessivament barats, ni 

tampoc excessivament cars (ja que també s’intentarà atraure tota aquella gent que estigui 

voltant per aquella zona, probablement estrangers). 

El primer que s’ha de considerar referent al personal és que molts dels salaris venen 

determinants per el conveni regulador corresponent28. Seguidament també s’ha de tenir en 

compte que segons el dia, tal i com s’ha dit amb anterioritat, es contractarà un nombre o un 

                   
de l’anàlisi de la competència 

Dimecres

Beguda 
Cubata 
Cubata+Red Bull
Cervesa 
Xupito Tequila
Xupito Alcohol
Aigua 

Dissabte 

Beguda 
Cubata 
Cubata+Red Bull
Cervesa 
Xupito Tequila
Xupito Alcohol
Aigua 
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Tot i que aquests serien els preus sobre els quals creiem que 

podrem extreure uns majors beneficis, opinem que no han de ser 

se demandes diferents 

preus. Així doncs, 

dimecres, dissabtes i diumenges els preus de les begudes 

rasmus, que aquest tipus de consumidor es decanta per 

í doncs, es realitzaran ofertes per aquestes begudes, 

comprovar fins ara, els preus es determinen segons la el tipus i la 

quantitat de demanda que es preveu. En aquest cas, tot i que es 

prevegi una demanda relativament baixa, es creu que vindrà 

el casino o l’Hotel 

Ars, i per tota aquella gent que freqüenti el port olímpic un 

diumenge. Per tant, hem situat els preus entre els de dimecres i 

els de dissabte, de manera que no siguin excessivament barats, ni 

ntentarà atraure tota aquella gent que estigui 

El primer que s’ha de considerar referent al personal és que molts dels salaris venen 

nt també s’ha de tenir en 

compte que segons el dia, tal i com s’ha dit amb anterioritat, es contractarà un nombre o un 

Dimecres 

 Preu 
 6,00 € 

Cubata+Red Bull 7,00 € 
 3,00 € 

Xupito Tequila 2,50 € 
Xupito Alcohol 2,50 € 

4,00 € 

 

Preu 
9,00 € 

Cubata+Red Bull 10,00 € 
5,00 € 

Xupito Tequila 4,00 € 
Xupito Alcohol 4,00 € 

5,00 € 



 

altre de treballadors, de manera que una part del personal sigui fix i un altre de variable. La 

contractació quedarà de la manera següent

Cambrers: Treballaran els 5 dies en què el local estarà obert.  Lògicament, els dies en 

què es posen en funcionament les dues sales, s’haurà de contractar un nombre més elevat de 

cambrers. Resumint, seran 10 cambrers en total, 5 de fixes i 5 de temporals

Seguretat: En aquest cas, s’ha de tenir en compte que sempre hi ha d’haver un cap de 

seguretat present a la discoteca, per tal de comprovar que tot funcioni correctament, i que en 

cas de que hi hagi algun problema estigui allà per solucionar

que es posa en funcionament només una sala s’han de contractar 3 agents més de seguretat. 

Dijous, Divendres i Dissabte, s’amplia la contractació d’agents, que ascendirà fins a 8 per tal de 

controlar totes les zones del local. Per ta

llavors 4 agents de seguretat fixes i 3 agents de seguretat temporals.

Offices: Es tracta de tot aquell personal que es dedica a recollir els gots bruts, posar

al rentaplats, treure tots els nets i distribuir

funcionament del nostre local, es contractarà un office fix, que treballa

més importants se’n contractarà un més de temporal. 

Guarda-roba: En el cas del guarda

dels office. És a dir, una persona fixa pels dies en què només romandrà oberta una sala, i 2 p

la resta. A més, en els dies on hi hagi una gran demanda pel guarda

ajudarà per tal d’agilitzar el servei. 

Taquiller/a: És necessari pel correcte desenvolupament del local, tenir un 

treballador/a encarregat del cobrament de les e

l’entrada. Així doncs, es contractarà un treballador per desenvolupar aquesta tasca.

Neteja: La neteja és molt important per tal que el local estigui en perfectes condicions 

per la sessió del dia següent. Ai

només romangui oberta una de les dues sales, i s’ampliarà a quatre pels dies en què s’hagi de 

netejar tot el local.  

Relacions públiques: 

a la discoteca a través de la creació de llistes o de contactes ja establerts. També és encarregat 

de pactar festes especials així com de mantenir actualitzades eines de màrqueting com poden 

ser el Facebook, la web... Se’n contractarien 3 que treb

a crear un bon sistema d’incentius disposarien d’una part fixa i d’una variable. Cobrari

doncs, 1.000€ de sou fix i 0,12

que entraran unes 4.000 persones setmanals, que equivalen a uns 2.000

aproximadament.  

Promotors: Hem de distingir entre dos tipus de promotors. Els primers són aquells que 

s’encarreguen de distribuir flyers per a tota la zona del Port Olímpic, i actuaran els Dimecre

els Diumenges, dies on la demanda que ve d’aquella zona és important. D’aquests se’n 

contractaran i funcionaran a través d’un salari completament variable, se’ls pagaria a 0

flyer entrat. Aquí ens trobem davant el problema de que per tal de com

altre de treballadors, de manera que una part del personal sigui fix i un altre de variable. La 

contractació quedarà de la manera següent: 

Treballaran els 5 dies en què el local estarà obert.  Lògicament, els dies en 

què es posen en funcionament les dues sales, s’haurà de contractar un nombre més elevat de 

cambrers. Resumint, seran 10 cambrers en total, 5 de fixes i 5 de temporals. 

En aquest cas, s’ha de tenir en compte que sempre hi ha d’haver un cap de 

seguretat present a la discoteca, per tal de comprovar que tot funcioni correctament, i que en 

cas de que hi hagi algun problema estigui allà per solucionar-lo. Al marge d’aquest fet, els dies 

que es posa en funcionament només una sala s’han de contractar 3 agents més de seguretat. 

Dijous, Divendres i Dissabte, s’amplia la contractació d’agents, que ascendirà fins a 8 per tal de 

controlar totes les zones del local. Per tant, resumint, es contractarà 1 cap de seguretat, i 

llavors 4 agents de seguretat fixes i 3 agents de seguretat temporals. 

Es tracta de tot aquell personal que es dedica a recollir els gots bruts, posar

al rentaplats, treure tots els nets i distribuir-los a les barres on sigui necessari. Pel correcte 

funcionament del nostre local, es contractarà un office fix, que treballarà els 5 dies, i els dies 

més importants se’n contractarà un més de temporal.  

En el cas del guarda-roba succeirà exactament el mateix que en el cas 

dels office. És a dir, una persona fixa pels dies en què només romandrà oberta una sala, i 2 p

la resta. A més, en els dies on hi hagi una gran demanda pel guarda-roba, un dels cambrers 

ajudarà per tal d’agilitzar el servei.  

És necessari pel correcte desenvolupament del local, tenir un 

treballador/a encarregat del cobrament de les entrades i de gestionar tot el tema de la caixa a 

l’entrada. Així doncs, es contractarà un treballador per desenvolupar aquesta tasca.

La neteja és molt important per tal que el local estigui en perfectes condicions 

per la sessió del dia següent. Així doncs, es contractaran dues persones fixes pels dies en què 

només romangui oberta una de les dues sales, i s’ampliarà a quatre pels dies en què s’hagi de 

 Aquest personal és el que es dedica exclusivament a por

a la discoteca a través de la creació de llistes o de contactes ja establerts. També és encarregat 

de pactar festes especials així com de mantenir actualitzades eines de màrqueting com poden 

ser el Facebook, la web... Se’n contractarien 3 que treballarien tots els dies de la setmana, i per 

a crear un bon sistema d’incentius disposarien d’una part fixa i d’una variable. Cobrari

12€ per persona entrada a la discoteca. Es calcula, tirant cap a baix, 

00 persones setmanals, que equivalen a uns 2.000

Hem de distingir entre dos tipus de promotors. Els primers són aquells que 

s’encarreguen de distribuir flyers per a tota la zona del Port Olímpic, i actuaran els Dimecre

els Diumenges, dies on la demanda que ve d’aquella zona és important. D’aquests se’n 

contractaran i funcionaran a través d’un salari completament variable, se’ls pagaria a 0

flyer entrat. Aquí ens trobem davant el problema de que per tal de computar quanta gent 
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altre de treballadors, de manera que una part del personal sigui fix i un altre de variable. La 

Treballaran els 5 dies en què el local estarà obert.  Lògicament, els dies en 

què es posen en funcionament les dues sales, s’haurà de contractar un nombre més elevat de 

 

En aquest cas, s’ha de tenir en compte que sempre hi ha d’haver un cap de 

seguretat present a la discoteca, per tal de comprovar que tot funcioni correctament, i que en 

d’aquest fet, els dies 

que es posa en funcionament només una sala s’han de contractar 3 agents més de seguretat. 

Dijous, Divendres i Dissabte, s’amplia la contractació d’agents, que ascendirà fins a 8 per tal de 

nt, resumint, es contractarà 1 cap de seguretat, i 

Es tracta de tot aquell personal que es dedica a recollir els gots bruts, posar-los 

los a les barres on sigui necessari. Pel correcte 

rà els 5 dies, i els dies 

roba succeirà exactament el mateix que en el cas 

dels office. És a dir, una persona fixa pels dies en què només romandrà oberta una sala, i 2 per 

roba, un dels cambrers 

És necessari pel correcte desenvolupament del local, tenir un 

ntrades i de gestionar tot el tema de la caixa a 

l’entrada. Així doncs, es contractarà un treballador per desenvolupar aquesta tasca. 

La neteja és molt important per tal que el local estigui en perfectes condicions 

xí doncs, es contractaran dues persones fixes pels dies en què 

només romangui oberta una de les dues sales, i s’ampliarà a quatre pels dies en què s’hagi de 

Aquest personal és el que es dedica exclusivament a portar gent 

a la discoteca a través de la creació de llistes o de contactes ja establerts. També és encarregat 

de pactar festes especials així com de mantenir actualitzades eines de màrqueting com poden 

allarien tots els dies de la setmana, i per 

a crear un bon sistema d’incentius disposarien d’una part fixa i d’una variable. Cobrarien 

€ per persona entrada a la discoteca. Es calcula, tirant cap a baix, 

00 persones setmanals, que equivalen a uns 2.000€ mensuals 

Hem de distingir entre dos tipus de promotors. Els primers són aquells que 

s’encarreguen de distribuir flyers per a tota la zona del Port Olímpic, i actuaran els Dimecres i 

els Diumenges, dies on la demanda que ve d’aquella zona és important. D’aquests se’n 

contractaran i funcionaran a través d’un salari completament variable, se’ls pagaria a 0,30€ per 

putar quanta gent 



 

porta cada promotor, la gent ha de conservar el flyer. Per tant, s’ha de crear un incentiu per tal 

de que la gent mantingui el seu flyer i el mostri a l’entrada de la discoteca, i la manera és 

regalant un “xupito”. A més, és un incentiu m

Aproximadament, creiem que un promotor pot entrar unes 175 persones cada dia, i per tant el 

salari ascendiria a 45€ per nit.

El segon tipus de promotors són aquells que s’encarregarien d’anar a les diferents 

universitats a repartir flyers informatius i a penjar diferents pòsters per donar a conèixer les 

festes que s’anirien celebrant. Aquests cobrarien un salari completament fix, i treballarien dos 

dies per setmana, concretament Dimecres i Dijous. Se’ls pagaria un

Gogós: Creiem que la millor estratègia de màrqueting que pot oferir una discoteca és 

un bon servei. Un bon servei és sinònim de bona reputació, i una bona reputació és sinònim 

d’una clientela fidel. Conseqüentment, els dissabtes,

contractaran 3 gogós (dos noies i un noi) que aniran apareixent en diferents moments de la nit. 

Dj’s: En aquest cas es contractaran 2 Dj’s, un de permanent i un de temporal. El 

permanent treballarà els 5 dies, punxa

punxarà a la sala gran i serà un amb més prestigi. El permanent cobrarà un salari de 150

nit, ascendint als 3000€ mensuals aproximadament. El temporal cobrar

nit ja que l’idea és que es tracti d’un DJ mínimament famós, i per tant ascendiria a la xifra de 

3600€ mensuals. 

 Fotògraf: Per tal de poder desenvolupar correctament el servei de fotografia, és 

necessari tenir un treballador contractat que es dediqui exclusivament a la real

servei. Per tant, s’ha d’afegir aquest servei.

 Hostesses: Per poder accedir a que els clients ens prestin les seves dades i crear la 

nostra base de dades particular, hem de contractar dues hostesses que recullin tota aquesta 

informació. Tot i això, només es contractaran per aquelles festes celebrades el dijous i 

divendres del primer mes. Així doncs, treballaran 8 nits, cobrant cada nit un sou de 60

Altres costs: 
Assegurança: 

Qualsevol local que proveeixi un servei al client, ha de 

Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol tipus d’incident que es pugui produir en el local.

més, un local com el nostre, ha de tenir també cobertura per qualsevol pèrdua produïda en el 

guarda-roba, pel diner en efectiu de 

Així doncs, una assegurança per una discoteca ha de cobrir moltes qüestions, i per 

tant, el cost d’aquesta no és precisament baix. Per contractar aquest servei ens vam posar en 

contacta amb la corredoria d’Assegurances Josep Dilmé, que va realitzar l’operació a través 

d’una empresa especialitzada en assegurar aquest tipus de locals, Millán y Pablos. El cost de 

l’assegurança ascendeix a 15.950,30

suposa un cost addicional). 

 

porta cada promotor, la gent ha de conservar el flyer. Per tant, s’ha de crear un incentiu per tal 

de que la gent mantingui el seu flyer i el mostri a l’entrada de la discoteca, i la manera és 

regalant un “xupito”. A més, és un incentiu més per a que la gent entri al nostre local. 

Aproximadament, creiem que un promotor pot entrar unes 175 persones cada dia, i per tant el 

€ per nit. 

El segon tipus de promotors són aquells que s’encarregarien d’anar a les diferents 

ersitats a repartir flyers informatius i a penjar diferents pòsters per donar a conèixer les 

festes que s’anirien celebrant. Aquests cobrarien un salari completament fix, i treballarien dos 

dies per setmana, concretament Dimecres i Dijous. Se’ls pagaria un salari de 467

Creiem que la millor estratègia de màrqueting que pot oferir una discoteca és 

un bon servei. Un bon servei és sinònim de bona reputació, i una bona reputació és sinònim 

d’una clientela fidel. Conseqüentment, els dissabtes, volem ampliar els nostres serveis i es 

contractaran 3 gogós (dos noies i un noi) que aniran apareixent en diferents moments de la nit. 

En aquest cas es contractaran 2 Dj’s, un de permanent i un de temporal. El 

permanent treballarà els 5 dies, punxant sempre a la sala petita, mentre que el temporal 

punxarà a la sala gran i serà un amb més prestigi. El permanent cobrarà un salari de 150

€ mensuals aproximadament. El temporal cobrarà un salari de 300

s que es tracti d’un DJ mínimament famós, i per tant ascendiria a la xifra de 

Per tal de poder desenvolupar correctament el servei de fotografia, és 

necessari tenir un treballador contractat que es dediqui exclusivament a la real

servei. Per tant, s’ha d’afegir aquest servei. 

Per poder accedir a que els clients ens prestin les seves dades i crear la 

nostra base de dades particular, hem de contractar dues hostesses que recullin tota aquesta 

ot i això, només es contractaran per aquelles festes celebrades el dijous i 

divendres del primer mes. Així doncs, treballaran 8 nits, cobrant cada nit un sou de 60

Qualsevol local que proveeixi un servei al client, ha de disposar d’una assegurança de 

Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol tipus d’incident que es pugui produir en el local.

més, un local com el nostre, ha de tenir també cobertura per qualsevol pèrdua produïda en el 

roba, pel diner en efectiu de les caixes, pels danys en els aparells elèctrics...

Així doncs, una assegurança per una discoteca ha de cobrir moltes qüestions, i per 

tant, el cost d’aquesta no és precisament baix. Per contractar aquest servei ens vam posar en 

d’Assegurances Josep Dilmé, que va realitzar l’operació a través 

d’una empresa especialitzada en assegurar aquest tipus de locals, Millán y Pablos. El cost de 

egurança ascendeix a 15.950,30€, i es liquida una vegada a l’any (pagar per terminis 
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porta cada promotor, la gent ha de conservar el flyer. Per tant, s’ha de crear un incentiu per tal 

de que la gent mantingui el seu flyer i el mostri a l’entrada de la discoteca, i la manera és 

és per a que la gent entri al nostre local. 

Aproximadament, creiem que un promotor pot entrar unes 175 persones cada dia, i per tant el 

El segon tipus de promotors són aquells que s’encarregarien d’anar a les diferents 

ersitats a repartir flyers informatius i a penjar diferents pòsters per donar a conèixer les 

festes que s’anirien celebrant. Aquests cobrarien un salari completament fix, i treballarien dos 

salari de 467€ mensuals.  

Creiem que la millor estratègia de màrqueting que pot oferir una discoteca és 

un bon servei. Un bon servei és sinònim de bona reputació, i una bona reputació és sinònim 

volem ampliar els nostres serveis i es 

contractaran 3 gogós (dos noies i un noi) que aniran apareixent en diferents moments de la nit.  

En aquest cas es contractaran 2 Dj’s, un de permanent i un de temporal. El 

nt sempre a la sala petita, mentre que el temporal 

punxarà a la sala gran i serà un amb més prestigi. El permanent cobrarà un salari de 150€ per 

à un salari de 300€ per 

s que es tracti d’un DJ mínimament famós, i per tant ascendiria a la xifra de 

Per tal de poder desenvolupar correctament el servei de fotografia, és 

necessari tenir un treballador contractat que es dediqui exclusivament a la realització d’aquest 

Per poder accedir a que els clients ens prestin les seves dades i crear la 

nostra base de dades particular, hem de contractar dues hostesses que recullin tota aquesta 

ot i això, només es contractaran per aquelles festes celebrades el dijous i 

divendres del primer mes. Així doncs, treballaran 8 nits, cobrant cada nit un sou de 60€. 

sposar d’una assegurança de 

Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol tipus d’incident que es pugui produir en el local. A 

més, un local com el nostre, ha de tenir també cobertura per qualsevol pèrdua produïda en el 

les caixes, pels danys en els aparells elèctrics... 

Així doncs, una assegurança per una discoteca ha de cobrir moltes qüestions, i per 

tant, el cost d’aquesta no és precisament baix. Per contractar aquest servei ens vam posar en 

d’Assegurances Josep Dilmé, que va realitzar l’operació a través 

d’una empresa especialitzada en assegurar aquest tipus de locals, Millán y Pablos. El cost de 

€, i es liquida una vegada a l’any (pagar per terminis 



 

Aigua i electricitat: 

Són dos costs que apareixen una vegada la discoteca es posa en funcionament. Així 

doncs, els hem de tenir en compte a l’hora d’analitzar els beneficis que tindria el nostre 

projecte. Per tal de determinar els cos

contactar amb el grup Costa Este, actual propietari del local que ens ha proporcionat la 

informació corresponent. Aquests ascendeixen a 

Costs d’impressió: 

Un dels apartats importants de costs

qualsevol tipus de material. S’imprimiran pòsters, flyers, ti

n’encarregaria la copisteria TPI, i els cost

següents:  

- 2400 pòsters (2models) =  425
- 3000 flyers (2models) = 368
- 12000 tiquets = 680€ +IVA
- 15000 entrades dijous, divendres, dissabte (3models)= 1110

 

Les entrades del dimecres i el diumenge, al tractar

mínima obligatòria que han de ser retornades, es realitzaran de plàstic. Se n’imprimiran 7500 i

en aquest cas el cost total ascendeix a 1500

aquests assumeixen el 75% del cost, de tal manera que no

Altres costs no previstos: 

Aquest apartat inclou tots aquells costs que no han estat inclosos al nostre treball per 

ser extremadament petits o bé tots aquells costs que nosaltres no hem estat capaços de 

preveure. En podrien ser exemples el paper de WC, productes de neteja, la llimona o la taronja 

per les consumicions, la sal per els “xupitos” de tequila... Així doncs, optem per un cost 

mensual de 1000€, derivat d’aquests possibles costs que no hem tingut en compte.

 

Són dos costs que apareixen una vegada la discoteca es posa en funcionament. Així 

doncs, els hem de tenir en compte a l’hora d’analitzar els beneficis que tindria el nostre 

projecte. Per tal de determinar els costs que incorrem per aquests serveis, hem procedit a 

contactar amb el grup Costa Este, actual propietari del local que ens ha proporcionat la 

. Aquests ascendeixen a 3.400€ mensuals aproximadament

importants de costs són tots aquells que es deriven de la impressió de 

qualsevol tipus de material. S’imprimiran pòsters, flyers, tiquets pel guarda-roba i entrades. Se 

a la copisteria TPI, i els costs mensuals derivats d’aquest servei serien 

sters (2models) =  425€ +IVA 
3000 flyers (2models) = 368€ +IVA 

€ +IVA 
15000 entrades dijous, divendres, dissabte (3models)= 1110€ +IVA 

Les entrades del dimecres i el diumenge, al tractar-se d’entrades amb 

tòria que han de ser retornades, es realitzaran de plàstic. Se n’imprimiran 7500 i

en aquest cas el cost total ascendeix a 1500€, però gràcies a l’acord arribat amb Budweiser, 

sumeixen el 75% del cost, de tal manera que nosaltres tan sols paguem 375

Aquest apartat inclou tots aquells costs que no han estat inclosos al nostre treball per 

ser extremadament petits o bé tots aquells costs que nosaltres no hem estat capaços de 

er exemples el paper de WC, productes de neteja, la llimona o la taronja 

per les consumicions, la sal per els “xupitos” de tequila... Així doncs, optem per un cost 

€, derivat d’aquests possibles costs que no hem tingut en compte.
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Són dos costs que apareixen una vegada la discoteca es posa en funcionament. Així 

doncs, els hem de tenir en compte a l’hora d’analitzar els beneficis que tindria el nostre 

ts que incorrem per aquests serveis, hem procedit a 

contactar amb el grup Costa Este, actual propietari del local que ens ha proporcionat la 

€ mensuals aproximadament. 

són tots aquells que es deriven de la impressió de 

roba i entrades. Se 

s mensuals derivats d’aquest servei serien els 

se d’entrades amb consumició 

tòria que han de ser retornades, es realitzaran de plàstic. Se n’imprimiran 7500 i 

ò gràcies a l’acord arribat amb Budweiser, 

saltres tan sols paguem 375€.  

Aquest apartat inclou tots aquells costs que no han estat inclosos al nostre treball per 

ser extremadament petits o bé tots aquells costs que nosaltres no hem estat capaços de 

er exemples el paper de WC, productes de neteja, la llimona o la taronja 

per les consumicions, la sal per els “xupitos” de tequila... Així doncs, optem per un cost 

€, derivat d’aquests possibles costs que no hem tingut en compte. 



 

FASE 2 
Després d’haver creat la discoteca, amb tots els components que creiem necessaris, ja 

només queda analitzar-ne la viabil

determinarà si tota la feina feta fins ara podria arribar a tenir vida més enllà d

teoria. Així doncs, comencem amb l’anàlisi cost

continuant pels ingressos i acabant amb els beneficis:

Costs 
Un cop explicats tots els cost

normal29 en la següent taula: 

Costos mes normal 

Local 

Lloguer local 

Lloguer llicència 

Crèdit: Quota mensual 

Total local 

Personal 

Cambrers fixes 

Cambrers temporals 

Cap de seguretat 

Agents de seguretat fixes 

Agents de seguretat temporals 

Offices fixes 

Offices temporals 

Promotors Dc i Dg 

Promotors universitaris 

Relacions públiques 

Guarda-roba fixe 

Guarda-roba temporal 

Taquillera 

Neteja fixe 

Neteja temporal 

Gogó's 

Dj 1 

Dj 2 

Fotògraf 

Total personal 

Begudes 

Setmana normal 

Gel 

Gots cubata 

Canyes 

Budweiser 

Ginebra 

Bombay Sapphire 

Beefeater 

                                                          
29

 Veure l’annex 13 per la taula de costos del mes d’inauguració

sprés d’haver creat la discoteca, amb tots els components que creiem necessaris, ja 

ne la viabilitat. De fet, aquesta és la part important, la part que 

determinarà si tota la feina feta fins ara podria arribar a tenir vida més enllà d

teoria. Així doncs, comencem amb l’anàlisi cost-benefici del nostre local, començant pels costs, 

continuant pels ingressos i acabant amb els beneficis: 

Un cop explicats tots els costs, a continuació uns presentem els costs d’un mes 

 

Taula general 

Preu Quantitat Total brut Impostos/ S.S

        

90.000,00 € 1 90.000,00 € inclosos

10.000,00 € 1 10.000,00 € inclosos

43.228,81 € 1 43.228,81 € inclosos

    143.228,81 € 

        

1.428,44 € 5 7.142,20 € 2.499,77 

1.272,60 € 5 6.363,00 € 2.354,31 

1.279,44 € 1 1.279,44 € 

1.211,35 € 4 4.845,40 € 1.695,89 

850,50 € 3 2.551,50 € 

1.428,44 € 1 1.428,44 € 

1.272,60 € 1 1.272,60 € 

420,00 € 2 840,00 € 

466,67 € 2 933,33 € 

3.033,33 € 3 9.100,00 € 3.185,00 

1.203,43 € 1 1.203,43 € 

845,70 € 1 845,70 € 

1.211,35 € 1 1.211,35 € 

1.203,43 € 2 2.406,85 € 

845,70 € 2 1.691,40 € 

530,25 € 3 1.590,75 € 

3.000,00 € 1 3.000,00 € 1.050,00 

3.600,00 € 1 3.600,00 € 1.260,00 

1.211,35 € 1 1.211,35 € 

    52.516,74 € 18.635,34 

        

        

0,50 € 600 300,00 € inclosos

0,44 € 300 132,00 € inclosos

0,01 € 25.000 145,00 € inclosos

0,58 € 1100 638,00 € inclosos

    779,16 € inclosos

13,43 € 24 322,32 € inclosos

12,69 € 36 456,84 € inclosos

                   
Veure l’annex 13 per la taula de costos del mes d’inauguració 
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sprés d’haver creat la discoteca, amb tots els components que creiem necessaris, ja 

tat. De fet, aquesta és la part important, la part que 

determinarà si tota la feina feta fins ara podria arribar a tenir vida més enllà de la pròpia 

benefici del nostre local, començant pels costs, 

els costs d’un mes 

Impostos/ S.S Total net 

  

inclosos 90.000,00 € 

inclosos 10.000,00 € 

inclosos 43.228,81 € 

0,00 € 143.228,81 € 

  

2.499,77 € 9.641,97 € 

2.354,31 € 8.717,31 € 

447,80 € 1.727,24 € 

1.695,89 € 6.541,29 € 

944,06 € 3.495,56 € 

499,95 € 1.928,39 € 

470,86 € 1.743,46 € 

294,00 € 1.134,00 € 

326,67 € 1.260,00 € 

3.185,00 € 12.285,00 € 

421,20 € 1.624,62 € 

312,91 € 1.158,61 € 

423,97 € 1.635,32 € 

842,40 € 3.249,25 € 

625,82 € 2.317,22 € 

556,76 € 2.147,51 € 

1.050,00 € 4.050,00 € 

1.260,00 € 4.860,00 € 

423,97 € 1.635,32 € 

18.635,34 € 71.152,08 € 

  

  

inclosos 300,00 € 

inclosos 132,00 € 

inclosos 145,00 € 

inclosos 638,00 € 

inclosos 779,16 € 

inclosos 322,32 € 

inclosos 456,84 € 



 

Whisky 

J&B 

Ballantine's 

Jack Daniel's 

White label 

Cutty Sark 

Cardhu 

Four Roses Bourbon 

Macallan 12 anys 

Whisky Peach 

Vodka 

Absolut 

Moskovskaya 

Eristoff 

Eristoff Black 

Rom 

Rom Cacique 

Rom Brugal 

Rom Malibú 

Tequila 

Jalisco 

Martini 

Licors 

Licor 43 

Ponche Caballero 

Champagnes 

Moët&Chandon brut imperial  

Moët&Chandon brut imperial (regal)

Dom Perignon  

Moët&Chandon brut imperial rose 

Louis Barthelemy semisec  

Begudes no Alcohòliques 

Coca-cola 

Fanta Taronja 

Fanta Llimona 

Pink Fish 

Sucs 

Lima 

Tònica 

Blue Tropic 

Kiwi 

Aigua 

Pulco 

Grosella 

Setmana normal 

Total 4 setmanes normals 

Màrqueting 

Facebook 

Samarretes 

Encenedors 

Servei SMS 

SMS massiu 

    1.779,14 € inclosos

12,99 € 20 259,80 € inclosos

11,90 € 20 238,00 € inclosos

18,33 € 30 549,90 € inclosos

10,99 € 20 219,80 € inclosos

10,75 € 20 215,00 € inclosos

16,79 € 3 50,37 € inclosos

8,74 € 3 26,22 € inclosos

23,45 € 3 70,35 € inclosos

4,99 € 30 149,70 € inclosos

    4.185,92 € inclosos

8,65 € 195 1.686,75 € inclosos

6,99 € 167 1.167,33 € inclosos

7,70 € 117 900,90 € inclosos

7,43 € 58 430,94 € inclosos

    1.672,17 € inclosos

9,99 € 78 779,22 € inclosos

9,95 € 79 786,05 € inclosos

10,69 € 10 106,90 € inclosos

    4.490,04 € inclosos

8,52 € 527 4.490,04 € inclosos

6,86 € 90 617,40 € inclosos

    526,95 € inclosos

11,65 € 39 454,35 € inclosos

7,26 € 10 72,60 € inclosos

    561,47 € inclosos

20,72 € 3 62,16 € inclosos

handon brut imperial (regal) 20,72 € 4 82,88 € inclosos

93,80 € 3 281,40 € inclosos

 27,86 € 3 83,58 € inclosos

17,15 € 3 51,45 € inclosos

  2695 4.712,63 € inclosos

0,36 € 2700 972,00 € inclosos

0,36 € 2500 900,00 € inclosos

0,36 € 2900 1.044,00 € inclosos

0,60 € 2350 1.410,00 € inclosos

1,30 € 43 55,90 € inclosos

1,99 € 29 57,71 € inclosos

0,36 € 250 90,00 € inclosos

1,99 € 29 57,71 € inclosos

1,99 € 29 57,71 € inclosos

0,18 € 250 45,00 € inclosos

2,80 € 4 11,20 € inclosos

2,85 € 4 11,40 € inclosos

    20.539,88 € 

    82.159,52 € 

        

0,16 € 1875 300,00 € 

1,55 € 100 155,00 € 

0,25 € 50 12,50 € 

        

0,08 € 4.000  320,00 € 
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inclosos 1.779,14 € 

inclosos 259,80 € 

inclosos 238,00 € 

inclosos 549,90 € 

inclosos 219,80 € 

inclosos 215,00 € 

inclosos 50,37 € 

inclosos 26,22 € 

inclosos 70,35 € 

inclosos 149,70 € 

inclosos 4.185,92 € 

inclosos 1.686,75 € 

inclosos 1.167,33 € 

inclosos 900,90 € 

inclosos 430,94 € 

inclosos 1.672,17 € 

inclosos 779,22 € 

inclosos 786,05 € 

inclosos 106,90 € 

inclosos 4.490,04 € 

inclosos 4.490,04 € 

inclosos 617,40 € 

inclosos 526,95 € 

inclosos 454,35 € 

inclosos 72,60 € 

inclosos 561,47 € 

inclosos 62,16 € 

inclosos 82,88 € 

inclosos 281,40 € 

inclosos 83,58 € 

inclosos 51,45 € 

inclosos 4.712,63 € 

inclosos 972,00 € 

inclosos 900,00 € 

inclosos 1.044,00 € 

inclosos 1.410,00 € 

inclosos 55,90 € 

inclosos 57,71 € 

inclosos 90,00 € 

inclosos 57,71 € 

inclosos 57,71 € 

inclosos 45,00 € 

inclosos 11,20 € 

inclosos 11,40 € 

0,00 € 20.539,88 € 

0,00 € 82.159,52 € 

  

48,00 € 348,00 € 

24,80 € 179,80 € 

2,00 € 14,50 € 

  

51,20 € 371,20 € 



 

Manteniment 

Total servei SMS 

Publicitat a FlaixFm 

Publicitat a FlaixFm 

Creació falques 

Total publicitat FlaixFm 

Impressió 

Pòsters 

Flyers 

Tickets 

Entrades (Dijous, Divendres i Dissabte) 

Total impressió 

Pàgina web 

Altres costs 

Energia 

Aigua 

IBI (Impost sobre Béns Immobles) 

Cost total mes normal 

Ingressos 
A l’hora de calcular els ingressos ens hem ajudat de les enquestes per esbrinar la 

mitjana de consumicions i “xupitos” que un client fa dins de la d

números hem determinat, arrodonint sempre a la bai

consumicions, 1,7 de les quals són combinats 

acompanyats de begudes energètiques

Pel que fa al consum de “xupitos”, se’n fan 1,5 de tequila i 0,

de mitjana, el qual suma 2,1 per nit. Per calcular el consum d’aigua, hem 

del públic compra una ampolla dins la discoteca, de manera que hem

mitjà de 0,05 per nit i persona. Per últim també hem tingut en compte la reserva de taules VIP. 

Per això hem establert una xifra força prudent per ni

de 195€ de la reserva amb l’ampolla més barata. D’aquesta manera,  multiplicant la mitjana de 

cada tipus de consumició pel nombre de persones que hem aproximat que vindrien a cada 

sessió, i multiplicat alhora també p

dels ingressos. 

Cal destacar que també vam considerar que els dijous, divendres i dissabtes s’entra per 

llista, pel qual hi ha un percentatge de gent que entra de manera gratuïta, que consumeix de 

manera habitual, però hi ha un altre grup que entra pagant entrada. Per facilitar els càlculs, 

hem partit del supòsit que els qui entren amb entrada no prenen cap consumició, apart de les 

que ja tenen pagades, tot i que sí que prenen “xupitos”. El dimecres i d

aquest problema, ja que l’entrada és lliure amb consumició obligatòria.

També hem fet una diferenciació entre la setmana inaugural i les normals, ja que les 

característiques de la primera són diferents, per incentivar l’afluència de pú

                                                          
30

 S’ha fet aquesta diferenciació ja que el preu entre el “cubata” amb refresc o suc i l’acompanyat de 
beguda energética és diferent. 

300,00 € 1 300,00 € 

    620,00 € 

        

62,50 € 80 5.000,00 € 

24,50 € 16 392,00 € 

    5.392,00 € 

        

0,18 € 2400 425,00 € 

0,12 € 3000 368,00 € 

0,06 € 12000 680,00 € 

 0,07 € 15000 1.110,00 € 

    2.583,00 € 

50,00 € 1 50,00 € 

1.000,00 € 1 1.000,00 € 

2.500,00 € 1 2.500,00 € 

900,00 € 1 900,00 € 

600,00 € 1 600,00 € 

    292.150,07 € 20.010,54 

A l’hora de calcular els ingressos ens hem ajudat de les enquestes per esbrinar la 

“xupitos” que un client fa dins de la discoteca. Observant els 

hem determinat, arrodonint sempre a la baixa, que una persona consumeix 2,

7 de les quals són combinats acompanyats d’un refresc o suc, 0,

acompanyats de begudes energètiques30 i el 0,4 restant es correspon al consum de cervesa. 

consum de “xupitos”, se’n fan 1,5 de tequila i 0,6 d’altres tipus d’alco

1 per nit. Per calcular el consum d’aigua, hem aproximat que un 5% 

del públic compra una ampolla dins la discoteca, de manera que hem establert un consum 

05 per nit i persona. Per últim també hem tingut en compte la reserva de taules VIP. 

Per això hem establert una xifra força prudent per nit, considerant que consumeixen el mínim 

€ de la reserva amb l’ampolla més barata. D’aquesta manera,  multiplicant la mitjana de 

cada tipus de consumició pel nombre de persones que hem aproximat que vindrien a cada 

sessió, i multiplicat alhora també pels preus corresponents, ens dóna una xifra aproximada 

Cal destacar que també vam considerar que els dijous, divendres i dissabtes s’entra per 

llista, pel qual hi ha un percentatge de gent que entra de manera gratuïta, que consumeix de 

ra habitual, però hi ha un altre grup que entra pagant entrada. Per facilitar els càlculs, 

hem partit del supòsit que els qui entren amb entrada no prenen cap consumició, apart de les 

que ja tenen pagades, tot i que sí que prenen “xupitos”. El dimecres i diumenge no plantegen 

aquest problema, ja que l’entrada és lliure amb consumició obligatòria. 

També hem fet una diferenciació entre la setmana inaugural i les normals, ja que les 

característiques de la primera són diferents, per incentivar l’afluència de pú

                   
S’ha fet aquesta diferenciació ja que el preu entre el “cubata” amb refresc o suc i l’acompanyat de 
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48,00 € 348,00 € 

99,20 € 719,20 € 

  

800,00 € 5.800,00 € 

62,72 € 454,72 € 

862,72 € 6.254,72 € 

  

68,00 € 493,00 € 

58,88 € 426,88 € 

108,80 € 788,80 € 

177,60 € 1.287,60 € 

413,28 € 2.996,28 € 

0,00 € 50,00 € 

0,00 € 1.000,00 € 

0,00 € 2.500,00 € 

0,00 € 900,00 € 

0,00 € 600,00 € 

20.010,54 € 312.160,61 € 

A l’hora de calcular els ingressos ens hem ajudat de les enquestes per esbrinar la 

iscoteca. Observant els 

xa, que una persona consumeix 2,35 

ompanyats d’un refresc o suc, 0,25 combinats 

4 restant es correspon al consum de cervesa.  

6 d’altres tipus d’alcohols 

aproximat que un 5% 

establert un consum 

05 per nit i persona. Per últim també hem tingut en compte la reserva de taules VIP. 

t, considerant que consumeixen el mínim 

€ de la reserva amb l’ampolla més barata. D’aquesta manera,  multiplicant la mitjana de 

cada tipus de consumició pel nombre de persones que hem aproximat que vindrien a cada 

els preus corresponents, ens dóna una xifra aproximada 

Cal destacar que també vam considerar que els dijous, divendres i dissabtes s’entra per 

llista, pel qual hi ha un percentatge de gent que entra de manera gratuïta, que consumeix de 

ra habitual, però hi ha un altre grup que entra pagant entrada. Per facilitar els càlculs, 

hem partit del supòsit que els qui entren amb entrada no prenen cap consumició, apart de les 

iumenge no plantegen 

També hem fet una diferenciació entre la setmana inaugural i les normals, ja que les 

característiques de la primera són diferents, per incentivar l’afluència de públic inicialment, i 

S’ha fet aquesta diferenciació ja que el preu entre el “cubata” amb refresc o suc i l’acompanyat de 



 

donar a conèixer de manera més efectiva la nostra discoteca.

les taules d’ingressos d’una setmana habitual

Dimecres 500 persones

Begudes Preu  

Cubata 

Cubata+Red bull 

Cervesa 

Xupito tequila 

Xupito alcohol 

Aigua 

VIPs 195,00 

Ingressos total   

 

  Llista 

Dijous i divendres Entrades

  

Begudes Preu  

Cubata 

Cubata+Red bull 

Cervesa 

Xupito tequila 

Xupito alcohol 

Aigua 

VIPs 195,00 

Ingressos total   

 

  Llista 

Dissabtes Entrades

  

Begudes Preu  

Cubata 

Cubata+Red bull 

Cervesa 

Xupito tequila 

Xupito alcohol 

Aigua 

VIPs 195,00 

Ingressos total   
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 Veure annex 14 per la setmana inaugural

donar a conèixer de manera més efectiva la nostra discoteca. A continuació podem observar 

les taules d’ingressos d’una setmana habitual31 

500 persones Entrada gratuïta amb consumició mínima

 Oferta Consum mitjà

6,00 €   1,7

7,00 €   0,25

3,00 €   0,4

2,50 € Oferta: 5 xupitos 10€ 1,5

2,50 € Oferta: 5 xupitos 10€ 0,6

4,00 €   0,05

195,00 €   

    

 - 300

Entrades 12,00 € 600

15,00 € 1100

 Oferta Consum mitjà

7,00 €   1,7

8,00 €   0,25

3,00 €   0,4

3,00 € Oferta: 5 xupitos 10€ 1,5

3,50 € Oferta: 4 xupitos 10€ 0,6

4,00 €   0,05

195,00 € 6 

    

 - 400

Entrades 15,00 € 500

18,00 € 200

 Quantitat Consum mitjà

9,00 € 400 1,7

10,00 € 400 0,25

5,00 € 400 0,4

4,00 € 400 1,5

4,00 € 400 0,6

5,00 € 400 0,05

195,00 € 5 

    

                   
Veure annex 14 per la setmana inaugural 
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A continuació podem observar 

Entrada gratuïta amb consumició mínima 

Consum mitjà Ingrés  aprox. 

1,7 5.100,00 € 

0,25 875,00 € 

0,4 600,00 € 

1,5 1.875,00 € 

0,6 750,00 € 

0,05 100,00 € 

0 - 

9.300,00 € 

300 0,00 € 

600 7.200,00 € 

1100 16.500,00 € 

Consum mitjà Ingrés  aprox. 

1,7 3.570,00 € 

0,25 600,00 € 

0,4 360,00 € 

1,5 9.000,00 € 

0,6 4.200,00 € 

0,05 400,00 € 

1 1.170,00 € 

43.000,00 € 

400 0 

500 7.500,00 € 

200 3.600,00 € 

Consum mitjà Ingrés  aprox. 

1,7 6.120,00 € 

0,25 1.000,00 € 

0,4 800,00 € 

1,5 6.000,00 € 

0,6 2.400,00 € 

0,05 250,00 € 

1 975,00 € 

28.645,00 € 



 

Diumenges 400 persones

Begudes Preu  

Cubata 

Cubata+Red bull 

Cervesa 

Xupito tequila 

Xupito alcohol 

Aigua 

VIPs 195,00 

Ingressos total   

Ingressos per publicitat
Per a obtenir uns ingressos extres, o bé material que a nosaltres ens suposaria una 

quantitat de diners, vam començar a contactar amb possibles patrocinadors que 

a les sales de festes. Finalment, hem acabant contactant amb quatre grans empreses.

La primera d’elles és el grup DIAGEO, una gran empresa propietària d’una gran 

quantitat d’alcohols de renom com Cardhu, Johnnie Walker, Gordons, Baileys, Tan

Smirnoff, Cacique, José Cuervo, J&B, Four Roses, entre d’altres. Aquest grup també disposa de 

la cervesa Guiness, però per motius que comentarem posteriorment nosaltres no disposarem 

d’aquesta cervesa a la nostra sala. Cal dir que DIAGEO imposa uns

els quals fa publicitat: busca locals mínimament selectes, el qual complim sobradament, i a 

més a més té un número màxim de locals per zona, però gràcies a la nostra localització ens van 

dir que això tampoc suposava cap proble

El que ofereix aquest grup és un màxim de quatre festes al mes en que es promocionin 

els seus alcohols, sempre en un marc de consum responsable com e

indica. Ells porten els estands, hostesses, regals per al públic assistent i p

porten objectes tipus cendrers, espelmes, obridors per als cambrers, etc. A canvi ells realitzen 

publicitat a la seva pàgina web i paguen la meitat dels flyers que es realitzin per a la festa, a 

més de poder disposar de l’alcohol en qüest

sense cap mena de càrrec les unitats sobrants.

Per altra banda, també hem contactat amb Vodafone que, com tots sabem, és una 

gran empresa multinacional que es dedica a operar amb telefonia mòbil, fixa i I

publicitat que realitza aquesta empresa a les sales de festa consisteix en penjar uns quadres 

publicitaris en diferents llocs  de les discoteques. En funció del nombre de quadres 

per la sala, Vodafone et dona una suma de punts mensual

diferents aparells o objectes tals com televisors, projectors, il·luminació per a la sala, taules de 

mescles, altaveus, mòbils per a l’empresa, ordinadors...

L’acord al qual hem arribat nosaltres és el de no només posar

també anomenar una de les sales VIP “VIP

d’aquesta mateixa sala, mentre els altres dos restarien a l’entrada (just després de baixar les 

escales) i l’altre al costat de la barra núme

els canvis d’il·luminació que volíem realitzar (canvi de la llum ambiental i de decoració a les 

400 persones Entrada gratuïta amb consumició 

mínima 

 Consum mitjà Ingrés  aprox. 

8,00 € 1,7 5.440,00 

9,00 € 0,25 900,00 

4,00 € 0,4 640,00 

3,00 € 1,5 1.800,00 

3,50 € 0,6 840,00 

4,00 € 0,05 80,00 

195,00 € 2 390,00 

  10.090,00 

Ingressos per publicitat 
Per a obtenir uns ingressos extres, o bé material que a nosaltres ens suposaria una 

quantitat de diners, vam començar a contactar amb possibles patrocinadors que 

a les sales de festes. Finalment, hem acabant contactant amb quatre grans empreses.

La primera d’elles és el grup DIAGEO, una gran empresa propietària d’una gran 

quantitat d’alcohols de renom com Cardhu, Johnnie Walker, Gordons, Baileys, Tan

Smirnoff, Cacique, José Cuervo, J&B, Four Roses, entre d’altres. Aquest grup també disposa de 

la cervesa Guiness, però per motius que comentarem posteriorment nosaltres no disposarem 

d’aquesta cervesa a la nostra sala. Cal dir que DIAGEO imposa uns requisits per als locals ens 

els quals fa publicitat: busca locals mínimament selectes, el qual complim sobradament, i a 

més a més té un número màxim de locals per zona, però gràcies a la nostra localització ens van 

dir que això tampoc suposava cap problema. 

El que ofereix aquest grup és un màxim de quatre festes al mes en que es promocionin 

els seus alcohols, sempre en un marc de consum responsable com el seu codi de màrqu

indica. Ells porten els estands, hostesses, regals per al públic assistent i p

porten objectes tipus cendrers, espelmes, obridors per als cambrers, etc. A canvi ells realitzen 

publicitat a la seva pàgina web i paguen la meitat dels flyers que es realitzin per a la festa, a 

més de poder disposar de l’alcohol en qüestió a un preu reduït i amb la possibilitat de tornar 

sense cap mena de càrrec les unitats sobrants. 

Per altra banda, també hem contactat amb Vodafone que, com tots sabem, és una 

gran empresa multinacional que es dedica a operar amb telefonia mòbil, fixa i I

publicitat que realitza aquesta empresa a les sales de festa consisteix en penjar uns quadres 

publicitaris en diferents llocs  de les discoteques. En funció del nombre de quadres 

Vodafone et dona una suma de punts mensuals que posteriorment pots canviar per 

diferents aparells o objectes tals com televisors, projectors, il·luminació per a la sala, taules de 

mescles, altaveus, mòbils per a l’empresa, ordinadors... 

L’acord al qual hem arribat nosaltres és el de no només posar 3 quadres a la sala, sinó 

també anomenar una de les sales VIP “VIP-Vodafone”. Un dels quadres estaria situat dins 

d’aquesta mateixa sala, mentre els altres dos restarien a l’entrada (just després de baixar les 

escales) i l’altre al costat de la barra número 2. A canvi Vodafone realitzaria ja des d’un principi 

els canvis d’il·luminació que volíem realitzar (canvi de la llum ambiental i de decoració a les 
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5.440,00 € 

900,00 € 

640,00 € 

1.800,00 € 

840,00 € 

80,00 € 

390,00 € 

10.090,00 € 

Per a obtenir uns ingressos extres, o bé material que a nosaltres ens suposaria una 

quantitat de diners, vam començar a contactar amb possibles patrocinadors que fan publicitat 

a les sales de festes. Finalment, hem acabant contactant amb quatre grans empreses. 

La primera d’elles és el grup DIAGEO, una gran empresa propietària d’una gran 

quantitat d’alcohols de renom com Cardhu, Johnnie Walker, Gordons, Baileys, Tanqueray, 

Smirnoff, Cacique, José Cuervo, J&B, Four Roses, entre d’altres. Aquest grup també disposa de 

la cervesa Guiness, però per motius que comentarem posteriorment nosaltres no disposarem 

requisits per als locals ens 

els quals fa publicitat: busca locals mínimament selectes, el qual complim sobradament, i a 

més a més té un número màxim de locals per zona, però gràcies a la nostra localització ens van 

El que ofereix aquest grup és un màxim de quatre festes al mes en que es promocionin 

l seu codi de màrqueting 

indica. Ells porten els estands, hostesses, regals per al públic assistent i per a la discoteca 

porten objectes tipus cendrers, espelmes, obridors per als cambrers, etc. A canvi ells realitzen 

publicitat a la seva pàgina web i paguen la meitat dels flyers que es realitzin per a la festa, a 

ió a un preu reduït i amb la possibilitat de tornar 

Per altra banda, també hem contactat amb Vodafone que, com tots sabem, és una 

gran empresa multinacional que es dedica a operar amb telefonia mòbil, fixa i Internet. La 

publicitat que realitza aquesta empresa a les sales de festa consisteix en penjar uns quadres 

publicitaris en diferents llocs  de les discoteques. En funció del nombre de quadres repartits 

s que posteriorment pots canviar per 

diferents aparells o objectes tals com televisors, projectors, il·luminació per a la sala, taules de 

3 quadres a la sala, sinó 

Vodafone”. Un dels quadres estaria situat dins 

d’aquesta mateixa sala, mentre els altres dos restarien a l’entrada (just després de baixar les 

ro 2. A canvi Vodafone realitzaria ja des d’un principi 

els canvis d’il·luminació que volíem realitzar (canvi de la llum ambiental i de decoració a les 



 

parets: de color lila a un color groc

per a passar les fotografies que el

apareixeran els SMS que la gent enviï .

En quant al tercer acord, és realitzat amb la marca de cerveses Budweiser. Aquest 

acord és el que ens impedeix disposar de la marca

Budweiser ens demana com a requisit la exclusivitat de la seva cervesa.

El que hem aconseguit amb aquesta marca és la realització de 7

d’entrada/sortida (per als dies de consumició mínima obligatòria) de d

estaran dissenyades amb el logotip d’A

d’aquestes targetes és de 1.500

restant. A més d’aquest acord principal, l’e

barra, gots amb el seu logotip i neveres petites dissenyades especialment per 

decorades per Budweiser. 

Finançament: 
Un cop analitzat el volum d’ingressos i despeses del nostre local, podem 

quantitat de diners necessària per a iniciar el projecte. El primer que s’ha de comentar en 

aquest apartat és que no és necessari un gran volum d’inversió inicial ja que el nostre projecte 

es basa en un lloguer mensual, i no en la construcció d

Així doncs, partint dels costs que es deriven el primer mes i observant que aquest 

mateix ja s’obtindrien uns elevats ingressos, podem calcular el finançament que necessitaríem. 

S’ha de comentar que hem agafat un volum superior al nece

algun problema, o els ingressos del primer mes no fossin els esperats. 

demanat un préstec per un valor de 500.000

anual per interessos de 18.745,72

corresponent a la primera disposició és de 8,69%, mentre que el de la resta és del 6

Resultats 
Aquest és l’apartat clau 

del treball, aquell que ens 

informarà sobre la viabilitat del 

nostre projecte i ens dirà si 

realment és rendible invertir a 

la nostra discoteca. Un cop 

analitzats tots els costs i tots els 

ingressos aproximats, podem 

realitzar un breu resum.  Aquest 

resum el posarem en forma 

compte de pèrdues i guanys. 
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 L’impost de societats representa un 25% dels primers 30000
Destacar que s’imputen aquests percentatges ja que es tracta d’una SL en forma d
facturació inferior als 8 milions d’

: de color lila a un color groc-àmbar), així com col·locarien un projector que faríem servir 

ar les fotografies que el reporter anirà realitzant per la sala, així com també 

que la gent enviï . 

En quant al tercer acord, és realitzat amb la marca de cerveses Budweiser. Aquest 

acord és el que ens impedeix disposar de la marca de cervesa Guiness a la sala, ja que 

Budweiser ens demana com a requisit la exclusivitat de la seva cervesa. 

El que hem aconseguit amb aquesta marca és la realització de 7

d’entrada/sortida (per als dies de consumició mínima obligatòria) de diferents colors i que 

n dissenyades amb el logotip d’Amber per un costat, i el de Budweiser per l’altre. El cost 

500€, dels quals Budweiser en pagaria el 75%, i nosaltres el 25% 

restant. A més d’aquest acord principal, l’empresa en qüestió també facilitaria obridors de 

barra, gots amb el seu logotip i neveres petites dissenyades especialment per 

Un cop analitzat el volum d’ingressos i despeses del nostre local, podem 

quantitat de diners necessària per a iniciar el projecte. El primer que s’ha de comentar en 

aquest apartat és que no és necessari un gran volum d’inversió inicial ja que el nostre projecte 

es basa en un lloguer mensual, i no en la construcció de cap mena de local. 

Així doncs, partint dels costs que es deriven el primer mes i observant que aquest 

mateix ja s’obtindrien uns elevats ingressos, podem calcular el finançament que necessitaríem. 

S’ha de comentar que hem agafat un volum superior al necessari per si es pogués presentar 

algun problema, o els ingressos del primer mes no fossin els esperats. 

demanat un préstec per un valor de 500.000€ a retornar en 12 mesos. Això significa un cost 

anual per interessos de 18.745,72€. La quota mensual seria de 43.228,81

corresponent a la primera disposició és de 8,69%, mentre que el de la resta és del 6

t és l’apartat clau 

quell que ens 

informarà sobre la viabilitat del 

ens dirà si 

invertir a 

la nostra discoteca. Un cop 

analitzats tots els costs i tots els 

ingressos aproximats, podem 

realitzar un breu resum.  Aquest 

resum el posarem en forma de 

 

                   
L’impost de societats representa un 25% dels primers 30000€ de benefici, i un 30% de la resta. 

Destacar que s’imputen aquests percentatges ja que es tracta d’una SL en forma de PYME ja que té una 
or als 8 milions d’€. 

Compte de pèrdues i guanys del primer any

1- Import net de la xifra de negocis 

4- Aprovisionaments 

6- Despeses de personal 

7- Despeses d'explotació 

A: Resultat d'explotació 

13- Despeses financeres 

B: Resultat financer 

C: Resultat abans d'impostos 

17- Impost sobre beneficis32 

E: Resultat de l'exercici 
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àmbar), així com col·locarien un projector que faríem servir 

, així com també 

En quant al tercer acord, és realitzat amb la marca de cerveses Budweiser. Aquest 

de cervesa Guiness a la sala, ja que 

El que hem aconseguit amb aquesta marca és la realització de 7.500 targetes 

iferents colors i que 

mber per un costat, i el de Budweiser per l’altre. El cost 

€, dels quals Budweiser en pagaria el 75%, i nosaltres el 25% 

mpresa en qüestió també facilitaria obridors de 

barra, gots amb el seu logotip i neveres petites dissenyades especialment per a les cerveses i 

Un cop analitzat el volum d’ingressos i despeses del nostre local, podem calcular la 

quantitat de diners necessària per a iniciar el projecte. El primer que s’ha de comentar en 

aquest apartat és que no és necessari un gran volum d’inversió inicial ja que el nostre projecte 

Així doncs, partint dels costs que es deriven el primer mes i observant que aquest 

mateix ja s’obtindrien uns elevats ingressos, podem calcular el finançament que necessitaríem. 

ssari per si es pogués presentar 

algun problema, o els ingressos del primer mes no fossin els esperats. Així doncs, hem 

. Això significa un cost 

mensual seria de 43.228,81€. El TAE 

corresponent a la primera disposició és de 8,69%, mentre que el de la resta és del 6,87%. 

€ de benefici, i un 30% de la resta. 
e PYME ja que té una 

Compte de pèrdues i guanys del primer any Import 

4.346.875,00 € 

-1.006.105,20 € 

-855.367,93 € 

-1.427.422,99 € 

1.057.978,89 € 

-18.745,72 € 

-18.745,72 € 

1.039.233,17 € 

- 310.269,95 €  

728.963,22 € 



 

Anàlisi de la competència:
Una altra manera d’analitzar la via

competència, és a dir, comparant els serveis i preus de la nostra discoteca amb els de la 

possible competència.  

En aquest apartat ens agradaria analitzar la viabilitat de la nostra discoteca a través 

d’un anàlisi de les discoteques més populars de la província de Barcelona que intenten atraure 

el mateix tipus de client que el nostre. Així doncs, a continuació us mostrem una llista de les 

principals característiques dels locals que hem cregut que més s’a

Shoko: 
• Característiques: Aquesta discoteca es situa al passeig marítim de Barcelona. El local 

té una capacitat de 1

250m2. 

• Tipus de música: House

• Preu entrada: Lliure amb consumició mínima obligatòria

• Preu copa: 9€ la copa.

• Preu xupito: 5€ 

• Màrqueting: Pàgina web i promotors que reparteixen flyers per la zona.

• Avantatges del nostre local:

zona, Amber té com a avantatges la disposició d’un local més gran, separat amb dues 

sales amb dos estils de música diferent

No obstant, Sho

interior. A més, les copes són més cares a Shoko que a Amber.  

Catwalk: 
• Característiques: La discoteca es situa  al c/Ramón Trias Fargas al costat del Passeig 

Marítim. El local consta de dues sales i té capacitat per 2

• Tipus de música: Rap, R&B

• Preu entrada: Entrada gratuïta amb flyer. En cas de no tenir

• Preu copa: 9€ 

• Preu xupito: 5€ 

• Màrqueting: Promotors, realització de moltes festes especials, 

• Avantatges del nostre local: 

música: Amber respon a la demanda extreta de les enquestes. Cal destacar que 

Catlwalk atrau a un públic molt concret i per tal de compensar aquest fet, realitza 

moltes festes especials.

Per altra banda, Catwalk té la possibilitat d’entrada g

copes a l’interior són més cares.

Costa Breve: 
• Característiques: Costa Breve està situada al c/Aribau. El local con

de 700m2 i té una capacitat de 700 persones. Principal lloc on es fan festes 

universitàries els dijous.

• Tipus de música: House comercial i 

Anàlisi de la competència: 
Una altra manera d’analitzar la viabilitat del nostre projecte és emmirallant

competència, és a dir, comparant els serveis i preus de la nostra discoteca amb els de la 

En aquest apartat ens agradaria analitzar la viabilitat de la nostra discoteca a través 

’un anàlisi de les discoteques més populars de la província de Barcelona que intenten atraure 

el mateix tipus de client que el nostre. Així doncs, a continuació us mostrem una llista de les 

principals característiques dels locals que hem cregut que més s’assemblen al nostre:

Aquesta discoteca es situa al passeig marítim de Barcelona. El local 

té una capacitat de 1.200 persones i consta d’una sala de 700m2 i una Terrassa de 

House 

Lliure amb consumició mínima obligatòria 

€ la copa. 

Pàgina web i promotors que reparteixen flyers per la zona.

Avantatges del nostre local: Tot i que les dues discoteques estan situades a la mateixa 

om a avantatges la disposició d’un local més gran, separat amb dues 

sales amb dos estils de música diferents. 

No obstant, Shoko no cobra entrada cap dia, però obliga a consumir en el seu 

interior. A més, les copes són més cares a Shoko que a Amber.   

La discoteca es situa  al c/Ramón Trias Fargas al costat del Passeig 

Marítim. El local consta de dues sales i té capacitat per 2.000 persones.

Rap, R&B i House. 

Entrada gratuïta amb flyer. En cas de no tenir, 15€ amb una consumició

Promotors, realització de moltes festes especials, Facebook i pàgina web.

Avantatges del nostre local: Primerament hem de destacar la diferènc

música: Amber respon a la demanda extreta de les enquestes. Cal destacar que 

Catlwalk atrau a un públic molt concret i per tal de compensar aquest fet, realitza 

moltes festes especials. 

Per altra banda, Catwalk té la possibilitat d’entrada gratuïta, no obstant les 

copes a l’interior són més cares. 

Costa Breve està situada al c/Aribau. El local consta d’una única sala 

té una capacitat de 700 persones. Principal lloc on es fan festes 

dijous. 

House comercial i Pachanga (tot barrejat)  

42 
 

bilitat del nostre projecte és emmirallant-nos amb la 

competència, és a dir, comparant els serveis i preus de la nostra discoteca amb els de la 

En aquest apartat ens agradaria analitzar la viabilitat de la nostra discoteca a través 

’un anàlisi de les discoteques més populars de la província de Barcelona que intenten atraure 

el mateix tipus de client que el nostre. Així doncs, a continuació us mostrem una llista de les 

ssemblen al nostre: 

Aquesta discoteca es situa al passeig marítim de Barcelona. El local 

200 persones i consta d’una sala de 700m2 i una Terrassa de 

Pàgina web i promotors que reparteixen flyers per la zona. 

Tot i que les dues discoteques estan situades a la mateixa 

om a avantatges la disposició d’un local més gran, separat amb dues 

ko no cobra entrada cap dia, però obliga a consumir en el seu 

La discoteca es situa  al c/Ramón Trias Fargas al costat del Passeig 

000 persones. 

€ amb una consumició 

acebook i pàgina web. 

Primerament hem de destacar la diferència d’estils de 

música: Amber respon a la demanda extreta de les enquestes. Cal destacar que 

Catlwalk atrau a un públic molt concret i per tal de compensar aquest fet, realitza 

ratuïta, no obstant les 

sta d’una única sala 

té una capacitat de 700 persones. Principal lloc on es fan festes 



 

• Preu entrada: 12€ amb una consumició  i 15

• Preu copa: 7€  

• Preu xupito: 2,50€ 

• Màrqueting: Pàgina web i 

• Avantatges del nostre local envers aquest: 

capacitat molt més elevades. A  més, cal destacar  que a Costa Breve el sostre és molt 

baix i, en canvi, Amber dóna una sensació de més amplitud

un disseny més modern i 

No obstant, el preu de 

certs dies. En el cas dels “xupitos”, ells tenen un preu més baix.  

Sutton: 
• Característiques: La discoteca es situa al c/

sales i té una capacitat de 1

• Tipus de música: House i 

• Preu entrada: 15€ amb una consumició

• Preu copa: 12€ 

• Preu xupito: 5€ 

• Màrqueting: Alta reputació i pàgina web, relacions publiques.

• Avantatges del nostre local envers aquest: 

capacitat major, una terrassa amb vistes al mar, més zones on poder prendre una copa 

tranquil·lament i, dimecres i diumenges, una zona més freqüentada que ens permet 

obrir el local. 

Per una altra banda, Sutton té actualment una reputació ja gu

Amber encara ha d’aconseguir. En aquest sentit, Sutton està un pas per endavant.

Discothèque: 
• Característiques de la discoteca:

plaça Espanya. Consta d’una sala i té capacitat per 1

• Tipus de música: House

• Preu entrada: 12€ amb una consumició i 15€ amb dues.

• Preu copa: 8€ 

• Preu xupito: 4€ 

• Màrqueting: Publicitat FlaixFM, pàgina web, Facebook i relacions públiques

• Avantatges del nostre local envers aquest: 

capacitat major que Discothèque, així com una millor situació (no només geo

sinó també en quant a zo

tipus de música diferenciats. Com a punt a favor per Discothèque, 

anteriorment era la sala Space, amb un nom reconegut gràcies al club eivissenc amb 

música d’estil House.

 

€ amb una consumició  i 15€ amb dues. 

Pàgina web i relacions públiques. 

Avantatges del nostre local envers aquest: El nostre local té unes dimensions i 

capacitat molt més elevades. A  més, cal destacar  que a Costa Breve el sostre és molt 

en canvi, Amber dóna una sensació de més amplitud. A més, el nostre local té 

un disseny més modern i atractiu. 

No obstant, el preu de les copes són lleugerament més baixos a Costa Breve en 

certs dies. En el cas dels “xupitos”, ells tenen un preu més baix.   

La discoteca es situa al c/Tuset, a prop del c/Aribau. Consta de 2 

sales i té una capacitat de 1.200 persones aproximadament. 

House i Pop Rock 

€ amb una consumició 

Alta reputació i pàgina web, relacions publiques. 

Avantatges del nostre local envers aquest: El local del que disposa 

capacitat major, una terrassa amb vistes al mar, més zones on poder prendre una copa 

ament i, dimecres i diumenges, una zona més freqüentada que ens permet 

Per una altra banda, Sutton té actualment una reputació ja gu

Amber encara ha d’aconseguir. En aquest sentit, Sutton està un pas per endavant.

Característiques de la discoteca: Discothèque està situada al c/Tarragona, a prop de 

plaça Espanya. Consta d’una sala i té capacitat per 1.000 persones aproximadament.

House 

€ amb una consumició i 15€ amb dues. 

Publicitat FlaixFM, pàgina web, Facebook i relacions públiques

Avantatges del nostre local envers aquest: Primerament, cal dir que Amber té una 

capacitat major que Discothèque, així com una millor situació (no només geo

sinó també en quant a zona de festa). A més a més, disposem de dues sales amb dos 

tipus de música diferenciats. Com a punt a favor per Discothèque, 

anteriorment era la sala Space, amb un nom reconegut gràcies al club eivissenc amb 

. 
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local té unes dimensions i 

capacitat molt més elevades. A  més, cal destacar  que a Costa Breve el sostre és molt 

més, el nostre local té 

les copes són lleugerament més baixos a Costa Breve en 

Aribau. Consta de 2 

El local del que disposa Amber té una 

capacitat major, una terrassa amb vistes al mar, més zones on poder prendre una copa 

ament i, dimecres i diumenges, una zona més freqüentada que ens permet 

Per una altra banda, Sutton té actualment una reputació ja guanyada que 

Amber encara ha d’aconseguir. En aquest sentit, Sutton està un pas per endavant. 

Tarragona, a prop de 

aproximadament. 

Publicitat FlaixFM, pàgina web, Facebook i relacions públiques 

cal dir que Amber té una 

capacitat major que Discothèque, així com una millor situació (no només geogràfica 

na de festa). A més a més, disposem de dues sales amb dos 

tipus de música diferenciats. Com a punt a favor per Discothèque, s’ha de dir que 

anteriorment era la sala Space, amb un nom reconegut gràcies al club eivissenc amb 



 

Conclusions 
Després d’haver realitzat tot l’experiment de la creació d’un local d’oci nocturn, el 

primer que hem de fer és una valora

comentar que realitzar un treball d’aquestes característiques ha estat una experiència molt 

agradable per tots els components del grup ja que ens ha permès conèixer molt més 

profundament el món de l’oci n

part dels seus ingressos, i sense el 

D’altra banda, i centrant

una discoteca que funcioni més o menys bé, 

arribar a generar un volum de beneficis

característiques, tot i tenir uns costs de personal i de local força elevats, genera un gran valor 

afegit en tots els productes que ven, ja siguin begudes, servei de guarda

una discoteca és capaç de portar gent,

etc. té molt guanyat per aconseguir uns grans beneficis. Segons el que hem vist nosaltres, 

l’argument de que els preus establerts són necessaris per assegurar la viabilitat del negoci

fals. Amb uns preus per a cada consumició inferiors 

i que, lògicament, no seran tan elevats. Generalitzant doncs, comprovem que la majoria de 

locals d’oci nocturn de Barcelona 

beneficis força elevats. 

Cal remarcar també, que tot i que el nostre treball ha partit d’alguns supòsits no massa 

reals, com pot ser el fet de que ens lloguin la discoteca Opium, creiem que s’adapta bastant a 

la realitat. La majoria de costs als que ha d’

gairebé segurs que gairebé cap o 

promotors i responsables de discoteques per 

ingressos han estat més difícils de calcular ja que es molt complicat preveure la reacció d

consumidor davant l’obertura d

enquestes, tot i que potser no són dades totalment fiables.

A més, pensem que amb totes les estratègies de màrqueting utilitzades, ja siguin per la 

inauguració, o bé que les que es fan habitualment, 

bona quantitat de públic, igualant, com a mínim, el de la discoteca actual

d’algun supòsit, creiem que s’adapta bastant fidelment a la realitat, i conseqüentment creiem 

que els resultats obtinguts poden ser perfectament certs i real

Cal recordar, a més, que molts ingressos, principalment els provinents de serveis com 

guarda-roba, màquines expenedores de productes,

d’elaborar els resultats. El motiu principal és que desconeixem la reacció del consumidor sobre 

aquests serveis, i qualsevol aproximació era massa arriscada

reafirmar la nostra conclusió principal: una discoteca capaç de portar un nombre relativamen

petit de públic generarà benefici

D’altra banda, i ja abandonant una mica tot el tema dels resultats obtinguts ens volem 

centrar en algunes conclusions més específiques, relatives a alguns aspectes més concrets. 

Després d’haver realitzat tot l’experiment de la creació d’un local d’oci nocturn, el 

primer que hem de fer és una valoració positiva en dos aspectes. Primer de tot s’ha de 

comentar que realitzar un treball d’aquestes característiques ha estat una experiència molt 

agradable per tots els components del grup ja que ens ha permès conèixer molt més 

profundament el món de l’oci nocturn, un dels móns on la gent actualment destina una gran 

sense el qual sembla que moltes persones no podrien viure

D’altra banda, i centrant-nos més en el treball en qüestió, una altra conclusió és clara: 

uncioni més o menys bé, i tingui una quantitat moderada de públic

arribar a generar un volum de beneficis força considerable. Un local d’aquestes 

característiques, tot i tenir uns costs de personal i de local força elevats, genera un gran valor 

afegit en tots els productes que ven, ja siguin begudes, servei de guarda-roba

una discoteca és capaç de portar gent, considerant el preus de les consumicions, de l’entrada

té molt guanyat per aconseguir uns grans beneficis. Segons el que hem vist nosaltres, 

els preus establerts són necessaris per assegurar la viabilitat del negoci

er a cada consumició inferiors es poden obtenir beneficis

i que, lògicament, no seran tan elevats. Generalitzant doncs, comprovem que la majoria de 

locals d’oci nocturn de Barcelona amb un nombre de públic raonable aconsegu

, que tot i que el nostre treball ha partit d’alguns supòsits no massa 

reals, com pot ser el fet de que ens lloguin la discoteca Opium, creiem que s’adapta bastant a 

la realitat. La majoria de costs als que ha d’incórrer una discoteca han estat coberts, i estem 

gairebé cap o cap se’ns ha escapat ja que hem parlat amb diferents 

promotors i responsables de discoteques per tractar de no passar res per alt. 

difícils de calcular ja que es molt complicat preveure la reacció d

consumidor davant l’obertura d’un nou local. Per aquest motiu ens hem basat en les 

enquestes, tot i que potser no són dades totalment fiables. 

amb totes les estratègies de màrqueting utilitzades, ja siguin per la 

inauguració, o bé que les que es fan habitualment, som de l’opinió que podem atraure una 

igualant, com a mínim, el de la discoteca actual. Per tant, tot i part

d’algun supòsit, creiem que s’adapta bastant fidelment a la realitat, i conseqüentment creiem 

que els resultats obtinguts poden ser perfectament certs i realistes. 

a més, que molts ingressos, principalment els provinents de serveis com 

roba, màquines expenedores de productes, etc. no han estat presents a l’hora 

d’elaborar els resultats. El motiu principal és que desconeixem la reacció del consumidor sobre 

, i qualsevol aproximació era massa arriscada. Aquest fet ajuda 

reafirmar la nostra conclusió principal: una discoteca capaç de portar un nombre relativamen

petit de públic generarà beneficis. 

D’altra banda, i ja abandonant una mica tot el tema dels resultats obtinguts ens volem 

ions més específiques, relatives a alguns aspectes més concrets. 
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Després d’haver realitzat tot l’experiment de la creació d’un local d’oci nocturn, el 

dos aspectes. Primer de tot s’ha de 

comentar que realitzar un treball d’aquestes característiques ha estat una experiència molt 

agradable per tots els components del grup ja que ens ha permès conèixer molt més 

octurn, un dels móns on la gent actualment destina una gran 

que moltes persones no podrien viure. 

nos més en el treball en qüestió, una altra conclusió és clara: 

i tingui una quantitat moderada de públic, pot 

Un local d’aquestes 

característiques, tot i tenir uns costs de personal i de local força elevats, genera un gran valor 

roba, etc. Per tant, si 

preus de les consumicions, de l’entrada, 

té molt guanyat per aconseguir uns grans beneficis. Segons el que hem vist nosaltres, 

els preus establerts són necessaris per assegurar la viabilitat del negoci és 

es poden obtenir beneficis igualment, tot 

i que, lògicament, no seran tan elevats. Generalitzant doncs, comprovem que la majoria de 

aconsegueixen uns 

, que tot i que el nostre treball ha partit d’alguns supòsits no massa 

reals, com pot ser el fet de que ens lloguin la discoteca Opium, creiem que s’adapta bastant a 

incórrer una discoteca han estat coberts, i estem 

cap se’ns ha escapat ja que hem parlat amb diferents 

. D’altra banda, els 

difícils de calcular ja que es molt complicat preveure la reacció del 

’un nou local. Per aquest motiu ens hem basat en les 

amb totes les estratègies de màrqueting utilitzades, ja siguin per la 

que podem atraure una 

. Per tant, tot i partir 

d’algun supòsit, creiem que s’adapta bastant fidelment a la realitat, i conseqüentment creiem 

a més, que molts ingressos, principalment els provinents de serveis com 

han estat presents a l’hora 

d’elaborar els resultats. El motiu principal és que desconeixem la reacció del consumidor sobre 

ajuda encara més a 

reafirmar la nostra conclusió principal: una discoteca capaç de portar un nombre relativament 

D’altra banda, i ja abandonant una mica tot el tema dels resultats obtinguts ens volem 

ions més específiques, relatives a alguns aspectes més concrets.  



 

Primerament, i com 

molt important la seva reputació. 

comentat el mateix: per tal que un local d’oci nocturn 

creï una mena de fenomen viral que parli posi

una cura molt especial en tots els serveis que es prestin

més que la competència. Això ajudarà a escollir als clients potencials

clients, és molt important aconseguir que tornin, i l’única manera de fer

competència que hi ha actualment, és oferint un se

que el de la resta de locals.  

Així doncs, és de vital importància per un local d’aquestes caracte

clients i, un cop dins, fer que aquests en parlin bé, ja que un mal funcionament d’algun dels 

serveis que s’ofereixen pot ser la raó o el motiu que explicar

discoteca deixés de tenir èxit. Aquest fet ha estat analitzat en l’apartat d

competència, on es mostren els principals avantatges que té el nostre local envers la 

Finalment, com a curiositat, també ens agradaria destacar que la legalitat en el tema 

de l’oci nocturn és un tema que penja d’un fil. És a dir, tot 

explícitament els responsables, després d’haver cont

d’aquest tipus es pot comprovar com molts no estan donats d’alta a la seguretat social i molts 

d’altres no cobren el salari estable

aspectes legals, moltes discoteques no respecten l’aforament legal que es modela segons el 

nombre de metres quadrats, fins al punt de parlar amb responsables sobre aforaments i donar 

per suposat que parles del real. 

 

com s’ha anat repetint al llarg de tot el treball, per una discoteca

molt important la seva reputació. Després d’haver parlat amb responsables, tots ens han 

eix: per tal que un local d’oci nocturn sigui viable és molt important que es 

creï una mena de fenomen viral que parli positivament del local. És per això

una cura molt especial en tots els serveis que es prestin, alhora que se n’han d’in

Això ajudarà a escollir als clients potencials. Al marge de fer venir els 

aconseguir que tornin, i l’única manera de fer-ho, davant l’enorme 

competència que hi ha actualment, és oferint un servei molt correcte, i si és possible millor 

Així doncs, és de vital importància per un local d’aquestes característiques fer venir els 

un cop dins, fer que aquests en parlin bé, ja que un mal funcionament d’algun dels 

pot ser la raó o el motiu que explicaria que en un futu

de tenir èxit. Aquest fet ha estat analitzat en l’apartat d

competència, on es mostren els principals avantatges que té el nostre local envers la 

curiositat, també ens agradaria destacar que la legalitat en el tema 

de l’oci nocturn és un tema que penja d’un fil. És a dir, tot i que no ens ho han confirmat 

ponsables, després d’haver contactat amb diferents treballadors de locals 

d’aquest tipus es pot comprovar com molts no estan donats d’alta a la seguretat social i molts 

d’altres no cobren el salari establert pel conveni regulador. A més, continuant amb els 

aspectes legals, moltes discoteques no respecten l’aforament legal que es modela segons el 

nombre de metres quadrats, fins al punt de parlar amb responsables sobre aforaments i donar 

s del real.  
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al llarg de tot el treball, per una discoteca és 

Després d’haver parlat amb responsables, tots ens han 

és molt important que es 

tivament del local. És per això que s’ha de tenir 

que se n’han d’intentar oferir 

. Al marge de fer venir els 

, davant l’enorme 

rvei molt correcte, i si és possible millor 

rístiques fer venir els 

un cop dins, fer que aquests en parlin bé, ja que un mal funcionament d’algun dels 

que en un futur pròxim la teva 

de tenir èxit. Aquest fet ha estat analitzat en l’apartat d’anàlisi de la 

competència, on es mostren els principals avantatges que té el nostre local envers la resta. 

curiositat, també ens agradaria destacar que la legalitat en el tema 

i que no ens ho han confirmat 

actat amb diferents treballadors de locals 

d’aquest tipus es pot comprovar com molts no estan donats d’alta a la seguretat social i molts 

rt pel conveni regulador. A més, continuant amb els 

aspectes legals, moltes discoteques no respecten l’aforament legal que es modela segons el 

nombre de metres quadrats, fins al punt de parlar amb responsables sobre aforaments i donar 
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Tot i que el treball s’ha basat principalment en la consulta a persones directament, també hem 

utilitzat pàgines web per extreure informació rellevant.

Cal destacar: 

www.opiummar.com 

www.grupocostaeste.com  
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www.discotheque.info 

www.grupocostabreve.com 
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http://www.mtas.es/es/infpuntual/smi/imporcualact.htm

 

Tot i que el treball s’ha basat principalment en la consulta a persones directament, també hem 

utilitzat pàgines web per extreure informació rellevant. 

 

.cat/eadop/imatges/5247/08289105.pdf 

.es/es/infpuntual/smi/imporcualact.htm 
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Tot i que el treball s’ha basat principalment en la consulta a persones directament, també hem 



 

 

 

 

 

 

ANNEX

 

ANNEX 

47 
 

 


