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El següent treball tracta sobre el reposicionament de la marca 
d’aigua mineral Fuente Liviana en el mercat català. Per tal 
d’aconseguir els objectius plantejats, es realitzarà una investigació 
on s’analitzarà al consumidor, el sector i la imatge corporativa de 
les marques de la competència directa, per tal d’identificar quins 
són els aspectes més importants per a poder dur a terme la 
planificació estratègica de la marca amb èxit. 

Durant tot el procés, s’han fet dos focus groups i setze entrevistes 
en profunditat que han permès poder detectar insights i el territori 
final per a la marca. 

El concepte equilibri serà el que englobi tot a la campanya, on a 
partir d’un claim, s’han generat una sèrie de peces creatives per 
tal de donar a conèixer Fuente Liviana i aconseguir record de la 
marca en la ment dels consumidors. 

A partir d’un component emocional, la marca vol connectar amb 
els consumidors fent una analogia entre el que aporta la seva 
aigua i les relacions afectives.

Paraules clau: Planificació estratègica, Creativitat, Comunicació, 
Consumidor, Publicitat, Campanya Publicitària, Marques d’aigua, 
Fuente Liviana, Equilibri Emocional 

The following research deals with the repositioning of the Fuente 
Liviana mineral water brand in the Catalan market. In order to 
achieve the objectives set, an investigation will be carried out in 
which the consumer, the sector and the corporate image of the 
brands of direct competition will be analyzed, in order to identify 
what are the most important aspects to be able to perform the 
successful brand strategic planning.  

Throughout the process, two focus groups and sixteen in-depth 
interviews have been carried out that have allowed us to be able 
to detect insights and the final territory for the brand. The concept 
of balance will be the one that encompasses everything in the 
campaign where based on a claim, a series of creative pieces have 
been generated in order to publicize Fuente Liviana and achieve to 
remain in the minds of consumers.

From an emotional component, the brand wants to connect with 
consumers by making an analogy between what their water 
contributes and the affective relationships.  

Keywords: Strategic Planning, Creativity, Communication, 
Consumer, Advertising, Advertising Campaign, Water Brands, 
Fuente Liviana, Emotional Balance
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1. Investigació 



1.1 Antecedents

2005
Fuente Liviana realitza un documental 
televisiviu 
L’agència Tiempo BBDO va crear un documental 
per a que la marca Fuente Liviana emociones al seu 
consumidor mitjançant una família real en la seva 
pròpia casa. Durant la campanya publicitària, es 
van fer curts on s’apreciava la vida quotidiana de la 
família amb el producte. 

http://www.tiempobbdo.com/prensa/view/354
https://cincodias.elpais com cincodias/2005/06/14 
empresas/1118756416_850215.html

2006 
Nova web de Fuente Liviana.  
La web va ser creada amb l’objectiu de connectar 
millor amb el consumidor a partir de les emocions. 
En ella es mostraven consells pràctics per tal 
d’educar al consumidor sobre la importància vital 
de beure aigua de primera qualitat. Constava de tres 
seccions: 

•	 Cuida’t:	 Secció	 de	 consells	 específics	 per	 a	 cinc	
públics diferents: Nadons, joves, adults i gent gran.
•	 Et	 cuidem:	 Secció	 on	 es	 presentaven	 tots	 els	
productes de la marca amb les seves quatres línies: 
Agua Mineral Natural, aigua amb Gas, aigua de 
sabors i Vit Liviana. 
•La	nostre	aigua:	Presentació	de	la	marca	així	com	la	
seva historia, comunicació, medi ambient etc. 

http://controlpublicidad.com/nueva-web-de-fuente-
liviana/nueva-web-de-fuente-liviana/

2007 
“La marca de agua mineral natural Fuente Liviana 
s’ha aliat amb el llançament de la película Spider-
Man 3”.

http://controlpublicidad.com/fuente-liviana-se-alia-con-
spider--man/

 - Mobile Marketing amb Fuente Liviana. 
Es va crear una plataforma interactiva en la qual 
es sortejava 300 jocs de la Play Station 2 sobre la 
pel·lícula de dibuixos animats Ratónpolis. L’usuari 
només havia d’enviar un SMS amb les inicials 
FL seguit d’un espai i el codi numèric de 8 dígits 
que estaven ubicats en el dors de les etiquetes 
promocionals.

http://interactivadigital.com/jet-multimedia-
colabora-con-epsilon-technologies-en-la-nueva-
accion-de-mobile-marketing-de-fuente-liviana/
jet-multimedia-colabora-con-epsilon-technologies-en-la-
nueva-accion-de-mobile-marketing-de-fuente-liviana/

2008
Fuente Liviana entra a competir amb Font Vella i 
Nestlé per llençar al mercat una agua aromatitzada 
i amb vitamines. 

http://www.marketingnews.es/marcas 
noticia/1040316054305/fuente-liviana-entra-competir-
fontvella.1.html

2010
Creació microsite
Actualment no disponible. A partir d’aquest microsite, 
la	marca	va	presentar	els	beneficis	de	l’aigua	baix	en	
sodi, on l’usuari podia controlar els seus nivells de 
tensió arterial de manera senzilla i ràpida gràcies a 
un sistema de registre. 

https://www.indisa.es/al-dia/fuente-liviana-ayuda-
controlar-niveles-tension-arterial-traves

2011
Envasos
https://www.youtube.com/watch?v=7pp9zorbXB0

2011
Baix contingut en sodi 
https://www.youtube.com/watch?v=8Ysr3toPwRg

2013. 
Fuente Liviana – Aigua equilibrada 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0n2AWSIj8o

2013
Liviana Plus - Sabors
https://www.youtube.com/watch?v=rOO6LYEMPA0
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2. Objectius



Problema: La marca té poca diferenciació en el 
mercat català, no és molt coneguda.

2.1.1 Generals

•	Conèixer	la	comunicació	de	Fuente	Liviana	fins	al	
moment i les seves accions. 
•	Saber	quin	és	el	paper	principal	de	la	marca	en	la	
vida del consumidor.
•	 Detectar	 quin	 és	 el	 motiu	 de	 consum	 d’aigua	
embotellada a Catalunya i com la marca pot 
diferenciar-se de la resta de marques catalanes. 
•	Analitzar	per	què	Fuente	Liviana	no	és	coneguda	
per a moltes persones en general. 

2.1.2 Específics 

• Mercat / Sector
•	 Analitzar	 quin	 discurs	 tenen	 les	 altres	marques,	
com es comuniquen i quines acciones fan.

• Consumidor
•	 Determinar	 quin	 és	 el	 posicionament	 de	 Fuente	
Liviana en la ment del consumidor. 
•	 Extreure	 quina	 és	 la	 informació	 que	 tenen	 els	
consumidors sobre la comunicació de marques 
d’aigua i de Fuente Liviana. 
•	Analitzar	el	públic	objectiu.	

• Producte / Marca
•	 Determinar	 quin	 és	 el	 nivell	 de	 notorietat	 de	 la	
marca a Catalunya.

•		Producte: Investigar si el producte comunica bé 
la seva imatge i beneficis.
•	 Marca: Determinar si la marca associa a la 
seva imatge els conceptes de qualitat i bondat de 
producte. 

• Competència 
•	 Investigar	 què	 estan	 fent	 les	 altres	marques	del	
sector de la indústria de l’aigua i com es diferencien 
les unes a les altres. 
•	Identificar	el	rol	que	tenen	les	empreses	d’aquest	
sector respecte al target. 
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2.2 Metodologia 

Per tal de poder respondre als objectius 
anteriorment mencionats, es realitzarà un 
estudi qualitatiu, concretament dos focus 
group i setze entrevistes en profunditat a 
dones de 30 a 45 anys residents de Catalunya. 
El que es vol aconseguir amb els focus group 
es presentar el concepte de l’aigua mineral 
embotellada i conèixer en profunditat la 
situació de l’aigua mineral embotellada dintre 
del target escollit. Per això, és important la seva 
opinió en relació a certs temes per tal de que 
tinguin la oportunitat de explicar algun cas en 
concret dintre d’aquest sector relacionat amb 
la publicitat i què recorden d’aquesta. 

Gràcies a tenir dos grups, es pretén arribar a 
tenir el màxim d’informació possible, ja que 
es podrà contrastar les respostes de tots els 
participants i aprofundir més. La idea principal 
és respondre als objectius de l’apartat del 
consumidor i del producte – marca, la qual cosa 
ens ajudarà a trobar una estratègia adequada 
per a la marca més endavant. 

A l’inici del focus group, s’animarà a tots els 
participants a que donin la seva opinió per ajudar 
en la investigació sense por a equivocar-se, ja 
que qualsevol cosa que es digui és útil durant 
tot el procés. L’objectiu es que cada integrant 
tingui el seu moment per poder expressar la 
seva opinió i respectar el torn dels altres. Per 
aquest motiu, hi haurà un moderador que anirà 
dirigint i animant als participants que estiguin 
menys oberts per tal de que tothom col·labori 
i acceptant en tot moment tots els punts de 
vista, siguin en contra, a favor o indiferent. 

Primerament, es realitzarà un debat que estarà 
dividit en set parts: Es començarà parlant de 
l’aigua en general per tal de que expressin què 
els hi suggereix. Seguidament, es passarà a 
tractar l’apartat de consum per conèixer quin 
és el consum d’aigua mineral embotellada a 
casa i a fora, quin format acostumen a comprar, 
quantitat etc. En tercer lloc, s’introduirà l’apartat 

de localització i factors del producte amb la 
intenció de saber quins són els factors que 
condicionen en la seva compra. En quart lloc, 
descobrir quines són les primeres marques 
del sector que els hi ve primerament a la ment 
i si recorden alguna publicitat. A continuació, 
es farà èmfasis en analitzar la marca Fuente 
Liviana, per tal de descobrir fins a quin punt 
es coneguda a Catalunya i per quin motiu ho 
és o no, quina percepció tenen d’ella i també 
de les altres marques. Després es passarà a 
parlar sobre quins interessos, preocupacions 
o motivacions tenen. Finalment en l’últim 
apartat, la contribució on es pretén descobrir 
què els hi agradaria que una marca d’aigua fes 
per a que ells la compressin amb preferència i 
sigui una lovemark. 

També, durant el focus group es plantejarà 
diferents tècniques com per exemple, 
l’estímul per paraules, on a partir del concepte 
de l’aigua hauran d’escriure totes aquelles 
paraules que els hi vingui a la ment o que 
relacionin amb el tema, d’aquesta manera 
aconseguim que expressin les seves idees 
de manera immediata, ja que són les més 
importants. També se’ls animarà a jugar a un 
joc de rols on tindran que escriure prèviament 
només aquelles marques d’aigua mineral que 
recordin atorgant-lis un rol a cada una com si 
es tractes d’una família, és a dir, per exemple, 
Font Vella seria la mare i Bezoya el pare i així 
amb tota la família completa. 

Per últim, es farà també una recerca 
complementaria a partir de fonts externes 
per tal de poder aprofundir molt més l’anàlisi 
del consumidor amb l’objectiu de comparar 
amb les dades extretes dels focus group i 
entrevistes. 

D’aquesta manera es podrà arribar a obtenir 
un aproximació més precisa i ajudarà a poder 
dirigir-nos finalment cap a una estratègia 
eficaç. 



2.2.1 Justificació de la 
mostra i el disseny
La mostra seleccionada ha estat dones de 30 
a 45 anys residents de Catalunya. S’ha escollit 
aquest tipus de target perquè el model de família 
biparental ha canviat. 

Segons l’estudi realitzat per la Generalitat de 
Catalunya d’Acció Social i Ciutadania, en la 
societat catalana cada vegada estan apareixent 
noves formes de convivència arribant cap a 
una tendència de rols més igualitaris d’homes 
i dones. Això és gràcies a l’accés de les dones 
al món laboral, l’organització familiar, la 
col·laboració dels avis i les àvies en la cura dels 
infants i emancipació tardana dels fills i les filles, 
on es pot observar com actualment se situa al 
voltant dels 30 anys quan abans era als 20 anys 
l’edat de marxar de casa i tenir un fill. 

No obstant, l’Enquesta de l’ús del temps 
(Idescat/INE, 2003) contrasta que en 70 de 
cada 100 llars, la responsabilidad i gestió del 
treball domestic, cura dels fills i alimentació en 
general a les llars, és de la “persona principal de 
sexe femení” i només en 4 de cada 100 llars és 
de la “persona principal de sexe masculí”. 

Les dades corroboren que les dones actualment 
dediquen cada dia de mitjana de 6 a 47 hores 
de treball remunerat i domèstic mentre que el 
temps invertit dels homes en aquestes tasques 
és de 5h i 48 min. El 66% del treball a les llars 
recau a les dones mentre que el 31% als homes. 
Per tant, per molt que hagin hagut canvis, 
continua havent un desequilibri entre els dos 
generes. 

D’una altra banda, conforme a L’Institut de 
Estadística de Catalunya (Idescat) afirmen que 
les dones catalanes triguen cada vegada més 
en ser mares i quan ho fan tenen menys fills.  
També segons xifres de INEGI, és la dona la 
que generalment adquireix la responsabilitat 
de la criança i cura dels seus fills, tot i 
que siguin treballin i formin part de l’eix del 

manteniment econòmic a casa, continuen 
velant per l’alimentació de la família sencera. 
És qui planifica les despeses per l’alimentació, 
selecciona, compra i prepara els aliments per tal 
d’oferir una nutrició adequada i segura a la seva 
família. 

També una altra dada important, és que les 
dones catalanes són les que pateixen més 
estrès a Espanya. Això és degut al ritme de vida 
que porten i concretament a un desequilibri entre 
la vida laboral i personal (estudi de l’Institut DKV 
de la Vida Saludable). 

És per aquest motiu pel qual s’ha volgut focalitzar 
el treball en les dones de 30 a 45 anys perquè, tot 
i que la societat hagi avançat i canviat el model, 
encara són les dones les que continuen tenint la 
responsabilitat de preservar, educar i alimentar, 
sent les figures principals del nucli familiar. Són 
dones treballadores de classe social mitja amb 
un rol actiu en la llar les que es preocupen per 
donar el millor als seus i a ella mateixa. A més, 
no només es pretén enfocar aquest treball en 
dones amb fills sinó també cap a aquelles que 
no en tenen però formen part del target escollit, 
ja que com hem vist la societat catalana triga 
molt més en tenir fills que abans. 

A partir del focus group i de les entrevistes en 
profunditat, s’analitzarà el públic objectiu per 
conèixer quin és el seu estil de vida, hàbits de 
compra, interessos, preocupacions, així com 
també quin és el seu àmbit digital en el qual 
s’informen per tal de saber quin és el seu grau 
d’implicació que tenen amb el sector de l’aigua 
mineral. 

La idea és generar debat amb tot el grup, trobar 
què és allò que més valoren o els hi interessa de 
les marques del sector, ja que això també ens 
permetrà saber en quina posició es troba Fuente 
Liviana entre la seva competència directa. 
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2.2.2 Resultats
Anàlisi consumidor 

En primer lloc, podem dir que el target al qual 
ens volem adreçar són generalment persones 
que es preocupen per la seva salut i que 
consideren molt important el fet de beure 
aigua. La majoria prenen entre 1½ i 2L tots 
els dies, tot i que una petita minoria reconeix 
que beu menys d’un litre al dia. No obstant, 
aquest grup intenta fer un esforç degut a que es 
conscient de la importància que té hidratar-se 
durant el dia a dia. 

Pel que fa al consum d’aigua mineral 
embotellada, una part dels participants afirmen 
consumir-la diàriament perquè consideren 
que és més bona que la de l’aixeta, desconfien 
d’aquesta ultima perquè creuen que no la 
depuren suficient, fa mala olor i de vegades 
està bruta a diferencia de les embotellades que 
tenen millor sabor, no fan olor a res i donen més 
confiança en relació a la seva manipulació.

Per una altra banda, una altra part dels 
participants beuen més aigua de l’aixeta per 
costum. Els hi agrada més pel seu sabor, la 
troben més natural i econòmica. Alguns omplen 
gerres d’aigua i la posen a la nevera o fins i 
tot, utilitzen ampolles d’acer inoxidable per 
emportar-se-les a la feina. En aquest apartat, és 
important destacar que algunes de les persones 
que prefereixen més l’aigua embotellada, 
utilitzen també aigua de l’aixeta només per 
cuinar justificant que en aquest sentit és més 
econòmic i al bullir els hi dona la sensació de 
que elimina tot el que tingui negatiu, com per 
exemple, els microbis que pugi contenir l’aigua. 

El primer grup que consumeix aigua mineral 
embotellada prefereixen una aigua lleugera o 
amb poca mineralització perquè per a molts 
components del grup és important pel tema de 
la salut o els hi ha recomanat el metge. Una altra 
part del grup només escull aquest tipus d’aigua 
perquè han escoltat a la televisió que és molt 
millor per a l’organisme. 

En quan al format que compren més 
freqüentment és els packs de sis de 1 ½ per 
comoditat en el transport i gran consum, ja que 
en general a casa, tots els grups són d’entre 3 i 
5 components en la família, excepte una minoria 
que encara no tenen fills. Tots estan d’acord en 
que aquesta mida està bé i és fàcil d’introduir 
a la nevera que en comptes d’una garrafa gran 
que ocupa més lloc, pesa i no hi cap en tots els 
llocs. Pel que fa a la localització del producte 
els subjectes acostumen a comprar aigua 
embotellada als supermercats o a la feina en 
màquines expenedores. 

En segon lloc, se’ls va preguntar quins són 
aquells factors que més condicionen en la seva 
compra. La majoria de persones consideren que 
l’origen no és gaire important per a ells ja que 
en primer lloc es fixen més en la confiança que 
tenen amb la marca i la seva qualitat, per tant, 
l’origen ja ve agregat, tot i que alguns no són 
conscients d’on prové el producte. Per una altra 
banda, hi han dues persones que afirmen que 
si és important l’origen col·locant-lo en segona 
posició, ja que és la principal font que fa que el 
producte sigui de qualitat. 

En tercer lloc, la majoria situa el sabor com a un 
factor bastant imprescindible però una altra part 
considera que abans es fixen més en el preu. 
Pel que respecta a les característiques del 
producte, és a dir, les propietats o composició 
de l’aigua, la majoria dels participants el situen 
entre el cinquè i sisè lloc. Consideren que no és 
important, molts reconeixen que no es fien del 
que apareix a l’etiqueta i altres que no és del 
seu interès, només volen aigua per hidratar-se. 
Per una altra banda, hi han tres subjectes que 
declaren que si és important per a ells perquè 
pateixen d’alguna malaltia com per exemple 
dels ronyons i depèn de quines aigües no poden 
beure. 



Per últim, situen el disseny del producte i la 
publicitat com un factor indiferent, reconeixen 
que no els hi crida l’atenció, tot i que dues 
persones del grup si es fixen moltes vegades en 
el disseny de l’envàs però no es indispensable 
per a ells. 

En relació a quin envàs creien que és millor, tot 
el grup va optar pel vidre ja que consideren que 
l’aigua es manté millor, no canvia el seu sabor 
i sobretot és molt més sa a diferencia d’una 
ampolla de plàstic que conte petites partícules. 
Se’ls va preguntar si per aquesta raó comprarien 
aigua amb ampolles de vidre si les trobessin al 
supermercat, la qual cosa va provocar que una 
part del grup estigues d’acord, sempre i quan 
els hi portin a casa, ja que sinó el transport és 
pesat. Però d’altra banda, una petita minoria 
va dir que no ho faria pel que respecta al preu, 
ja que augmentaria, per aquest motiu aquest 
petit grup opta per comprar ampolles de plàstic 
per comoditat, tot i que són conscients del 
que implica al medi ambient. En aquest cas, al 
introduir el tema de la conscienciació amb la 
natura, el grup en general reconeix que no està 
molt implicat en acciones d’aquest tipus, molts 
opinen que intenten fer-ho tant individualment 
com conjuntament en família però molts no 
tenen temps, treballen moltes hores i al final 
reconeixen que se’ls acumulen ampolles a 
casa i amb les preses ho llençant on poden. 
Una persona confessa que abans si reciclava 
però ara ja no ho fa per desconfiança, s’ha 
assabentat de que tot va a parar al mateix lloc. 

En general tots consideren que les ampolles 
de plàstics actualment son còmodes tot i que 
molts reconeixen que podrien innovar i millorar, 
com per exemple una mida per la nevera o mida 
petita que no molesti. Dos subjectes no estan 
d’acord amb el grup i creuen que no son pas 
còmodes sobretot quan fan excursions en grup 
o amb els seus fills, portar-les en motxilles es 
rebenten i es xafen fàcilment. 

Quan se’ls va preguntar si pagarien una mica 
més per un disseny més atractiu i ergonòmic, 
la meitat va dir que no justificant-se: “L’aigua 
és aigua, per més disseny que facin només 
m’importa l’interior”. Tot i així, l’altre part del 

grup va dir que si, ja que creuen que és necessari 
en aquest sector per diferenciar-se: 

“És un mercat complicat, tots els envasos són 
iguals. Un envàs diferent, més còmoda i a més 
a més atractiu és necessari tant per a la marca 
com per nosaltres com a consumidors, ja que 
constantment portem a sobre una ampolla 
d’aigua. No hi ha res millor que portar-la a gust i 
si a sobre és bonica, molt millor”. 
En tercer lloc, se’ls va preguntar quina era la 
primera marca d’aigua mineral que els venia 
a la ment. La primera marca que va sortit amb 
diferencia respecte a les altres va ser Font Vella 
i desprès Bezoya. Tot i així, van aparèixer més 
marques com per exemple: Solán de Cabras, 
Viladrau, Evian, Aquabona, Lanjarón, Veri, Aquarel, 
Bronchales, Aigua de Ribes, Cabreiroà, Font del 
Pi, Aigua del Montseny, Fuente Primavera i Font 
de les Agudes. Al entrar en aquest apartat, se’ls 
va demanar que expliquessin quina percepció 
tenien d’aquestes marques. 

Pel que fa a Font Vella, en general van coincidir 
en que es tracta d’una marca molt comercial 
la qual fa més publicitat sobretot en relació a 
aigües de sabors. També opinen que és una 
marca que es preocupa molt tant per l’interior 
com per l’exterior de les persones i està present 
a tot arreu. Bezoya la relacionen molt pel que fa 
a la seva composició “mineralització molt dèbil”, 
una aigua molt sana i pura. Solán de Cabras 
consideren que és una de les més cares però una 
de les millors també. La coneixen molt per les 
seves accions i col·laboracions contra el càncer 
de mama per la seva ampolla rosa. Viladrau la 
veuen una marca molt catalana i de muntanya. 
Quan pensen en Veri els ve a la ment muntanyes 
i puresa molt vinculat a Catalunya. 

Aquarel i Aquabona la associen a mala qualitat, 
la típica aigua que posen al Mc Donald’s o en 
llocs que les regalen perquè és més barata. 
Totes les altres marques no tenen una percepció 
definida, simplement les coneixen per haver-les 
consumit. 
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La marca que més consumeixen és Font Vella 
seguit de Bezoya, Viladrau, Veri i Solán de 
Cabras pel seu sabor i qualitat-preu. 

La majoria reconeix que no són fidels a la marca 
preferent. Per un costat, els que consumeixen 
aigua embotellada a casa si ho són però si 
estan fora els hi és igual la marca perquè és 
una cosa puntual. Algunes persones del grup no 
consumeixen tanta aigua fora de casa. Per a ells 
demanar aigua quan vas a prendre alguna cosa 
amb amics és fa estrany i relacionen sortir de la 
seva llar com a un moment de desconnexió on 
l’aigua no està present: 

“Quan sortim és per gaudir d’una tarda amb 
amics o família. Jo no acostumo a demanar 
aigua fora de casa, m’agrada demanar-me 
un refresc o una altra cosa que no sigui aigua 
perquè considero que l’aigua no em fa gaudir 
sinó treure’m la set i poc més. Al cap i a la fi, 
l’aigua ho tenim a mà sempre, a casa, en una 
font... Si reclames una marca d’aigua en un lloc 
seria estrany i vergonyós. És aigua i punt.”. 

“L’aigua ho tenim com una necessitat i un 
refresc és un plaer. Ho tenim com normalitzat, 
l’aigua la tenim cada dia i no pagaré si la tinc a 
casa a gratis”. 

També la majoria afirma que prefereixen 
marques conegudes que no pas marques 
blanques, ja que les primeres li donen més 
seguretat i confiança. 

En relació a la publicitat de les marques 
mencionades anteriorment, la majoria dels 
components del grup els va costar recordar 
alguna publicitat. Tot i així van anar mencionant 
els primers que els venia a la ment. Dues 
persones recordaven un anunci de Font Vella i 
el seu eslògan “Toma Bebe” per hidratar el seu 
nado. 

També reconeixen que és una marca que se’ls 
hi ha quedat molt a la ment i ho relacionen 
amb salut. Un altra va mencionar un anunci on 
llençaven una ampolla d’aigua gran i baixava 
per la muntanya però en aquest cas no recorda 

la marca. Un altre subjecte relaciona un anunci 
on es veia Sierra Nevada amb Lanjarón o Veri 
on deia “directe de la muntanya”. Recorden 
conjuntament un anunci on apareixien unes 
muntanyes que parlaven de l’aigua. També 
un component recorda haver vist la marca 
d’Aquabona en un joc d’endevinar els logotips 
de marques en el mòbil de la seva filla. Per 
últim, una persona més recorda un anunci 
estranger d’una marca d’aigua on apareixien 
uns nadons ballant davant d’un mirall gràcies 
a haver begut aquesta aigua els feia més joves 
però no recorda la marca. Una meitat del grup 
diu que no li interessa la publicitat d’aigües 
perquè consideren que al final és impossible que 
s’ofereixi un producte innovador.

Els participants opinen que la publicitat 
d’aquest sector està molt limitat i difícil de 
vendre. Molts subjectes opinen que hi ha poca 
per aquesta raó. S’adonen que no recorden 
molta publicitat d’aquest sector i els hi sorprèn 
veure que desprès de dir tantes marques totes 
semblen que fan el mateix, cuidar el nostre 
organisme i fer esport mantenint una vida 
saludable. Una persona del grup reconeix que 
no cal que es venguin si ja es consumeix aigua 
a casa: “L’aigua és vida, no hi ha més, beurem 
hi hagi o no publicitat a casa o fora perquè la 
necessitem”. 

Un subjecte discuteix sobre el tema de que 
hi han altres productes com els refrescos 
que també es consumeix a casa o fora i es fa 
publicitat, segons ell també hauria d’haver-hi de 
l’aigua.  Tot el grup va contestar dient que tot 
allò que no és tant saludable és més normal que 
es promocioni més. 

Tot seguit, una part del grup va reflexionar i van 
acabar posicionant-se en que per aquest mateix 
motiu, com l’aigua és saludable amb més raó 
haurien de comunicar-se i fer més coses per a 
que tothom ho sàpiga: “És necessari informar i 
comunicar aquest tipus de producte. Sí, l’aigua 
és aigua però no tota l’aigua és igual per a 
tothom. Jo necessito saber quina és millor per el 
meu organisme i per això hauria de dir-se amb 
seguretat. Ara, si desprès porta un component 



emocional amb la marca com a extra està bé 
però és imprescindible la informació real per als 
consumidors.” 

Al introduir la marca Fuente Liviana, una meitat 
del grup si coneixen la marca però l’altre no. Els 
que la coneixen asseguren haver-la conegut en 
supermercats, viatges o quan van al seu poble. 
Una persona diu haver-la vist en el World Padel 
Tour aquest any. Quan se’ls va preguntar si 
els hi agradava no van saber dir-ho ja que no 
ho recorden perquè no la han consumit molt, 
només de manera puntual. Per una altra banda, 
aquells que no la coneixien se’ls va demanar que 
diguessin que li suggeria el seu nom, tots van 
coincidir en que se la imaginaven com una aigua 
lleugera, suau,  o dolça. També van mirar la seva 
etiqueta però no van poder dir gaire en relació 
a la marca nomes conceptes com naturalesa 
o puresa: “No em diu res. Si la comparem amb 
altres marques jo crec que és bastant pobre, 
no crida l’atenció i és la típica imatge amb 
muntanya i arbres”.

Per finalitzar, es va fer un joc de rol on havien 
d’assignar a cada marca un rol familiar. En 
general tot el grup va coincidir en que la mare 
seria Font vella perquè és una marca a la qual 
tothom té un sentiment fort cap a ella i ens 
protegeix més que les altres. En segon lloc, com 
a pare van sortir marques com Bezoya que ens 
guia a partir de la seva mineralització què és el 
que més necessitem en el nostre organisme. 
En tercer lloc, en el cas del fill la majoria va 
coincidir en que seria Aquarel o Viladrau perquè 
ho relacionen amb la infància. 

En quart lloc, l’avi/a seria Solán de Cabras per 
la llarga experiència que té, seria el savi per a 
tots. Excepte per a dues persones. Una opina 
que Solán de Cabras faria el rol d’amic de la 
família.D’altra banda l’altre participant considera 
que Viladrau faria d’amic ja que és una marca 
que sempre es benvinguda. 

Quan se’ls va preguntar què esperen que els 
hi aporti una marca d’aigua la majoria van 
respondre “res”, ja que donen per fet que els 
hidratarà: “Totes ens aporten el mateix, que 

l’aigua tingui millor o pitjor sabor és una línia molt 
fina, no hi ha una franja molt gran per moure’s i 
jugar, l’aigua és aigua en si. No pot millorar res 
a diferencia d’altres productes com per exemple 
les cerveses que tenen una franja més amplia 
de gust, de sabor, qualitat”.Altres persones del 
grup reconeixen que l’aigua ha perdut valor: “És 
com menjar, tu saps que has de menjar per viure, 
l’aigua també. Potser per això no li donem tanta 
importància”. Per una altra banda, una persona 
afirma que es guia molt pel preu, si és inferior 
ho relaciona a mala qualitat. Una altra part dels 
integrants només esperen que la marca sigui 
fiable i sincera, per a ells que venguin qualitat i 
que no enganyin és primordial. 

Per concloure, se’ls va preguntar què hauria de 
fer una marca d’aigua mineral per arribar més a 
ells i ser una lovemark. Tot el grup van contestar 
dient que és complicat, creuen que nomes es pot 
posicionar en un tema de salut, benestar i esport. 
Una persona prefereix que en comptes de posar 
tants anuncis de paisatges o muntanyes, parlin 
més dels seus components assessorant a la 
societat que desconfia i va perduda actualment 
en temes d’alimentació i salut. Un altra subjecte 
reconeix que  a més d’accedir a l’usuari final 
potser seria més necessari centrar-se en una 
campanya per accedir al personal mèdic per fer-
lis veure per què la seva aigua és millor que altres 
perquè considera que al final molts problemes 
venen per falta d’informació: “Abans Vichi era un 
benefici medicinal i tothom es fiava molt d’ella, 
fins i tot encara es ben valorada per això.” 

Altres opinen que potser faltaria un eslògan més 
atractiu ja que creuen que no jugant gaire amb 
això perquè no recorden gairebé cap i pot ser 
un punt fort per a la marca per a que la societat 
s’identifiqui en relació als valors que vulgui 
transmetre cada marca. Tots en general pensen 
que si la marca col·labores més en transmetre 
valors a la societat estaria bé, excepte una 
persona que diu que no perquè queda molt 
forçat. No obstant, tot el grup està d’acord en 
que la part emocional els enganxa molt més, 
seguit de vegades amb l’humor i el positivisme 
que necessita actualment aquesta societat en la 
que estem. 
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En relació a això, el grup pensa que necessitem 
un canvi i les marques tenen un paper important. 
Actualment els temes que preocupen més al 
target segons la seva opinió, és en primer lloc, 
la imatge. Tot els participants opinen que és 
el principal tema degut a la gran preocupació 
que tenim de sentir-nos estimats, acceptats i 
millor que els demes. Creuen que això es degut 
a les xarxes socials, als programes de televisió 
com és la premsa rosa i sobre tot el tema 
d’influencers: “Ja no només importa el físic 
sinó aparentar el que no ets, ens comparem 
constantment amb tot el que ens envolta i mai 
estem contents amb el que tenim. Les xarxes 
socials són la nostra carta de presentació”. 

Una altra persona confessa que som una 
societat insegura degut al excés d’informació 
que tenim: “Abans era més limitada, ara tenim 
informació en tot els canals que inconscientment 
ens influeixen i també repercuteixen als nostres 
fills i preocupa. 

Un altra tema que va sorgir va ser la tecnologia 
i la comunicació en família, molts afirmen 
que a casa hi ha bona comunicació tot i que 
de vegades s’aïllen amb algun dispositiu i no 
presten atenció als seus sers estimats: “Crec 
que la tecnologia ha fet molt per nosaltres 
però també ens ha allunyat. De vegades, molts 
nens demanen el telèfon quan estan avorrits 
i els pares els hi donem i no està bé”. Falta 
comunicació, el meu fill ja no m’explica tant les 
coses, està pendent del mòbil i jo també, estem 
en mons diferents. De vegades fins i tot ens 
demanem coses per Whatsapp quan ell està al 
pis de a dalt i jo a baix quan podríem fer-ho cara 
a cara”. 

Una persona del grup va explicar una anècdota 
interessant: “Quan sortim a sopar fora fem 
un joc, qui aguanti menys sense estar amb el 
mòbil paga el sopar. És una manera d’obligar-te 
a estar amb la teva família o amics i escoltar 
més als altres”. Un altra integrant explica que 
la tecnologia ha individualitzat molt: “Abans 
nomes teníem dos canals i la televisió era un 

moment d’estar en família, ara tothom esta 
amb el mòbil, un altra amb la tablet o amb una 
televisió a la seva habitació”. Una altra persona 
confessa que a casa seva tot està regulat i el 
telèfon no s’agafa a l’hora de dinar o sopar. Un 
altra persona del grup compara la situació que 
tenia ell abans amb els seus pares amb la que hi 
ha ara: “Jo abans quan anava a comprar amb els 
meus pares al supermercat era una experiència, 
era anar a passar la tarda sencera i ara sempre 
anem amb preses i si podem ho comprem per 
internet i que ens arribi a casa aviat.”

També tot el grup coincideix que desprès de 
la imatge, el que més preocupa és trobar 
feina i la salut. Es consideren persones que 
intenten cuidar-se, fer esports i tenir una bona 
alimentació, tot i que una petita minoria reconeix 
no fer esport per falta de temps. D’altra banda 
opinen que miren més pels seus fills que per 
ells mateixos moltes vegades intentant ser un 
exemple per als seus fills en tema d’alimentació 
i salut en general, adreçar-los i fer que mengin 
de manera saludable. 

Actualment opinen que tant la dona com 
l’home s’encarreguen de les tasques a casa i de 
comprar productes d’alimentació. Són un grup 
que els hi preocupa el seu aspecte físic tot i que 
opinen que al cap i a la fi no és el més important, 
ja que reconeixen que si es cuiden per dintre ja 
et sents bé per fora. 

Cata d’aigües 

La marca que més va agradar va ser Font vella 
coincidint tots en que el seu gust era molt 
agradable i suau. En segon lloc Solán de Cabras, 
Lanjarón i Fuente Liviana va agradar bastant 
seguit de Veri, tot i que alguns la van trobar 
pesada. En tercer lloc, Viladrau va agradar en 
general. En quart lloc, Bezoya a tres persones els 
hi va agradar però a quatre no, coincidint en que 
el seu sabor cansava. Seguidament, Viladrau on 
la meitat del grup va dir que li agradava i l’altre 
meitat no tant.  I per últim, la que menys va 



agradar va ser Aquabona on tots van coincidir 
que semblava aigua de l’aixeta, molt amarga i 
pesada. 

El grup va encertar tres aigües a la primera: 
Font Vella, Aquabona i Lanjarón.  D’una altra 
banda es va analitzar també els hàbits de 
compra, on s’ha arribat a la conclusió de que 
els consumidors s’han tornat cada vegada més 
exigents i el procés de compra ha canviat, motiu 
pel qual les empreses han d’estar constantment 
preparades per oferir allò que el consumidor 
espera que cobreixi les seves expectatives. 

Segons Fuente Kantar Worldpanel, les dones 
que tenen entre 31 i 44 anys amb un nivell 
socioeconòmic mitjà i mig alt amb estudis 
universitaris, són les que compren en major 
mesura per internet. Acostumen a prémer un 
30% més en els enllaços de pàgines web que 
els homes i són un 7% més rapides en les 
compres en comparació amb el sexe masculí. A 
més, és interessant destacar que en les dades 
obtingudes, mostren com les dones prefereixen 
més les imatges i els homes les descripcions 
dels productes en la publicitat online. 

No obstant, es tracta d’un target que utilitza més 
les xarxes socials seguit de les visites directes 
a la marca o el boca orella d’amics o familiars. 
També reconeixen que comparen els preus en 
moltes ocasions i en el cas de l’aigua només en 
establiments físics. També s’ha pogut observar 
com el target que es troba entre els 35 i 54 anys 

compren més des de el sofà de casa perquè 
obtenen una millor experiència, comoditat i 
facilitat. Tot i així, una part de la societat continua 
preferint com a canal de compra el supermercat 
representant un 47,3% per a compres de 
productes d’alimentació (Fuente Kantar World).

Finalment, pel que respecta a l’àmbit digital, 
es tracta d’un target que utilitzen la televisió 
per veure coses puntuals com algun programa 
d’interès, les noticies o el temps però per 
entreteniment prefereixen plataformes com 
Netflix, HBO o Prime Video on ells poden decidir 
el que volen veure ja que consideren que hi 
ha molta saturació i es cansen davant de la 
televisió tanta estona. Si els interessa alguna 
marca o producte van ells a buscar-la, no volen 
que vinguin a ells a bombardejar-los. 

Es fixen molt més en la publicitat exterior que no 
tant en la online, ja que passen més temps fora 
per la feina. També utilitzen tots xarxes socials 
com Facebook o Instagram però reconeixen que 
no publiquen contingut, només l’utilitzen per 
xafardejar i veure que fan els altres o també les 
marques com concursos o sortejos. Així doncs, 
estaríem davant d’un consumidor obsumer, és 
a dir, un consumidor que només observa.
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2.3.1 Fuente Liviana

•	Procedència: Manantial de la Serrania de Conca
•	Grup: Grupo Damm

Imatge de marca Imatge del consumidor

Imatge del producte

Fuente Liviana està actualment posicionada 
com una marca que ha sigut reconeguda al 
2017 com la millor aigua embotellada en quan 
a qualitat. A més, és una marca que et posa 
les coses fàcils, es preocupa per a que el seus 
consumidors tinguin una vida més equilibrada 
i saludable.

La	marca	presenta	el	seu	producte	centrant-se	en	el	seu	origen,	components	i	beneficis	(aigua	baix	
en sodi) el qual fa que sigui una aigua lleugera, bona, equilibrada i saludable per a qualsevol persona.

Comunicació en canals:
Pel que fa a la comunicació en general de Fuente Liviana, no té gran presència. Se centren en presentar 
les característiques pròpies del producte, la seva qualitat, origen i valor en quant a salut i no en un 
component més emocional com van intentar en 2005. No estan presents en les xarxes socials i la 
seva pàgina web està buida de contingut. La seva imatge és molt plana i passa desapercebuda.

Destinada a famílies amb un nucli força 
conservador on la dona juga un paper molt 
important a casa. És qui es preocupa per 
decidir quina aigua és millor per a ella i tots 
aquells que la envolten. 

2.3 Anàlisi de comunicació: Competència directa



2.3.2 Font Vella

•	Procedència: Espai Natural de les Guilleries (Sant Hilari Sacalm, Girona) i del Parc Natural del Barranc 
del Rio Dulce (Sigüenza, Guadalajara).
•	Grup: Danone S.A

Imatge de marca Imatge del consumidor

Imatge del producte

És una marca innovadora que connecta amb 
les persones mitjançant una imatge optimista, 
emocional, emprenedora i juvenil. 

Vela per protegir la naturalesa i la salut dels 
seus consumidors, adaptant-se a la nova 
societat del moment amb l’objectiu d’ajudar-
los a hidratar-se i a fer-los sentir bé tant per 
fora com per dins. Aquest compromís es veu 
reflectit en les seves campanyes. 

•	Destaca	per	ser	una	aigua	pura,	natural,	lleugera	i	de	mineralització	dèbil.	
•	Producte	innovador	i	beneficiós	per	a	la	salut.	
•	Diferenciació	en	el	seu	embalatge:	des	de	minimalista,	simple,	elegant	a	divertit,	alegre	i	emotiu.	
•	Plaer	de	llibertat.	Malgrat	les	circumstàncies,	el	producte	li	ho	posa	sempre	fàcil	al	consumidor.

Es dirigeix a un públic general que vol el millor 
per a ells i per al seu entorn: des de bebès, 
nens, joves, famílies, ja estiguin a casa o fora. A 
més, la marca se centra en impulsar el progrés 
de la dona i recolzar-la en les seves decisions 
laborals i/o personals mitjançant la creació de 
la plataforma “Ets Impuls”.
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Comunicació en canals:

• Spots:
Sed de vivir (2012):
https://www.youtube.com/watch?v=nKmE_xDMJFI
Eres (2015): 
https://www.youtube.com/watch?v=s5WV71_7FCc
Eres impulso (2015): 
https://www.youtube.com/watch?v=VoW6kD0uHZc
Tu momento es ahora (2016): 
https://www.youtube.com/watch?v=XoqP_T0FEsA
La vida es Rock & Roll (2016): 
https://www.youtube.com/watch?v=q-xOlxVjtAQ
Hidratación y niños (2016): 
https://www.youtube.com/watch?v=bckYn8iP1TI
#Muévete (2016):
https://www.youtube.com/watch?v=EasYhNDUMns
Elijo beber Font Vella (2017):
https:/www.youtube.com/watch?v=1N_R8B8vv6o
La sed es como… (2018):
https://www.youtube.com/watch?v=sSA0_SyiKCU
#YoSoyAsí – Líberate del que dirán (2018):
https://www.youtube.com/watch?v=dQbjXprgUNE
#SoyEspacioNaturalProtegido (2019):
https://www.youtube.com/watch?v=r0vZ2hn-M2U

• Publicitat exterior
- Street marketing: Font Vella durant la seva campanya “Set de viure” instal·la ampolles gegants als 
carrers de Barcelona i organitza un concurs a Instagram. 
- Publicitat en transports públics: autobusos “Font Vella Le vite” a Barcelona, 

• Patrocini: patrocina un gran nombre d’activitats esportives, artístiques o escolars. 

• Web: https://fontvella.es/#ca
Font Vella disposa de 7 seccions en el seu web: Aigua, Ets impuls, Coach20 (tap intel·ligent), 
Premium, Kids, La nostra gamma i A casa. És una web molt dinàmica, minimalista i atractiva jugant 
amb el blau, el seu color corporatiu. Informa l’usuari de totes les accions que realitza la marca per a 
ajudar-lo a cuidar-se i del seu compromís amb la societat i l’entorn natural.

Altres:
https://eresimpulso.fontvella.es: Compromís amb la dona emprenedora. 
https://fontvellaencasa.es: Comoditat per al client. 

• Xarxes socials: La marca utilitza aquest mitjà per a transmetre el seu compromís social i 
mediambiental. Comparteix contingut audiovisual de les seves campanyes i publicacions creatives 
sobre el seu producte com per exemple novetats en relació als dissenys de l’envàs per als més 
petits, promocions o concursos per a atreure el seu públic objectiu. 
 Facebook | Instagram | Twitter | YouTube 



2.3.3 Bezoya

•	Procedència: Reserva natural de la Sierra de Guadarrama (Segovia).
•	Grup: Leche Pascual S.A.

Imatge de marca Imatge del consumidor

Imatge del producte

La marca es caracteritza per tenir un to molt 
pròxim, divertit i informatiu amb els seus 
consumidors. 

Es posiciona com a “aigua de mineralització 
molt dèbil “ que ajuda a eliminar les impureses 
de l’organisme i la importància d’hidratar-l’ho.

Educa i cuida al seu consumidor per tal de que 
s’impliqui en tenir una vida saludable i que a la 
vegada sigui entretingut gràcies a les accions 
que la marca proposa. 

•	El	producte	ressalta	pels	sus	beneficis:	“Bebe Bezoya, bebe salud”. 
•	Aconsellable	per	a	dietes	pobres	en	sodi	i	ideal	per	als	infants.
•	Varietat	en	els	formats	d’envàs	per	a	adaptar-se	a	 les	necessitats	del	consumidor	 i	moments	de	
consum.
•	Actualment	està	intentant	posicionar-se	també	com	a	producte	de	consum	“to	go”	–	packaging	bric.

Tots tipus de públics en general:
o Esportistes
o Famílies
o Nens
o Futures mames 
o Parelles
o Persones grans, etc.
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Comunicació en canals:

• Spots:
Niño pintura “Quédate con lo bueno de la vida” (2013):
https://www.youtube.com/watch?v=R45RN65RG5I
El viaje del agua (2015):
https://www.youtube.com/watch?v=vyScOEaIykA
No todas las aguas son iguales (2016):
https://www.youtube.com/watch?v=ATCYjBMLK3s
Bezoya rules (2016):
https://www.youtube.com/watch?v=0cTiWGyH_SU
Bezoya hidrata (2017):
https://www.youtube.com/watch?v=Jsw4iuIE7v8
¿Qué nos hace tan especiales? (2018):
https://www.youtube.com/watch?v=V-H47x_I2D0
#HidrataciónBezoya (2019):
https://www.youtube.com/watch?v=C5eAgpd_ens

• Publicitat exterior: 
o Publicitat interior bus perching amb l’ampolla i el logotip de Bezoya.
o Street Marketing Campanya a Madrid “Quédate con lo Bueno” – 
“Tu optimismo construye pozos en Filipinas”. La marca demanava a la gent que envies tweets. Si 
arribaven a un gran numero Filipines tindria un pou d’aigua. A mesura que la gent enviava tweets 
l’ampolla gegant s’anava omplint de líquid. 

•	Patrocini: principalment activitats esportives.

•	Web: https://www.bezoya.es/ 
Conté quatre apartats: Bezoya: l’aigua, Els nostres Productes, Bebè a bord, blog i preguntes 
freqüents. Es tracta d’una web agradable, amb un disseny acolorit i net. La marca convida a l’usuari 
a	participar	en	accions	com	per	exemple	reptes	o	informació	en	relació	a	l’aigua	i	als	seus	beneficis	
com a aspectes saludables en el seu dia a dia. A més disposa d’un apartat sobre la maternitat i la 
cura dels bebès acompanyant al consumidor en aquest viatge.

•	Xarxes socials: La marca utilitza les xarxes socials per a publicar i informar contingut sobre el 
benefici	de	l’aigua	i	a	ensenyar	a	l’usuari	a	reciclar	el	producte	mitjançant	vídeos	DIY.	No	obstant	
això, en Instagram el contingut és més divertit i creatiu promocionant únicament el producte i el 
seu	benefici	saludable.	En	YouTube	la	marca	comparteix	també	contingut	DIY	i	sobretot	receptes	
saludables fetes amb Bezoya. 
 Facebook | Instagram | Pinterest | Twitter | YouTube 



2.3.4 Veri

•	Procedència: : Agua del Pirineu de les muntanyes de la Vall de Benasc on es troba la deu de Veri
•	Grup: Estrella Damm

Imatge de marca Imatge del consumidor

Imatge del producte

•	És	una	marca	que	es	sustenta	en	els	valors	
d’origen Pirinenc.

•	Conserva	l’autenticitat	i	puresa	del	Pirineu	per	
a que el seu producte sigui el millor. 

•	A	més	a	més	d’ajudar	al	consumidor	a	saber	
el que és millor per  a ell quan ha d’hidratar-se, 
ofereix la oportunitat de viure una experiència 
como si estiguéssim en plena naturalesa als 
Pirineus	 aportant	 altres	 beneficis:	 aire	 lliure,	
puresa i tranquil·litat amb la intenció de fer-nos 
desconnectar	del	centre	urbà	i	de	la	industria	→	
“Sent l’efecte Pirineu”.  

“Com més alt, més pur”. L’agua de Veri és especial, pura, fresca i de qualitat aportant al consumidor 
tota la essència dels Pirineus. 

•	Producte	català	i	exclusiu.	

La marca es dirigeix a un públic general que vol 
cuidar-se:
o Joves apassionats de l’esport
o Mares embarassades
o Famílies amb nens 
o Gent gran
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Comunicació en canals:

• Spots:
Siente el efecto Pirineo (2011)
https://www.youtube.com/watch?v=t2oAaOmLo48
Kilian Jornet Spot (2012):
https://www.youtube.com/watch?v=YDkdmR5zMJ8
Muñeco de nieve Veri (2013):
https://www.youtube.com/watch?v=DyHAtza4Rns
Com més alt, més pur (2014):
https://www.youtube.com/watch?v=YuDL-DL4i4k
“Quan puges al Pirineu, sents que aquí tot és més pur” (2014):
https://www.youtube.com/watch?v=zY-RFB8b7Tc
La pastoreta (2016):
https://www.youtube.com/watch?v=tB9XCsm6JOA
La pastoreta (2017):
https://www.youtube.com/watch?v=E6s0QWqNeWk
#PurPirineu – Riu (2018):
https://www.youtube.com/watch?v=CCFFPCOuLMU
#PurPirineu – Nevada (2018):
https:/www.youtube.com/watch?v=yUJYwP6gGIU
#PurPirineu – Cim (2018):
https://www.youtube.com/watch?v=PawXJkqnbK8
#PurPirineu – Isards (2018):
https://www.youtube.com/watch?v=DXppX-cbst0

• Patrocini: acciones esportives, actualment amb Bàsquet Girona. 
http://basquetgirona.com/senior/cat/actualitat/estrella-damm-i-veri-nous-patrocinadors-del-
basquet-girona.html

• Web: https://www.veri.es/ca
La web consta de sis apartats: Pur Pirineu, L’aigua del Pirineu, Protegim l’entorn, El producte, 
Promocions i Contacte. Té opció de escollir idioma: català, castellà i anglès. És una pàgina senzilla 
on destaquen imatges de les muntanyes dels Pirineus. La marca li dóna molta importància a la seva 
aigua pura i natural del Pirineu i al compromís amb l’entorn que ens envolta. 

• Xarxes socials: 
La marca utilitza les xarxes socials per compartir contingut audiovisual com per exemple spots 
publicitaris. En canvi, a Instagram es dediquen a compartir únicament imatges de les muntanyes 
dels Pirineus fetes per altres usuaris. A twitter no tenen presència. En general, la marca no disposa de 
grans seguidors, sent Facebook el compte més important. 

 Facebook | Instagram | Twitter | YouTube 



2.3.5 Viladrau

•	Procedència: : Deu Fortalegre a Viladrau, Parc Natural del Montseny (Girona, Espanya).
•	Grup: Nestlé Waters España S.A

Imatge de marca Imatge del consumidor

Imatge del producte

Viladrau és una marca tradicional català en el 
que	 intenta	 sempre	 identificar-se.	 Té	 un	 fort	
vincle amb el Montseny transmeten uns valors 
molt arrelats de Catalunya: superació, esforç i 
vitalitat. 

La marca, a partir d’un to molt emotiu, invita 
al consumidor a que es mogui i connecti amb 
ell mateix amb positivitat fent activitat física o 
durant el seu dia a dia. 

És “l’aigua que ens mou” a canviar els nostres hàbits per a que siguin més saludables. És un aigua 
que ens evoca a la puresa i naturalitat del producte que avança però sempre mantenint una identitat 
molt	fidel	a	la	tradició	catalana	de	que	representa	la	pròpia	marca.

Els consumidors de la marca acostumen a ser 
gent jove-adulta activa, valenta i esportista que 
no poden estar mai quiets, els hi agrada viure 
experiències. 

També es dirigeix a famílies amb nens 
compartint moments a l’aire lliure. 
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Comunicació en canals:

• Spots:

Viladrau: el agua de la gente como tú (2010)
https://www.youtube.com/watch?v=vj2CcoxFT9w
Viladrau es mou amb TV3 (2015):
https://www.youtube.com/watch?v=tQGygtRPAr0
Vinga va (2016):
https://www.youtube.com/watch?v=p6zv1rmhjhE
L’aigua que ens nou (2017):
https://www.youtube.com/watch?v=eZOFva9JKFg
“Amb too” (2018):
https://www.youtube.com/watch?v=WQVOdJsNaOU
Aigua Viladrau amb la Zurich Marató de Barcelona (2019):
https://www.youtube.com/watch?v=D7dqFAkV7ec

•Publicitat exterior
Mupi (2017): situat al Port Vell de Barcelona amb el claim de la marca: L’aigua que ens mou. La idea 
es basava en un lector de petjades digitals on el suport detectava les pulsacions de les persones 
que estaven corrent pel passeig. Aquells que superaven les 120 pulsacions, el mupi els hi regalava 
una ampolla de Viladrau per a que continuessin corrent ben hidratats.  

•Patrocini: Ha aparegut en programes o sèries de televisió com per exemple Mar de Fons o com a 
product	placement	en	la	sèrie	de	TV3	Vent	del	Pla	fa	anys	on	destacava	per	l’escenografia	utilitzada	
molt vinculada amb la marca i el seu origen: el Parc Natural del Montseny. Actualment participa en 
accions esportives com la Marató de Barcelona. 

• Web: https://www.viladrau.com/ca/
La web està composada per quatre apartats on en cada un d’ells hi han altres en relació a la secció: 
Viladrau (Vitalitat per moure’ns, Productes), Característiques (Montseny, Composició única, Gust 
equilibrat), Empresa (Qualitat, Medi ambient, Història), Mou-te (Promocions). Pel que fa al disseny 
de la web, es centra bàsicament en el seu color corporatiu vermell i en mostrar imatges del producte 
i del Montseny. A més, hi ha un apartat on et dona la oportunitat de poder comprar els productes 
online redirigint a l’usuari a la web Mi Carrito Nestlé on et deixa escollir una sèrie de supermercats 
per anar a buscar la demanda.  

• Xarxes socials: La marca només utilitza Facebook per comunicar-se mitjançant imatges o vídeos 
de la marca o del Montseny per animar als usuaris a beure Viladrau allà on siguin. Els hi proposen 
plans per fer i estan molt presents en els dies festius o importants com el dia del Pare, Setmana 
Santa i especialment amb la Marató de Barcelona. A Youtube només publiquen esdeveniments que 
s’han realitzat al carrer o spots publicitaris. 

 Facebook | Youtube



2.3.6 Solán de Cabras 

•	Procedència: Serranía de Cuenca 
•	Grup: Mahou-San Miguel S.A

Imatge de marca Imatge del consumidor

Imatge del producte

La comunicació de la marca es presenta amb 
un to molt ambiciós i es declara com “la millor 
marca” amb un caràcter premium i gourmet. 

Solán de Cabras destaca per la seva historia 
de propietats curatives. Gaudeix d’una gran 
experiència en el sector. Es relaciona amb el 
món de la moda, esport i la tendència healthy. 

“Molt més que aigua”. 
En la seva comunicació es mostra com una aigua que et fa únic amb un envàs exclusiu i fresc que 
reforça la seva imatge d’aigua medicinal. 

Es tracta d’un tipus de consumidor amb un estil 
de vida exclusiu i saludable. Gent relacionada 
amb el món de la moda, l’esport, l’alta costura, 
la música, la dansa, és a dir, gent amb talent i 
amb ganes de viure. 
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Comunicació en canals:

• Spots:
Fabrica (2011):
https://www.youtube.com/watch?v=0WFLetkCZcs
Médicos (2011):
https://www.youtube.com/watch?v=dRY6tY6tKcQ
Renace (2011):
https://www.youtube.com/watch?v=oagk5si3agI
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (2012):
https://www.youtube.com/watch?v=Td_T1-8j-tQ
Spot Solán de Cabras Real Madrid (2012):
https://www.youtube.com/watch?v=dtMakwnb22g
Un Punto Azul (2012):
https://www.youtube.com/watch?v=GHHdw86QTv4
Joyas De Solán (2013):
https://www.youtube.com/watch?v=XcS3eqNK4hM
APE.TI.TO Joyas de Solan by Assaad Awad (2014):
https://www.youtube.com/watch?v=vGxOydD9M2w
Vivir soñando (2014):
https://www.youtube.com/watch?v=ji00_Kg5Z4s
https://www.youtube.com/watch?v=ji00_Kg5Z4s
https://www.youtube.com/watch?v=F6s4NArGbKc
So Blue Rocks (2015):
https://www.youtube.com/watch?v=a5bco6gHqBo
Quiet Water (2015):
https://www.youtube.com/watch?v=a5bco6gHqBo
Deportistas de elite Real Madrid (2015):
https://www.youtube.com/watch?v=EA9TUvgTojU
Burbujas (2016):
https://www.youtube.com/watch?v=yKJjSt6Rly0
Gotas de Solidaridad – Cáncer de mama (2016):
https://www.youtube.com/watch?v=QL2iFdBGWAo
La Fábrica de Solán de Cabras (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=IM9o5SDD1bY
https://www.youtube.com/watch?v=mv8Ixl2vBMg
Realidad Virtual – Manantial Solán de Cabras (2017):
https://www.youtube.com/watch?v=hdkF_HlbgKw
Bienestar en cada gota (2018):
https://www.youtube.com/watch?v=y9FdAqGuNUE
https://www.youtube.com/watch?v=fYNjtW4T9wc
The Evolution Bar (2018):
https://www.youtube.com/watch?v=zX0QaMxJOY4



• Publicitat exterior
- Street marketing (2015): La marca va introduir una ampolla gran dintre d’una bola de neu 
representat el nadal per celebrar els seus 225 anys.
- Lona publicitària de gran format ubicada en un dels carrers més emblemàtics i comercials de 
Barcelona, el Passeig de Gràcia de Barcelona. La campanya anava seguit del claim “Vive tus sueños” 
per transmetre a la societat la il·lusió i esperança de Nadal ja que tot és possible en aquestes dates. 
Opis als carrers: “Filtrada durante 3.600 años que sientas su bienestar”. 

•Altres:
- Experiència Virtual (2018): els consumidors podien viure la experiència de veure en realitat virtual 
en realitat real com és la fabrica natural d’on prové Solán de Cabras, on veu diversos entorns naturals 
del seu origen. També es va fer una cata dels seus productes i sabors diferents. 

• Patrocini: Tot tipus d’actes esportius. Fa anys va patrocinar el Paris Dakar i el campionat de Rallies 
TT	al	 2001.	Actualment	 és	un	dels	patrocinadors	oficials	del	Reial	Madrid	 i	 també	col·labora	 en	
concursos de cuiners i cambrers o festivals de ioga i vida saludable com per exemple el Big Yoga.  

• Web: https://solandecabras.es/
Té sis seccions: Origen, Productes, Mundo Solán, Internacional, Compromís i La companyia. 
Només disposa de dos idiomes: espanyol i anglès. És una pàgina molt dinàmica on destaca el color 
blau i groc de la marca i també juga amb l’ampolla/aigua fent un viatge per la web. Té botiga online 
per comprar els seus productes i ofereix la opció de tenir compte al client en la pròpia web. En tota 
la	web	 tracta	principalment	el	seu	producte	en	 relació	a	origen,	qualitat	 i	beneficis	amb	 imatges	
agradables sobre la naturalesa i la salut. 

• Xarxes socials: La marca utilitza les xarxes per compartir contingut relacionat amb el producte 
–	 el	 seu	 origen,	 la	 seva	 qualitat	 exclusiva	 i	 beneficis	 –	 seguit	 d’imatges	 creatives	 i	 dinàmiques	
que intenten atraure a l’usuari a participar en accions com per exemple el dia de l’artista. També 
combinen imatges del producte amb imatges de la naturalesa per mostrar el seu compromís amb 
l’entorn. En canvi, a YouTube es dediquen a publicar tutorials de ioga, cocteleria sense alcohol, 
receptes	saludables	o	balletfit	on	apareix	en	tot	moment	l’aigua	Solán	de	Cabras.	

 YouTube | Facebook | Instagram | Twitter  
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2.3.7 Aquabona

•	Procedència: 
De quatre fonts: Santolín (Burgos), Fuenmayor (Teruel), Peña Umbría (València) i Fontoira (Lugo).
•	Grup: Coca-Cola Espanya S.A

Imatge de marca Imatge del consumidor

Imatge del producte

La marca aposta per la naturalitat i per 
una comunicació simple amb un discurs 
transparent i clar.
 
El	sentit	de	l’humor	fins	fa	uns	anys	ha	sigut	el	
seu punt fort per oferir un aigua mineral natural 
fugint	 dels	 discursos	 sofisticats	 que	 utilitzen	
totes les marques d’aquest sector. 

“Cap altra aigua mineral natural fa meravelles”. La marca no vol comprometre’s a oferir el que fan 
les demes aigües, vol ser una marca que hidrati i sigui tan natural com el seu producte, preocupant-se 
per la millor comoditat adaptant els seus envasos a les diferents necessitats dels seus consumidors. 

Aquabona va dirigida principalment a famílies 
amb nens, tot i que també a adults i gent gran 
que volen un aigua que simplement els hi 
hidrati i sigui natural sense discursos pesats o 
banals. 



Comunicació en canals:

• Spots:
Pez boca. Pez Corazón. Pez Cerebro (2007):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=iza1dz73wPY
Spot Aquabona respetar el medioambiente (2010):
https://www.youtube.com/watch?v=ACvv9Csh__o
Aquabona “Cata de agua” (2011):
https://www.youtube.com/watch?v=odh_bGc_QXM
https://www.youtube.com/watch?v=9cZprKuhTIw
Aquabona Superdotada (2012):
https://www.youtube.com/watch?v=GlU2lgrkUkE
Taconeo
https://www.youtube.com/watch?v=O-3ElsnRkT8

• Publicitat exterior
- Valla gran al carrer – Es desconeix la localització i l’any.
“Cada parte de tu cuerpo elige Aquabona”

• Publicitat en premsa 
- Anunci a una Pàgina – Es desconeix la revista i l’any – 
 “¿Crees que algun agua mineral natural hace maravillas? ¡Pues no! Lo que si hacemos es una botella 
especial neveras.”
- Anunci a una Pàgina – Es desconeix la revista i l’any – “Beber agua no te hace más inteligente. Solo 
lo hace la que consumes con responsabilidad”.

•Patrocini
- Marca Mc Donald’s
- Club Ciclista Sant Boi
- Cadena Ser

*No s’ha trobat més informació sobre publicitat de la marca o bé perquè no hi és a internet o bé 
perquè no s’ha fet més després d’aquestes.  

•Web: La marca no té web pròpia, forma part de la web de Coca-Cola Espanya. 

•Xarxes socials: No disposa de xarxes socials ni té canal a Youtube. 
No obstant, la marca algun cop es nombrada a les xarxes socials de la seva marca paraigües Coca-
Cola com a Facebook o Twitter. 
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2.3.8 Font d’Or

•	Procedència: En el massís del Montseny, Sant Hilari Sacalm (Municipi de la comarca de la Selva, 
situat a les Guilleries, Girona).
•	Grup: Vichy Catalan S.A

Imatge de marca Imatge del consumidor

Imatge del producte

La marca es presenta com una marca 
premium	de	gran	qualitat,	elegant,	sofisticada	
i d’hidratació natural.

La millor aigua per a les millors taules (gran 
presència en el sector de hosteleria, restauració, 
nutrició i cocteleria). 

Destaca el seu envàs de color blau com el mar, elegant, estilitzat que ressalta per les seves corbes tant 
característiques que fan que sigui un producte còmode de portar.  

Va dirigida a aquells consumidors més selectes 
i exigents.  



Comunicació en canals:

• Spots:
Font d’Or – Pokémon
Font d’Or - Star Wars JEDI
Font d’Or – Siéntela
Font d’Or Maximum (2009)
https://www.youtube.com/watch?v=HjgtewApK80
Font d’Or – La Cuna del agua (2011)
https://www.youtube.com/watch?v=Gbhrgf5EfrI
https://www.youtube.com/watch?v=JNs5S5IHoKs

• Publicitat en premsa 
Anunci a una Pàgina – Es desconeix la revista – Productes recomanats  

• Patrocini
-	2008	–	Aigua	oficial	del	Futbol	Club	Barcelona.
- 2010 – Patrocini en la secció de esports del canal de noticies 3/24h. Es mostra una noia que va   
cobrant vida gràcies a l’aigua Font d’Or.
- 2013 – Patrocini Girona Futbol Club.

*No s’ha trobat més informació sobre publicitat en general de la marca o bé perquè no hi és a internet 
o bé perquè no s’ha fet més després d’aquestes.  

• Web: No té web pròpia. La marca forma part de la web de Vichy Catalan.

• Xarxes socials: La marca apareix en les xarxes socials de Vichy Catalan com una aigua alternativa 
a la resta de productes de la marca paraigües.  

31



2.3.9 Lanjarón

•	Procedència: Serra Nevada
•	Grup: Aguas Danone, SA

Imatge de marca Imatge del consumidor

Imatge del producte

Lanjarón	 especifica	 en	 la	 seva	 comunicació	
que el seu origen marca la diferència respecte 
la seva competència. El seu missatge es basa 
en que gaudir és tant important com cuidar-se. 

És una marca activa i motivadora que ajuda al 
consumidor a que aconsegueixi treure l’heroi 
que port dins seu. 

El producte està present en la vida diària, en l’esport així com també en la superació de la persona. 
Excel·lència en els seus disseny, envasos o packaging atribuït moltes vegades a genis de la música, 
pintura o literatura com per exemple la sèrie de relleu de Gaudí trencadís en les ampolles de vidre. 

La marca es dirigeix a totes les edats, tinguin la 
edat que tinguin, el que importa es que siguin 
gent que cregui en si mateixa i es senti jove 
sempre. Un públic objectiu que li agrada gaudir 
del moment, de l’esport, de la llibertat. Divertits, 
entusiastes i compromesos. 



Comunicació en canals:

• Spots:
#FueraPistas (2012):
https://www.youtube.com/watch?v=SmoI_h2neeo
Espíritu Lanjarón (2013):
https://www.youtube.com/watch?v=SJwAE8O4E14
https://www.youtube.com/watch?v=4rqAbn2jW3E
Anuncio Lanjarón Kiko Narváez “El origen marca la diferencia” (2014):
https://www.youtube.com/watch?v=1VlkO03dOZQ
https://www.youtube.com/watch?v=VKKyshaDuDA
Lanjarón Jesus Calleja – Proyecto Reconecta (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=yv2ZWTxoGpc
https://www.youtube.com/watch?v=kFTAHarjBjg
https://www.youtube.com/watch?v=pI93crQFV0s
https://www.youtube.com/watch?v=HJTZGL8-HU4
Proyecto 1m2 de pureza (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=ZvdaU4i-CHs
200 años de pureza (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=fyj2__Eevss
https://www.youtube.com/watch?v=MYtsRf6Hv8Q
#ProyectoLanjarón “Por más metros de costas limpias” (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=4nZNV5dc6o8
#CleanFluencers (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=NJsMq-AUOtg
 
• Publicitat exterior
Acció Street Marketing (2017) - Globus aerostàtic amb la nova campanya 
“200 anys de puresa de Lanjarón”. 
Propaganda PVL (2017) - campanya “200 anys de puresa de Lanjarón”. 
Acció publicitat amb mobiliari urbà - mupis al carrer – campanya 
“Una aigua molt pura, una botella molt verda”. Es desconeix la data.

• Patrocini
BSMO (Banda Sinfónica de Ogíjares)
Carreras esportives
 
• Web:  https://www.lanjaron.com
Disposa	de	 set	 apartats:	 200	 anys,	Origen,	Compromesos,	 Projecte	 Lanjarón,	 Xarxa,	 Kids	 i	Gama.	
La web es posiciona en mostrar a l’usuari el compromís de la marca amb el medi ambient amb un 
projecte per reciclar els envasos i millorar el nostre entorn. També es centrar en el seu origen mostrant 
la qualitat del producte i l seva amplia gama. 

• Xarxes socials: La marca fa servir les xarxes per conscienciar a l’usuari de la cura de la naturalesa 
i comparteix contingut com tips o accions entretingudes per a que la societat comenci a actuar en 
relació amb el reciclatge d’envasos.  També mostrar les novetats dels seus productes com per exemple 
nous dissenys en l’envàs. En Instagram la marca es dedica a publicar imatges de paisatges naturals 
per fer valorar el que tenim al nostre voltant mentre que a YouTube introdueixen spots publicitaris 
de la marca així com també projectes en relació amb el medi ambient i vídeos testimonials de cada 
campanya fent servir un to proper i familiar amb els usuaris. 
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2.3.10 Aigua de Ribes

•	Procedència: Ribes de Freser, Girona. 
•	Grup: Fontaga, S.A

Imatge de marca Imatge del consumidor

Imatge del producte

La comunicació de la marca presenta un to 
proper i agradable a partir del qual intenta 
transmetre una actitud de canvi en les 
persones, com per exemple, desconnectar 
més de la tecnologia i de les costums 
que tenim ara en la societat que no ens 
proporcionen el benestar per altres que si que 
ho fan i les tenim ben a prop nostre: la natura. 

Producte	molt	català,	de	bona	qualitat	i	de	confiança.
Saludable per a qualsevol persona. 

Es dirigeix cap als joves – adults que tenen 
moltes ganes de viure. La marca es preocupa 
i vol calar en ells de manera especial fent que 
estimin més la natura i d’aquesta manera 
també reduir l’estrès.



Comunicació en canals:

• Spots:
#SedDePirineu (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=UubzXPQlC1Y
Banda Sonora del Pirineu (2019) (Spotify)
https://www.youtube.com/watch?v=rGSgjmP5HH0

• Web:  https://www.aiguaderibes.com 
La web consta de cinc apartats: productes, composició química, BSO del Pirineu, Contacte i Accionistes. 
Es tracta d’una pàgina web molt senzilla on es pot apreciar els colors blaus corporatius de la marca 
que juguen un paper important. Destaca per la utilització de frases de la campanya on es centra en el 
que necessitem canviar per a sentir-nos millor. 

• Xarxes socials: La marca utilitza les seves xarxes socials per transmetre el seu missatge de la 
ultima campanya: canviar coses que fem per noves que tinguin relació amb estar en contacte amb la 
naturalesa i amb l’aigua de Ribes de Freser. 

 Facebook | Instagram | YouTube
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2.3.1 Conclusions
Després d’analitzar la comunicació de totes 
les marques d’aigua mineral, s’ha arribat a la 
conclusió que totes elles fan servir discursos 
diferents	però	els	missatges	finals	amb	els	quals	
s’adrecen cap als seus consumidors tenen la 
mateixa	finalitat:	cuidar	d’ells	a	partir	d’una	bona	
hidratació fent que se sentin bé amb ells mateixos. 
Els conceptes que més utilitzen les marques per 
argumentar	els	seus	beneficis	són	la salut i el seu 
origen.	També	s’ha	 identificat	altres	 termes	que	
conviuen en totes elles a l’hora de comunicar-se, 
com són per exemple la qualitat, la naturalitat o 
la puresa. 

Malgrat això, els discursos de cadascuna de les 
marques fa que siguin diferents dintre del sector. 
Per una banda, es podria dir que moltes d’elles 
fan servir atributs intangibles, com per exemple 
Font Vella que opta per posicionar-se sempre 
amb eslògans com “L’aigua de la teva vida” fent 
referència a la salut, la forma física i centrant-
se gairebé sempre en la dona o Viladrau amb 
l’eslògan “L’aigua que ens mou” motivant sempre 
als seus consumidors a què se superin cada dia a 
partir de l’optimisme i les ganes de viure. 

En canvi, marques com Veri, Solán de Cabras o 
Aigua de Ribes es posicionen més amb el que 
la natura ens ofereix, protegint les propietats de 
la seva aigua i sempre intentant transmetre als 
seus consumidors la seva essència a través del 
seu producte amb l’objectiu d’allunyar-ho del 
centre urbà, desconnectar-los de la tecnologia i 
fer que connectin més amb l’entorn. En aquest 
cas, s’ha pogut observar com moltes marques se 
centren més per tenir un gran compromís amb 
la societat i d’altres, més amb el medi ambient, 
la qual cosa fa que siguin totalment diferents 
entre elles, tot i que aporten gairebé els mateixos 
beneficis	finalment.	A	més,	s’ha	detectat	com	 la	
part emocional tendeix a ser un dels recursos 
que més utilitzen en la publicitat de les aigües, així 
com el fet de respectar el medi ambient o viure 
experiències amb la naturalesa i cuidar d’ella 
com de nosaltres mateixos com a les últimes 
campanyes de Font Vella, Bezoya o Lanjarón. 

També s’ha pogut veure com la publicitat en la 
qual només es ven el producte a partir dels seus 
beneficis	tangibles,	ja	sigui	per	la	seva	composició	
equilibrada, com és el cas de Fuente Liviana o 
Aquabona, fa que el consumidor no connecti amb 
la	marca,	 ja	que	volen	sentir-se	més	 identificats	
amb ella a partir de discursos més treballats, 
naturals i propers al target. 

Pel que fa als mitjans de comunicació i canals, 
gairebé totes les marques utilitzen diferents 
plataformes per comunicar-se sent Facebook, 
Instagram, YouTube les que més es fan servir i 
Twitter com a secundari. En el cas de les xarxes 
socials, les marques comparteixen contingut 
saludable i optimista així com també interactuen 
amb els usuaris fent que participen en accions. 

La televisió també es continua utilitzant per 
realitzar espots que després continuen en 
campanyes online o offline. El patrocini es una de 
les accions que més realitzen les marques dintre 
d’aquest sector com per exemple esdeveniments 
relacionats amb el lloga, el ball, la moda o l’esport. 
A més, la pàgina web és totalment essencial per 
a totes les maques d’aigua on cada una tracta 
diferents temes però sempre donant-li molta 
presència	a	l’origen	o	benefici	del	producte	seguit	
del seu fons emocional. Cal ressaltar que s’ha 
observat com algunes marques com Aquabona 
o Font d’Or no tenen pàgina web o, en el cas de 
Fuente Liviana que és molt pobre, sense contingut 
la qual cosa genera un problema, ja que avui dia 
tenir una pàgina web ben completa amb una 
imatge visual agradable fa que el consumidor si 
entra vulgui saber més de nosaltres. 

En general podem dir que és un sector molt 
limitat on totes les marques acaben venent 
un producte molt similar, però que tot i això, 
moltes d’elles aconsegueixen diferenciar-se en 
la seva comunicació gràcies a la seva imatge, 
discurs, accions plenes d’aspiració, vitalitat, 
emoció i experiències que fan que la marca cali 
d’una manera diferent i que pugui arribar a ser 
molts cops el motiu d’elecció de la marca per al 
consumidor.



2.4 Anàlisis de la imatge corporativa 
A	partir	d’aquest	apart	es	pretén	fer	un	anàlisi	de	la	imatge	gràfica	de	totes	les	marques	d’aigua	mineral	
analitzades anteriorment amb l’objectiu d’observar quins són aquells aspectes que més ressalten i 
aporten valor a la imatge de marca dintre d’aquest sector

Fuente Liviana

Logotip + 
producte 
(disseny pack)

La marca fa servir el color blau marí per al seu naming per representar 
l’aigua i el color verd per associar la marca amb la naturalesa de la 
Serrania de Conca.

Es	 tracta	 d’una	 tipografia	 amb	 serifa	 on	 es	 pot	 apreciar	 les	
rematades	al	final	dels	traços	de	cada	lletra	amb	vèrtexs	que	la	fan	
molt més recta i simple, donant una sensació d’imatge més seria i 
conservadora. 

Opta per utilitzar una franja de color groga per ressaltar el seu 
origen i deixar tot l’espai lliure per introduir el nom de la marca. 
Va acompanyat d’un conjunt d’arbres verds dibuixats, on podem 
observar als dos costats, tant a l’esquerra com a la dreta, més 
informació sobre l’origen i la seva composició. 

Continuen	utilitzant	la	mateixa	línia	gràfica	que	en	el	cas	de	l’etiqueta.		

Colors

Tipografia

Disseny etiqueta

Pack
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Font Vella

Logotip + 
producte 
(disseny pack)

Utilitzen diferents tonalitats de blau en gairebé tota la comunicació, 
tot i que moltes vegada va acompanyat del color rosa en homenatge 
a les dones que pateixen càncer de mama. També fan servir diversos 
colors alegres i vius, en el cas dels envasos o taps dirigit a públics 
infantils o campanyes especials. En el cas de la nova ampolla 
prèmium que ha realitzat la marca ultimament, utilitza només el 
color blau fort per transmetre una estètica més freda i moderna. 
Deixa el color blau cel per al color de l’envàs, on es pot apreciar una 
sensació	més	minimalista	i	sofisticada.	

Es	 tracta	 d’una	 tipografia	 amb	 serifa	 que	 transmet	 personalitat,	
elegància iforça a la imatge de la marca. És interessant el buit de la 
e que genera una gota d’aigua en el seu interior. 

És una etiqueta impresa sobre paper transparent acompanyada 
dels colors corporatius de Font Vella. També podem percebre unes 
siluetes de muntanyes amb diferents degradats de color blau i el 
seu logotip, el qual està sempre situat en un quadrat rodó amb un 
contorn més clar i il·luminat que fa que centrem l’atenció a la marca 
únicament. En campanyes recents, han donat l’oportunitat als seus 
consumidors	que	es	publiquin	les	seves	fotografies	en	les	ampolles	
o la mateixa marca imprimeix imatges de llocs emblemàtics del 
mediterrani. En el cas de l’ampolla prèmium, la marca opta per una 
imatge més senzilla i neta on destaca només el seu logotip i una tira 
de color blau fort que envolta tota l’ampolla.

El disseny és pràcticament igual al de l’etiqueta, transparent 
acompanyat sempre dels seus colors, siluetes de les muntanyes i 
el logotip en una mida més gran. En el cas de l’ampolla prèmium 
està inspirada en l’art decó, on podem veure com utilitzen unes línies 
verticals que representen una cascada amb la seva aigua lliscant 
per l’ampolla. Un disseny molt més net que l’ampolla estàndard.

Colors

Tipografia

Disseny etiqueta

Pack



Bezoya

Logotip + 
producte 
(disseny pack)

Fa servir el color blau i vermell, aquest últim per donar èmfasis al 
nom de la marca i transmetre una sensació d’energia i vitalitat. 

Es	tracta	d’una	tipografia	moderna	i	neutra,	la	qual	cosa	provoca	que	
la marca tingui una forta estabilitat i seguretat gràcies a les seves 
línies. 

El disseny de l’etiquetatge és molt senzill. Destaca principalment 
el blau cel amb degradat acompanyat del logotip al centre i d’una 
onada transversal superior que representa l’aigua en moviment, on li 
donen dinamisme a la imatge de la marca. També podem observar 
com hi ha un dibuix d’una gota d’aigua que penja entre la lletra “o” 
i “y” on situen la frase “Mineralización muy dèbil” per acompanyar i 
donar-li força a la marca. 

En aquest cas, el color blau continua sent imprescindible en la seva 
imatge sempre acompanyat del logotip i la gota d’aigua. L’única 
diferència és que apareix un eslògan: “Bebe Bezoya, Bebe Salud” que 
reforça la imatge del pack.

Colors

Tipografia

Disseny etiqueta

Pack
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Veri

Logotip + 
producte 
(disseny pack)

Destaca el color blanc representant la neu de muntanyes de la Vall 
de Benasc que li dóna un to fresc i elegant a la marca. També utilitza 
el color blau fort per representar l’aigua i fer ressaltar el naming de la 
marca i també el dibuix de les muntanyes.

És	una	tipografia	amb	serifa	on	les	seves	lletres	tenen	gruixos	fins	
i gruixos, això fa que la marca obtingui una imatge simple però a la 
vegada	molt	refinada	i	atractiva.	

Trobem el logotip, situat al centre i acompanyat de muntanyes blaves 
sobre una etiqueta de color tota blanca transmeten una sensació de 
puresa en el producte.

En aquest cas s’aprecia més el blanc. Es tracta d’un pack amb un 
disseny molt net acompanyat del logotip i les muntanyes. 

Colors

Tipografia

Disseny etiqueta

Pack



Viladrau

Logotip + 
producte 
(disseny pack)

És una marca que a simple vista crida l’atenció per la seva elecció 
de colors: vermell, blau, verd i groc, uns colors que representen 
perfectament la vida i la natura en tots els sentits a més de la 
representació del dibuix d’unes muntanyes i un sol. 

Es	 tracta	 d’una	 tipografia	 de	 pal	 sec	 aportant	 una	 sensació	 de	
naturalitat i alegria a la imatge. 

La diagonal del naming de la marca amb tancament inferior li dóna 
dinamisme a la imatge, a més de dirigir-nos a la lectura del seu 
eslògan: “L’aigua que ens mou”. 

Segueix	la	mateixa	línia	gràfica	que	en	l’etiqueta.	

Colors

Tipografia

Disseny etiqueta

Pack
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Solán de Cabras

Logotip + 
producte 
(disseny pack)

En aquest cas, la marca opta pel color blau, groc i blanc per a la seva 
imatge. El quadrat que engloba el naming de la marca li dóna un 
toc d’experiència com si és tractes d’un segell de reconeixement. El 
conjunt dels colors amb l’envàs de color blau i el tap blanc fan que 
sigui una imatge molt atractiva i fresca.

Es	 tracta	 d’una	 tipografia	 amb	 serifa	 i	 condensada	 aportant	 a	 la	
imatge	de	la	marca	una	sensació	de	sofisticació	i	modernitat	com	
un producte únic. 

L’etiqueta es troba al coll de l’ampolla amb la presència del logotip.

Segueix	 la	 mateixa	 línia	 gràfica	 que	 en	 l’etiqueta.	 Malgrat	 això,	
introdueixen el seu eslògan “un agua así solo la crea la naturaleza”.

Colors

Tipografia

Disseny etiqueta

Pack

Aquabona

Logotip + 
producte 
(disseny pack)

Utilitza el color blau cel per al fons i el blanc per al nom de la marca. 

La	marca	fa	servir	una	tipografia	amb	serifa	la	qual	cosa	genera	una	
imatge molt neta transmeten naturalesa i transparència al producte. 

El to blau fort és molt subtil. Dibuixen un cor al voltant del logotip 
acompanyat d’unes fulles pintades de color verd i taronja que fa que 
li doni un to molt natural i agradable a la marca. 

El	pack	manté	la	mateixa	imatge	que	l’etiqueta	i	aprofita	el	blanc	per	
continuar mantenint una imatge neutra i molt neta.

Colors

Tipografia

Disseny etiqueta

Pack



Font d’Or

Logotip + 
producte 
(disseny pack)

Es	tracta	d’una	tipografia	amb	serifa	on	s’aprecia	una	gran	elegància,	
gràcies	també	a	les	formes	finals	que	deixen	anar	les	inicials,	dóna	la	
sensació	de	ser	una	aigua	de	qualitat	i	confiança.

Es	tracta	d’una	tipografia	amb	serifa	on	s’aprecia	una	gran	elegància,	
gràcies	també	a	les	formes	finals	que	deixen	anar	les	inicials,	dóna	la	
sensació	de	ser	una	aigua	de	qualitat	i	confiança.

El naming té molta força en l’etiquetatge. A més, el logotip va 
acompanyat d’una forma que recorda un segell de qualitat i exclusiu.

El pack presenta el logotip en un format més gran i donant-li força 
protagonisme a l’origen.

Colors

Tipografia

Disseny etiqueta

Pack

Lanjarón

Logotip + 
producte 
(disseny pack)

Els colors que utilitza són en primer lloc el vermell, seguit del blanc 
i del blau, aquest últim relaciona les muntanyes amb el nom de la 
marca.

La	marca	utilitza	una	 tipografia	sense	serifa	en	negreta.	Allarga	 la	
lletra “L” la qual cosa fa que li doni més moviment i consistència al 
nom	de	la	marca	fent	que	també	transmeti	confiança.	

És interessant el dibuix de la silueta de muntanya que marca el 
packaging dels envasos. Es tracta d’una imatge molt simple però 
a la vegada dinàmica amb les formes que deixa les muntanyes 
representant una sola al centre.

El pack presenta el logotip en un format més gran i donant-li força 
protagonisme a l’origen.

Colors

Tipografia

Disseny etiqueta

Pack
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Aigua de Ribes

Logotip + 
producte 
(disseny pack)

La marca fa servir la senyera per tal transmetre els colors catalans i 
el color blau per relacionar la marca amb el sector de l’aigua. 

Es	tracta	d’una	tipografia	amb	serifa.	Cal	destacar	la	cua	de	la	R	que	
genera una sensació de moviment  d’unió cap a la “i”.

És molt neutra. La marca crea un degradat de blanc a blau cel per 
introduir el logotip al centre i el seu manantial.

La marca incorpora la imatge d’uns arbres per tal de transmetre 
naturalitat i seguidament veiem un degradat cap al logotip de nou 
amb una franja blava on introdueixen la web. 

Colors

Tipografia

Disseny etiqueta

Pack

Mapa de posicionament segons la imatge gràfica:



2.4.1 Conclusions
Durant l’anàlisi de la imatge gràfica, s’ha pogut 
detectar que les marques d’aigua envasada 
utilitzen força el color blau per relacionar-ho amb 
l’aigua. D’altra banda, el color blanc es fa servir 
per donar una imatge més fresca, elegant, seria 
i molt vinculada amb les muntanyes i la neu com 
és el cas de Veri. En canvi, el color verd només 
l’utilitza Viladrau i de manera molt subtil, sent 
curiós el fet que moltes d’elles es posicionen 
molt amb el medi ambient, només una utilitza 
aquest color tan vinculat a la naturalesa. 

És important destacar que l’ús de colors en 
la imatge visual està entre dos o tres per tal 
de generar una identitat més simple i fàcil de 
recordar. 

Pel que respecta al pack, la meitat de les 
marques analitzades, el seu origen gairebé 
sempre està present donant-li protagonisme a 
la marca però en canvi l’altra meitat, només se 
centren simplement en el naming. 

També s’ha detectat que moltes d’elles 
acostumen a posar el seu eslògan al pack, la 
qual cosa és un punt a favor per a la marca, ja 
que pot ajudar al consumidor a recordar quin 
posicionament té aquesta dintre del sector i per 
quin motiu és diferent de les altres. 

En el cas de la composició, gairebé totes juguen 
amb onades o formes amb moviment per 
generar sensació d’aigua en l’etiqueta i en posar 
el seu color corporatiu principal en el tap de 
l’ampolla. 

Pel que respecta a la tipografia, en general es 
fa servir lletres amb serifa per tal de donar més 
prestigi a la marca però també n’hi han d’altres 
que prefereixen utilitzar sense serifa, la qual 
cosa fa que siguin més minimalistes, modernes 
i properes. 

En general, es pot dir que el disseny d’identitat 
del sector de l’aigua és poc saturat, molt net 
i senzill. Mitjançant formes o línies neutres 
aconsegueixen totes elles oferir una imatge de 
la marca que respira tant en l’etiqueta com en 
el pack. 45



2.5 DAFO
Sector

Debilitats Amenaces

“Els plàstics de les ampolles no són naturals 
a partir de llargs períodes de temps poden 
alliberar substàncies químiques capaces 
d’alterar l’equilibri hormonal de l’organisme”.

“Les ampolles de plàstic són d’un sol ús de 
consum. (problema medi ambient – salut 
persones)”.

https://www.bioecoactual.com/
ca/2018/01/28/aigua-daixeta-aigua-
embotellada-quina-bec/

“L’Europarlament impulsa el consum de 
l’aigua d’aixeta i la reducció de l’ús de l’aigua 
embotellada”.

https://www.iagua.es/noticias/ep/
europarlamento-impulsa-consumo-agua-
grifo-y-reduccion-uso-agua-embotellada

“El gust de l’aigua d’aixeta és diferent en 
cada regió, però sempre és més econòmica 
i sostenible que la d’ampolla”.

“Un estudi publicat per la BBC de Londres, 
assegura que un litre d’aigua embotellada 
genera 600 vegades més CO2 que un de 
l’aixeta, raó per la qual s’ha llançat ja una 
campanya contra el consum d’aquest tipus 
d’aigua”.

https://www.ecologistasenaccion.
org/?p=17832

“Torna la gerra y la cantimplora”.

https://www.lavanguardia.com/
natural/20180322/441538075805/agua-
envasada-agua-del-grifo-plastico-botellas-
residuo.html

“L’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(Aspcat): possibles retirades de marques 
d’aigua embotellades en supermercats per 
denúncies de consumidors que han sofert 
irritació del tracte digestiu per mal estat de 
l’aigua”.

https://www.iagua.es/noticias/ep/presencia-
quimicos-causa-posible-retirada-agua-
embotellada-eroski-y-condis

“400 afectats per l’aigua embotellada 
contaminada a Catalunya”.

https://www.iagua.es/noticias/espana/
ep/17/01/12/400-afectados-agua-
embotellada-contaminada-ano-pasado-
cataluna-seran



2.5 DAFO
Sector

Fortaleses Oportunitats

“Som el quart país d’Europa que més aigua 
envasada consumeix, 115 litres per càpita”.

El principal motiu per beure aigua mineral 
natural embotellada, segons la Asociación 
Nacional de Empresas de Aguas de Bebida 
Envasadas (Aneabe), és el seu origen 
natural: s’obté sempre de les mateixes fonts 
subterrànies, i sense passar per tractaments 
químics ni microbiològics.

https://www.bioecoactual.com/
ca/2018/01/28/aigua-daixeta-aigua-
embotellada-quina-bec/

“El sector d’aigües envasades s’està 
destapant en els últims temps com un dels 
més actius quant a la innovació es refereix: 
satisfer les necessitats dels consumidors 
a través de nous productes adaptats als 
diferents gustos i estils de vida”.

http://www.revistaaral.com/es/
notices/2017/11/los-habitos-de-vida-
saludable-y-el-turismo-empujan-
el-consumo-de-aguas-78973.php#.
XL2jUqcrw1I

“Quant a les begudes, les dades mostren 
un augment en el consum de l’aigua 
envasada, i les cerveses, i un descens en el 
cas de les begudes refrescants, els sucs”.

https://www.retailactual.com/
noticias/20180705/informe-consumo-
alimentos-mapama-tendencias#.
XL2kX6crw1I

“Espanya ocupa el tercer lloc a la llista de 
màxim consumidors d’aigua en ampolla 
entre tots els països d’Europa. Alemanya 
i Itàlia són els dos únics que se situen per 
davant”.

https://catalunyadiari.com/societat/12-
millors-pitjors-marques-d-aigua-mineral

El sabor és un dels principals motius pel 
qual els espanyols decideixen beure 
aigua embotellada: a les comunitats on 
l’aigua d’aixeta té pitjor gust, com Balears, 
Comunitat Valenciana i Catalunya.

https://www.bioecoactual.com/
ca/2018/01/28/aigua-daixeta-aigua-
embotellada-quina-bec/

“Beure aigua envasada és una moda. A 
Espanya hi ha un excés de consum d’aigua 
envasada”.

“L’aigua de l’aixeta no li agrada a tothom”.
http://www.qcom.es/Una-jarra-de-agua-
por-favor

La creixent preocupació per la salut i la 
cada vegada major interiorització d’uns 
hàbits més saludables per part dels 
consumidors empenyen amb força el 
consum d’aigües envasades.

http://www.revistaaral.com/es/
notices/2017/11/los-habitos-de-vida-
saludable-y-el-turismo-empujan-
el-consumo-de-aguas-78973.php#.
XL2jUqcrw1I
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2.6 DAFO
Fuente Liviana

Debilitats Amenaces

•	Poc	reconeixement	de	la	marca	a	Cataluña.
•	Marca	tradicional	desvinculada	amb	el	
target. Necessita un restilling.
•	No	té	presència	en	cap	xarxa	social.
•	La	seva	pàgina	web	és	molt	pobre,	no	té	
gaire contingut.
•	No	té	cap	posicionament	ni	missatge	clar	
cap un target en concret.

•	El	preu
•	El	seu	origen	
•	La	seva	composició	i	beneficis	medicinals	
(baix contingut en sodi, mineralització 
feble, equilibrada, ideal per a la preparació 
d’aliments infantils i dietes pobres en sodi).
•	Considerada	com	una	de	les	millors	
aigües embotellades en quant a qualitat en 
Espanya. 

•	Les	marques	competents	dintre	del	sector,	
especialment Font Vella.
•	Color	groc,	molt	vinculat	a	l’independentisme	
a Catalunya, pot ser tant una amenaça com 
una oportunitat.
•	 Amenaces	 del	 sector	 en	 disminuir	 l’ús	
d’aigua embotellades per fomentar més la de 
l’aixeta.

•	Nous	estils	de	vida	i	interessos.
•	 Canvis	 en	 les	 estructures	 familiars	 i	 en	 la	
societat. 
•	Aprofitar	els	atributs	i	beneficis	de	la	marca:	
aigua lleugera i equilibrada per la creació d’un 
nou posicionament. 
•	Desvincular-se	dels	discursos	que	està	fent	
la competència totalment.
•	 Utilitzar	 els	 nous	 mitjans	 per	 transmetre	
noves experiències i generar contingut nou. 

Fortaleses Oportunitats



3. Planificació – Estratègia 
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Un cop analitzat el sector, les marques de la competència directa i el consumidor, s’ha realitzat una 
representació	visual	d’una	persona	fictícia	amb	l’objectiu	de	poder	exemplificar	el	tipus	de	target	que	es	
vol obtenir per a la nova campanya publicitària de Fuente Liviana. 

La persona la qual anirà dirigida la campanya, és 
una dona al voltant dels 35-40 anys que té estil 
de vida atrafegat. Li costa buscar un moment 
per descansar i trobar un equilibri entre la vida 
professional i personal. Tot i això, es tracta d’una 
dona que sap el que vol i té clar què és el millor 
per a les persones que estima. Li agrada estar 
informada, comparar preus, llegir revistes de 
salut i alimentació. Sempre que pot innova fent 
receptes	per	aconseguir	que	els	seus	fills	tinguin	
una dieta equilibrada i saludable. 

No obstant, no s’abandona així mateixa, quan pot 
intenta desconnectar d’alguna manera, ja sigui 
veient una sèrie o escoltant música quan està 
fent coses a casa. Una altra cosa que li interessa 
és cuidar-se i estimar-se, és per això que intenta 
anar a alguna classe de ioga o natació amb els 

seus	fills	o	sola,	però	no	sempre	compleix	 totes	
les vegades com li agradaria per falta de temps. 
És una dona que li agrada estar amb la seva 
família, ja que considera què és el més important 
per a ella, són els que la fan més feliç quan té un 
mal dia i no pot amb tot. Els moments en família 
i també amb els amics, és el que més valora i si 
és	a	l’aire	lliure,	vivint	experiències	gratificants,	ja	
sigui amb l’aigua o la natura, molt millor. 

Aquesta representació visual forma part d’alguns 
insights del consumidor que s’ha detectat amb 
bastant freqüència durant la fase d’investigació 
del projecte en molts dels participants.  És per 
aquest motiu pel qual es creu convenient enfocar 
el treball cap a aquesta personalitat i donar-li més 
forma en els següents apartats per a la campanya. 



3.1 Insights i territoris explorats 

La marca Fuente Liviana desitja ser una marca 
benefactora i cuidadora de la persona que 
decideix compra la seva aigua en concret, com 
també d’aquelles altres que formen part de la vida 
d’aquesta. És tracta d’una marca que vol el millor 
per la família. El problema és que moltes persones 
de Catalunya no la coneixen, per això, la marca vol 
apropar-se més a ells amb la intenció de crear un 
missatge potent i emocional. 

Com hem vist, Fuente Liviana no té un discurs clar 
i per a aquelles persones que si la coneixen, no 
tenen una imatge de la marca en la seva ment que 
els faci decantar-se per ella en algun moment. No 
acaba de connectar amb el públic objectiu perquè 
no	estan	comunicant-se	bé	ni	estan	aprofitant	bé	
els canals per arribar als consumidors que volen. 

Per aquest motiu, s’ha seleccionat dos territoris 
que s’han considerats els més apropiats per a 
poder dirigir la campanya. 

En primer lloc es va arribar al territori “Plaer i 
tranquil·litat”, on es volia expressar la vida plena 
d’estrès que pateix la majoria de dones actualment 
en la nostre societat i com l’aigua és un element 
essencial per millorar i controlar aquest tipus de 
situacions. 

El territori es recolza en un estudi realitzat per 
Mathew White i Wallace J. Nichols on exploren el 
tema de l’aigua en el llibre Blue Mind. Els autors 
afirmen	que	 l’aigua	ens	 tranquil·litza	a	 la	mateixa	
vegada que ens dóna plaer, ja sigui bevent o donant-
nos	un	bany	en	el	mar	o	fins	i	tot,	el	fet	d’escoltar	
el seu so, ens allunya del soroll de la ciutat, ens fa 
desconnectar del que és negatiu. com per exemple 
de la tecnologia. L’aigua ens calma, ens fa pensar i 
veure les coses d’una altra manera. 

Aquest territori es va arribar gràcies als següents 
insights: 

Per a mi l’aigua significa tranquil·litat. És l’únic 
element que tenim que pot parar tot per un 
moment i fer-nos sentir bé”

Després d’un dia estressant amb els fills i la feina, 
beure aigua, banyar-me, desconnectar és el millor 
que em pot passar al acabar el dia. És com si el 
meu cap canvies de chip inconscientment”. 

En segon lloc, es va extreure el territori “Protecció”. 
En aquest cas, es volia fer una comparació amb un 
insight que va sortir durant el focus group: “L’aigua 
sempre està quan la necessites” fent referència a 
les relacions afectives amb la nostra família, com 
pot	 ser	per	 exemple,	 la	 figura	de	 la	mare,	 la	qual	
sempre està allà i es preocupa per a que tinguem 
sempre	 el	millor.	 És	 la	 figura	 principal	 que	 cuida	
i	 passa	més	hores	 amb	els	 seus	 fills,	 la	 que	 ens	
protegeix passi el que passi com l’aigua. Segons 
el consumidor, molts admeten que s’ha de valorar 
més el que tenim, les relacions amb les persones 
que estimem i també el fet de cuidar l’aigua, 
aprofitar	tots	els	beneficis	que	té	i	no	ens	adonem	
moltes vegades. 

3.1.1 Territori escollit

Finalment, gràcies a aquests dos territoris es va 
arribar	al	definitiu.	

Treballant l’últim territori escollit, s’ha arribat a la 
idea de conceptualitzar-lo amb la frase “Prendre’s 
la vida d’una altra manera” per tal de fer una 
metàfora i jugar amb la terme “Prendre”. Per un 
costat, es vol fer referència al fet de beure i per l’altre, 
en com ens prenem emocionalment les coses que 
ens passen durant el dia a dia, ja que són aquestes 
les que fan que tinguem més o menys estrès i per 
tant, que trobem també el nostre equilibri en la vida. 

S’ha triat aquest territori amb l’objectiu de donar-
li un enfoc diferent al que s’està fent en el sector 
de les aigües envasades, a més, també ens pot 
proporcionar més flexibilitat a l’hora de realitzar 
futures accions durant la campanya dintre del 
mateix posicionament. 
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3.1.2 Plataforma de marca

3.1.3 BIG IDEA

La	 idea	que	defineix	tot	el	projecte	creatiu	parteix	
d’una analogia entre l’aigua i la gent del nostre 
entorn que ens dóna equilibri en la vida. Es tracta 
de establir una comparació fent relació al que ens 
aporta l’aigua i les relacions afectives. Ambdues 
ens ajuden a trobar l’equilibri, calma, estabilitat en 
el nostre dia a dia i també, seguretat amb nosaltres 
mateixos. Tant l’aigua com les persones ens 
aporten	molts	beneficis	 saludables,	 ens	 fan	viure	
i seguir endavant. 

L’equilibri emocional | És una emoció d’una 
persona en resposta a un esdeveniment, persona 
o	 succés	 significatiu.	 Hi	 han	 emocions	 com	 la	
felicitat o l’alegria que ens permeten relacionar-
nos amb la resta de persones però és necessari 
tenir emocions d’aquest tipus perquè el nostre 
organisme funcioni de manera correcta. 

Hi ha estudis i llibres on autors com Ramiro Calle, 
afirmen	 que	 aquelles	 persones	 que	 tenen	 més	
emocions negatives poden patir una sèrie de 
desequilibris hormonals i neurotransmissors, raó 
per la qual poden arribar a impedir que treballin o 
desenvolupin tasques diàries.

Per aquest motiu, es vol establir una relació entre 
l’aigua i les relacions afectives per tal generar una 
connexió més emocional amb la marca, on el 
consumidor es vegi recolzat gràcies a la presència 
de Fuente Liviana en el seu dia a dia. 



4. Creativitat - Producció 
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4.1 Campanya de comunicació

El desenvolupament del territori “Prendre’s la vida 
d’una altra manera” es va concloure amb la idea 
de l’equilibri emocional, ja que el target principal 
al qual ens volem dirigir són dones que en moltes 
ocasiones es veuen superades portant una vida 
amb un cert desequilibri entre la vida personal i 
laboral. De vegades, la feina, la família, la parella, 
fills	o	problemes	personals	fan	que	la	nostra	vida	
es converteixi en un caos. És per això que Fuente 
Liviana vol exercí el rol de cuidador i benefactor 
intentant que les persones trobin el seu moment 
per	trencar	la	rutina	i	aprofitar	el	poder	de	les	3d’s:	
descansar, desconnectar i gaudir d’allò que els 
faci sentir realment vius.

La campanya se centrarà en el consumidor on 
la marca s’introduirà amb la intenció d’oferir-
li la oportunitat de trobar aquelles coses que li 
donen equilibri en la seva vida. Això s’aconseguirà 
gràcies a la comparació entre l’equilibri que ens 
ofereix la seva aigua amb aquell que ens aporten 
les persones més importants per a nosaltres. 
L’objectiu de la campanya es aconseguir que els 
consumidors li donin la volta a les coses negatives 
que els hi passa i vegin la vida d’una altra manera, 
cuidant-se i cuidant dels que estimen. 

Com ja hem vist, Fuente Liviana és un aigua 
equilibrada tant pel seu sabor com per la seva 
composició la qual cosa li atorga a la marca un 
posicionament interessant a tractar dintre del 
territori escollit. 

4.1.2 To 
 Natural | Pròxim | Optimista 

4.2 Accions

4.2.1 Restyling del logotip
Després d’analitzar la imatge corporativa de la 
competència directa i la de Fuente Liviana, s’ha 
considerat adequat canviar la imatge de la marca, 
ja que no acaba de connectar amb el target. 

El	 logotip	 actual	 fa	 servir	 una	 tipografia	 massa	
convencional i poc moderna juntament amb els 
arbres que fan que la imatge pesi i estigui saturada 
de contingut. Per aquest motiu, s’ha realitzat 
un logotip nou en el qual es vol modernitzar 
més la imatge sense abandonar el concepte de 
naturalesa i l’aigua. Per això, s’ha escollit el color 
blau en dues tonalitats per tal de diferenciar més 
a la marca. 

El disseny es basa en unes fulles que fan 
referència als arbres actuals de Serrania de 
Conca, mantenint la seva essència. I per un altre 
costat, també té relació amb la representació 
de les gotes d’aigua del seu origen. La línia que 
recolza el logotip sencer, s’ha creat per tal de 
transmetre la sensació d’equilibri en la marca, un 
equilibri que comença dèbil però acaba trobant-
ho	en	una	actitud	positiva	en	el	punt	final.

Així doncs, podem concloure que la proposta de 
logotip té com a valors: naturalitat, positivisme, 
i vitalitat de trobar allò que ens faci sentir bé en 
la vida. 

Actual

Proposta



4.2.2 Spot

L’anunci es basa en una sèrie d’imatges 
quotidianes, on la mare se sent bé gaudint de petits 
moments en família però especialment amb el seu 
fill.	L’spot	comença	amb	un	copy	emocional	on	va	
acompanyat d’imatges agradables i positives que 
la mare viu dia a dia amb el nen. 

Des que comença l’anunci, escoltem una veu en 
off d’una mare com si estigués llegint-li una carta 
a algú a la vegada que es veuen les imatges amb 
el	seu	fill.	La	dona	 llegeix	donant	a	entendre	que	
aquest	text	va	dirigit	cap	al	seu	fill.	Però	a	mesura	
que avança l’espot, comencem a adonar-nos que 
cada moment que veiem, sempre està l’ampolla 
Fuente Liviana amb ella de la mateixa manera que 
el	seu	fill.	

L’objectiu del spot és transmetre el que li aporta 
el	seu	fill	i	Fuente	Liviana	des	que	van	arribar	a	la	
seva vida. És a dir, li parla als dos. La intenció és 
anar centrant l’interès en la marca cada vegada 
més,	sense	deixar	en	un	segon	pla	al	fill	perquè	els	
dos són importants per a ella. 

S’ha considerat interessant el fet de jugar amb 
la idea de comparar el que t’aporta una ampolla 
d’aigua	 i	 el	 que	 t’aporta	 el	 teu	 fill.	 Per	 exemple,	
l’aigua sempre la portem a la mà, ens acompanya, 
ens relaxa, ens fa desconnectar per uns segons. 

A més, l’aigua és una cosa que no té gust de res 
però que necessitem per a viure, no sabem que 
té però ens agrada i ens fa sentir bé. Sempre 
donem per fet que la tindrem però quan no la 
tenim, la trobem a faltar i buscarem una ampolla 
d’aigua. De la mateixa manera en què necessitem 
a aquesta persona al nostre costat que ens 
acompanya i ens fa la vida més fàcil i millor, que 
sense ella tampoc podríem viure.

Copy - Versió original - espot 60”

[Veu en off.]
Vas arribar a la meva vida per a ensenyar-me que encara que 
existeixin els dies llargs en els quals no puc més, tu sempre 
estàs aquí, acompanyant-me de la mà per a regalar-me un 
moment, per a tranquil·litzar-me i fer-me veure que només 
ha estat un mal dia. 

Amb tu he après que el temps corre molt de pressa i que no 
hem d’enfadar-nos tant per coses que no valen la pena. Que 
gaudim més del que tenim amb aquells que estimem.

No sé que tens… però tens alguna cosa que cura, saps 
arribar perfectament al meu cor i ensenyar-me a respirar 
una mica més lent. M’encanta tenir moments en els quals 
només estem tu i jo, perquè m’ajudes a prendre decisions 
importants que a vegades sola em costa i mai, mai em 
deixes sola. Sempre vols el millor per mi.

I al final ho aconsegueixes, sense dir-me res. Fas que em 
prengui la vida d’una altra manera i que sigui forta. Que es 
pot. Clar que es pot… junts tot anirà bé.

I és que fas que els meus dies grisos s’omplin de vida una 
altra vegada. Ets la meva calma. El meu equilibri tots els dies 
i, encara que a vegades dono per fet que sempre estaràs, 
no sé que faria si em faltessis algun dia però tingues per 
assegurat que mentre estigui aquí, sempre aniré a buscar-
te, perquè quan algú troba allò que li fa sentir bé de debò, no 
necessita res més. 

[Text imprès]
Estem fets d’un 70% d’aigua i l’altre 30%, són històries, 
moments, experiències úniques amb persones que fan que 
la nostra vida sigui més equilibrada, més fàcil i millor tots 
els dies.

I per a tu, qui és el teu equilibri en la vida?
Digues-li-ho entrant en 
www.fuenteliviana.com/elmeuequilibri

Logotip Fuente Liviana
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Visualització de l’espot – 60”

(Imatge: naixement del seu fill + el seu marit li ofereix una 
ampolla mentre està en el llit de l’hospital descansant 
amb el seu fill en braços) Vas arribar a la meva vida per 
a ensenyar-me que encara que existeixin els dies llargs en 
els quals no puc més, (Imatge: el nen amb 3-5 anys es tira 
damunt de la seva mare i l’abraça) tu sempre estàs aquí, 
acompanyant-me de la mà per a regalar-me un moment 
(Imatge: passeig pel parc de la mà del seu fill i en l’altra mà 
l’ampolla), per a tranquil·litzar-me i fer-me veure que només 
ha estat un mal dia. 

(Imatge: veiem a la mare veient fotografies velles amb el 
seu fill, marit i ella) Amb tu he après que el temps corre 
molt de pressa (Imatge: la mare està enfadada i el seu fill 
amb els seus dits li estira les galtes perquè somrigui i ella 
seguidament li abraça) i que no hem d’enfadar-nos tant per 
coses que no valen la pena. 

(Imatge: menjar familiar tots junts rient, el fill damunt de la 
faldilla de la seva mare + l’ampolla en la taula) Que gaudim 
més del que tenim amb aquells que estimem.

(Imatge: el seu fill corrent per la platja amb el seu marit 
després d’ell i la dona asseguda damunt d’una tovallola 
amb l’ampolla a les mans. Mira a la seva família i després a 
l’ampolla i beu aigua) 
No sé que tens… però tens alguna cosa que cura, saps 
arribar perfectament al meu cor i ensenyar-me a respirar 
una mica més lent. 

(Imatge: dona en el despatx del seu treball amb una foto 
del seu fill en la taula i l’ampolla. El seu cap entra eufòric i li 
assenyala que no hi ha temps que cal lliurar ja el projecte. La 
dona mira a la foto del seu fill i seguidament agafa l’ampolla, 
mira els papers i beu aigua). M’encanta tenir moments en 
els quals només estem el teu i jo perquè m’ajudes a prendre 
decisions importants que a vegades sola em costa i mai, 
mai em deixes sola. 

(Imatge: el seu fill posant-li aigua en un got en arribar a casa 
i portant-l’hi a la mare al sofà) Sempre vols el millor per mi.
(Imatge: banyant al seu fill i fent ganyotes) 
I al final l’aconsegueixes, sense dir-me res. Fas que em 
prengui la vida d’una altra manera i que sigui forta. (Imatge: 
dona estirada en el llit amb cara de preocupació per les 
factures i el seu fill li fa un petó de bona nit agafant-li de la 
mà + ampolla en la tauleta de nit) Que es pot. Clar que es 
pot… junts tot anirà bé.

(Imatge: en sortir del col·legi, la mare l’espera i el surt content 
lliurant-li un dibuix que ha fet de la família) I és que fas que 
els meus dies grisos s’omplin de vida una altra vegada. 
Ets la meva calma. (Imatge: el nen fent un castell de sorra 
amb la seva mare posant petxines damunt intentant que 
no caigui i es desfaci + ampolla al costat sota l’ombrel·la) 
El meu equilibri tots els dies i, encara que a vegades dono 
per fet que sempre estaràs, (Imatge: la mare mira al seu fill 
anant-se arran de mar a jugar amb les ones) no sé que faria 
si em faltessis algun dia (Imatge: la mare saluda al seu fill 
i somriu. Seguidament mira a l’ampolla, l’agafa i beu) però 
tingues per assegurat que mentre estigui aquí sempre aniré 
a buscar-te, (Imatge: el nen torna, mulla i abraça a la mare 
i també a l’ampolla que subjecta la mare) perquè quan algú 
troba allò que li fa sentir bé de debò, no necessita res més.

[Text imprès]
Estem fets d’un 70% d’aigua i l’altre 30%, són històries, 
moments, experiències úniques amb persones que fan que 
la nostra vida sigui més equilibrada, més fàcil i millor tots 
els dies.

I per a tu, qui és el teu equilibri en la vida?
Digues-li-ho entrant en 
www.fuenteliviana.com/elmeuequilibri

Logotip Fuente Liviana

*Per tal de veure el copy i la visualització de l’espot de 20”, anar a l’annex.



4.2.3 Web
 
S’ha creat una pàgina web amb l’objectiu de millorar la imatge de la marca i atraure més públic. 

En ella podrem trobar la següent informació:

Inici: Espot de l’última campanya
La nostra aigua: Explicació de l’aigua i la seva composició.
Manantial: Presentació del seu origen i per què és una aigua de qualitat. 
Producte: Mostra de la visió de la marca i la seva gamma. 
Campanya: “Tu ets el meu equilibri”
Esdeveniments: On la marca publicarà les pròximes accions que desenvoluparà els següents dies. 

Té la opció de posar l’idioma en català o castellà i a més també s’ha incorporat la opció de compartir en 
les xarxes socials on estarà present la marca: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube. 

Totes aquelles persones que hagin vist l’espot i 
estiguin interessades en saber més de la marca 
i per tant també de la campanya, entraran a la 
pàgina web. Un cop allà, podran accedir a la 
secció “campanya” i allà veure tot el contingut que 
s’ha compartit per part dels altres usuaris. 

Si volen participar en la pròxima campanya de 
Fuente	Liviana,	hauran	de	publicar	una	fotografia	
amb aquella persona que consideri que és el seu 
equilibri en la vida acompanyat de l’ampolla de la 
marca i seguit d’un text explicant el motiu. 

Si volen tenir més possibilitats per guanyar, 
hauran de compartir a les xarxes socials la seva 
publicació perque la gent entri a la web i voti la 
seva carta. Aquelles dues persones que tinguin 
més vots i siguin  els més originals, gaudiran 
d’una gran experiència participant en el pròxim 
espot amb la seva carta i acompanyant.

El disseny d’aquest apartat té l’objectiu d’integrar 
totes les participacions en la mateixa pàgina 
que mitjançant la fletxa de la dreta es podrà 
anar passant per veure més contingut com si es 
tractés d’un “passa pàgines”.

Exemple formulari per participar a la campanya
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Pàgina web



59



Pàgina web
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4.2.4 Mupi 

Realització de mupis als carrers més transitats de Barcelona amb l’objectiu de donar a 
conèixer la marca i la campanya.

4.2.5 Esdeveniment
 
Hi haurà un esdeveniment al Fòrum de Barcelona. 

Aquest esdeveniment es basarà en quatre carpes: 

1. Ioga: Classe amb una professional d’una hora. 
2. Mindfulness: Classe amb una professional d’una hora. 
3. Gimcana per grups: Es realitzaran diversos jocs com per exemple: per grups hauran de 
portar	una	galleda	d’aigua	al	cap	sense	perdre	l’equilibri	i	omplir	un	dipòsit	que	es	trobarà	al	final	
del recorregut. La idea és que no caigui aigua, ja que aquell grup que ompli més el dipòsit serà 
el guanyador d’una experiència en la Illa Fantasia.
4. Workshop de reciclatge a partir d’ampolles de plàstic on podran gaudir d’una estona creant 
objectes creatius que es podran endur a casa. 



Photocall
Durant l’esdeveniment, totes aquelles persones 
que vulguin recordar aquest moment, podran 
apropar-se a un stand on estarà el personal staff 
de la marca amb un photocall. 

La persona que ha assistit a l’esdeveniment podrà 
fer-se	una	fotografia	amb	el	seu	acompanyant	el	
qual considera que és el seu equilibri en la vida i 
per tant, fa que sigui més feliç.

Format per grans Format per nens petits

A més, si volen guanyar un cap de setmana en 
un dels llocs més emblemàtics de Catalunya que 
la marca escollirà els pròxims dies, hauran de 
compartir	la	seva	fotografia	a	les	xarxes	socials.	
En aquesta publicació la persona haurà 
d’escriure un text explicant perquè és el seu 
equilibri en la vida (la persona que apareix en el 
cercle del tap de l’ampolla) seguit  del hashtag 
#TuEtsElMeuEquilibri i etiquetar a la marca.

Finalment,	 la	 marca	 escollirà	 aquella	 fotografia	
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Gravació video 10 segons
També durant l’esdeveniment, hi haurà un altre stand on els assistents podran gravar un vídeo de 10 
segons per una altra persona que considerin que és el seu equilibri en la vida.

La gravació es farà al mateix moment. Quedarà registrat i imprès en un codi QR sobre una ampolla 
d’edició limitada de la campanya per tal que quan la persona li entregui l’ampolla aquesta pugui veure 
tantes vegades el vídeo com vulgui i ho tingui de record, juntament amb una bossa ecològica amb el 
logotip de la marca. 

4.3.6 Influencers 
Continuant amb la idea de la campanya, la marca compartirà contingut gràcies a influencers com 
per exemple l’actriu i humorista Silvia Abril (45 anys, Mataró, Barcelona) on explicaran també qui 
o què són el seu equilibri en la vida i invitant als seus seguidors a què ho diguin per participar en 
pròxims sortejos que la marca realitzi.

4.3.7 Xarxes socials 
Es	compartirà	 imatges	de	 l’espot	 i	 de	 la	 campanya	així	 com	 fotografies	dels	usuaris	que	hagin	
guanyat els concursos o esdeveniments. També la marca es dedicarà a anar compartint llocs 
interessants que hi ha a Catalunya per tal que els seus seguidors tinguin plans per fer amb aquelles 
persones que fan que la seva vida sigui millor i més equilibrada.



4.3 Fase campanya

Llançament espot 
“Tu ets el meu equilibri”

Esdeveniment  
“Tu ets el meu equilibri”

Xarxes socials 

Mupi (carrers Barcelona)

Pàgina web

Es busca un alt impacte i presència de 
la marca per cridar l’atenció i curiositat 
per conèixer més de la marca 

Aconseguir més visibilitat de la marca 
així com record a partir d’accions que 
envolten tota la campanya per tal que el 
target interactuï amb la marca.

Photocall de dues persones per 
compartir a les RRSS i guanyar un cap 
de setmana a alguna zona de Catalunya. 

Stand - video 10 segons + ampolla de 
vidre edició limitada de la campanya i 
bossa. 

+ Influencers 

Continuar interactuan amb els usuaris 
compartint contingut interessat de la 
campanya i plans per fer a Catalunya. 

Garantir més l’impacte de l’espot i 
cobertura, al ser un mitjà estàtic a 
l’exterior pot arribar a públics més 
amplis que també formin part del target. 

Enllaç amb l’espot amb l’objectiu de fer 
arribar més visites a la pàgina de Fuente 
Liviana i que es conegui la campanya 
però sobretot la marca. 
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5. Annexos  



5.1 Preguntes focus group - entrevistes 

1. Presentació – explicació
 
2. El agua: concepte
• Què és l’aigua per vosaltres?
• Digueu conceptes o adjectius que relacioneu amb l’aigua.

3. Consum
• Com és d’important per vostè el fet de beure aigua?
a. Molt important
b. Important
c. Indiferent
d. Poc important
e. Res important

• Quants litres d’aigua beu al dia?
a) ½ L
b) 1L 
c) 1 ½ L
d) 2L 
e) Més de 2 L

• Consumeix vostè aigua mineral embotellada? Per què?
• Cada quant consumeix aigua embotellada?
a) Tots els dies
b) Varies vegades al dia
c) Una vegada per setmana
d) Varies vegades a la setmana
e) Tan sols un cop al mes

• Consumeix aigua de l’aixeta o filtrada? Per què?
• Quina aigua li agrada més?
a) Carbonatada
b) Regular
c) Lleugera
d) Poca mineralització
e) Altres:

• Quin és el format que compra més freqüentment? Per què?
a) ¼ L
b) ½ L
c) 1L
d) 2L
e) Més de 2L

4. Localització i factors del producte
• On acostuma a comprar aigua embotellada?
a) Supermercats
b) A la feina
c) Bars
d) Maquina expenedora (carrer)
e) Altres:



• Consumeix més aigua embotellada dintre de casa o fora? Per què?
• Dels següents factors: quin condiciona més en la seva compra quan ha de comprar aigua mineral 
embotellada? Ordeneu de major a menor importància (1 el que més X el que menys).

a) Origen 
b) Preu
c) Característiques (propietats / composició de l’aigua)
d) Disseny del producte (forma de l’envàs, color, logotip, etiqueta etc.)
e) Sabor
f) Qualitat
g)	Confiança	amb	la	marca	
h) Publicitat
i) Indiferent
j) Altres: 

•	Quin tipus d’envàs creu que és millor? Per què?
a) De plàstic
b) De vidre
c) Altres: 

• Considera que les botelles d’aigua són còmodes? Per què?
• Pagaria una mica més per un disseny més atractiu i ergonòmic d’una marca d’aigua embotellada? 

5. Marques d’aigua mineral i la seva publicitat

• Quina és la primera marca d’aigua mineral embotellada que li ve a la ment?
• Quines altres marques d’aigua mineral coneix?
• Quina percepció/imatge té d’elles? Com es diferencien? 
• I quina és la marca d’aigua que més consumeix? Per què? Es fidel a ella? 
• Consumeix la mateixa marca tant dintre com fora de casa? 
• Recordes alguna publicitat de les marques mencionades anteriorment?
• Què opina de la publicitat de les marques d’aigua mineral?
• Acostuma a fer servir les xarxes socials per informar-se de marques d’aigua? 
Per què? 

6. Fuente Liviana

• Coneix la marca Fuente Liviana? 
• Com la ha conegut? 
a) Per altres persones
b) Feina
c) Viatges
d) Restaurants / Bars
e)	Publicitat	(TV,	Xarxes	socials,	Premsa,	Radio	etc.)
f) Altres:



• Ha consumit alguna vegada aquesta aigua? Li agrada?
• Per quin motiu:
a) Origen
b) Preu
c) Característiques (propietats / composició) 
d) Disseny del producte (forma de l’envàs, color, logotip, etiqueta etc.)
e) Sabor
f) Qualitat
g)	Confiança	amb	la	marca	
h) Publicitat
i) Indiferent
j) Altres: 

• Si no coneix a Fuente Liviana, que li suggereix el seu nom? Com se la imagina?
• I mirant la seva etiqueta, que li transmet? 

• Ara farem un joc. De totes les marques d’aigua que hem mencionat, li donarem un rol. Posem-nos 
en situació, imaginem que hi ha una família, quina marca exerciria el rol de mare, pare, fill/a, avi/a, 
cusi/na o fins i tot amic de la família. 

7. Interessos, preocupacions, motivacions - Societat – 

•Quin tipus de persona et consideres?
• Et preocupa el teu físic? 
• Què en penses de la comunicació en família? 
• Què creeu que li preocupa més a la societat en general avui en dia?

8. Contribució 

• Què espera que li aporti una marca d’aigua embotellada?
• Què hauria de fer una marca d’aigua mineral per arribar més a tu, involucrar-te amb ella i ser una 
lovemark? (accions, publicitat, web, rrss, discurs etc.)
• Com li agradaria que es posiciones una marca d’aigua per contribuir amb la societat i que a vostè 
li faci col·laborar?



5.2 Altres propostes de logotip 



Versión 1 Versión 2



Altres propostes de logotip 



Plataforma de marca territori “protegir” 



Primeres idees - no vàlides

1. Street màrqueting - Introducció campanya - Efecte sorpresa 
S’instal·larà un arbre en format gran enmig de plaça de Catalunya durant 3 dies. Durant aquest període, 
l’arbre portarà incorporat un rellotge que anirà marcant el compte enrere de la campanya, així com 
també una pantalla on anirà sortint diferents frases positives dirigides a dones. D’aquesta manera, volem 
generar intriga i expectació a la gent perquè s’acostin a llegir i intentar descobrir que fa aquest arbre allí 
i qui ho ha fet. 

Una vegada hagin passat els tres dies, l’arbre començarà a moure’s i produir sons amb grans altaveus 
amb la intenció de traslladar a tota Plaza Catalunya a un altre lloc que recordi a la naturalesa i així evadir-
nos del soroll urbà. En la pantalla inicial en la qual apareixien frases, l’arbre convidarà als ciutadans a 
introduir-se en l’i viure una experiència. La gent s’acostarà i hi haurà una persona staff de la marca 
encarregada d’animar a la gent a participar. Una vegada la persona entre, tindrà 3 minuts per a asseure’s 
dins de l’arbre en una cadira que li farà moure’s i notar sensacions. Aquesta acció té com a objectiu 
fer desconnectar al target durant uns minuts fent-li sentir la naturalesa i l’aigua com si estigués en un 
paisatge natural mitjançant una experiència virtual. A més, abans d’entrar se li deixarà un comandament 
que	anirà	controlant	les	seves	pulsacions	per	a	saber	quin	és	el	seu	nivell	d’estrès	des	de	l’inici	fins	al	final	
de l’experiència.

En acabar l’esdeveniment se li imprimirà un paper amb els resultats en un lateral de l’arbre i es presentarà 
la marca amb la intenció de fer-li veure al participant que es mereix més moments de desconnexió com 
el que acaba de viure i Fuente Liviana estarà proximamente proposant diferents experiències per a ells. 
Se’ls regalarà una ampolla d’aigua de la marca amb un codi QR amb el qual hauran de descarregar-se 
l’aplicació de Fuente Liviana per a inscriure’s a l’esdeveniment indicant el seu nom, dni, número de telèfon/
correu	(per	a	recordar	i	confirmar	assistència	un	dia	abans	de	l’esdeveniment)	i	el	nom	de	l’acompanyant	
amb el qual desitgen anar. 

Una vegada s’hagi inscrit, el codi QR quedarà registrat en el compte de la persona per a així poder 
ensenyar-ho i assistir el dia de l’esdeveniment. 

2. RRSS - La primera setmana, després de la primera acció, s’aniran compartint fotos d’aquest dia així 
com també missatges positius relacionats amb l’equilibri i desconnexió. També s’aniran donant pistes 
del que viuran el dia de l’esdeveniment. S’indicarà que si desitgen saber més estiguin pendents de les 
influencers que seran les portaveus durant la campanya. 

3. Influencers - Mitjançant les xarxes socials, les influencers “mamayogi” més seguides seran les que 
donin veu els primers dies de la campanya i revelin les activitats. Publicaran un vídeo o foto fent ioga 
amb	els	seus	fills	aguantant	tots	dos	l’ampolla	deFuente Liviana en una de les poses i anunciaran el que 
la marca estarà fent els pròxims dies a Barcelona i que elles estaran allí aquest dia. Si algun seguidor li 
interessa assistir a l’esdeveniment haurà d’accedir a l’enllaç que publiquin les influencers per a inscriure’s 
i que se li doni el seu codi QR per a poder assistir a l’esdeveniment. 

Influencers:
- Silvia Abril (45 anys, Mataró, Barcelona)
- Tamara Gorro (32 anys, Segobia) 
- Patricia Montero (30 anys, València)
- Pilar Rubio (41 anys, Madrid)



4. Sorteig en RRSS - Instagram
Durant	la	tercera	setmana,	en	les	xarxes	socials	se	sortejarà	un	finde	per	a	dues	persones	en	un	spa	i	una	
experiència amb el teu bebè en l’aigua. Els que vulguin guanyar aquesta experiència hauran de pujar un 
vídeo al seu compte aguantant 10 segons sis coses en el seu cos (utilitzant totes les parts: braços, cap, 
cames etc). Aquelles dues persones que faci el vídeo més original guanyaran.

Per a participar hauran de seguir el compte de Fuente Liviana, etiquetar en el vídeo a la marca i a la persona 
amb la qual volen viure aquesta experiència acompanyat sempre de l’etiqueta “CompartirEquilibrio” o 
“MujerEquilibrista”.

5. Planeja la teva pròxima desconnexió - APP - RRSS
Des d’Instagram, la marca acabarà tancant la campanya anunciant que com li agrada tant regalar 
equilibri a les dones ha llançat l’última acció: Troba el teu equilibri. La idea és sortejar una experiència de 
scaperoom a l’aire lliure, en contacte amb la naturalesa i l’aigua. Haurà de ser en grup i la dona serà la guia 
durant tot el joc la qual anirà ajudant el seu família o grup a trobar l’equilibri en l’equip durant l’experiència. 

Per a aconseguir-ho, es llançaran 20 ampolles (5 per a cada província de Catalunya). 
Les persones hauran d’anar comprant ampolles i escanejar el codi QR per a descobrir si han tingut sort 
per a gaudir de l’experiència que Fuente Liviana ha preparat en contacte amb la naturalesa i l’aigua. Si en 
el codi QR surt que han estat els afortunats només hauran d’entrar en la web de Fuente Liviana i accedir 
en l’apartat Pròxima desconnexió i trucar al telèfon de contacte que se li indiqui per a fer la reserva del dia. 

El joc durarà 60 minuts i serà interactiu. Els participants hauran de fer tot el que se’ls vagi indicant en el 
mòbil a mesura que vagin caminant per un parc natural. Hi haurà obstaáculos o moments que hauran 
d’escanejar codis QR de targetes que vagin trobant. Les pistes que se’ls vagi donant durant el joc, tindran 
relació	amb	la	naturalesa	i	l’aigua,	fins	i	tot	moltes	vegades	hauran	de	tocar	l’aigua	o	pujar-se	als	arbres.	

Una vegada la campanya acabi, es continuarà publicant contingut en les RRSS sobre com trobar el 
nostre equilibri així com també en l’APP es pujarà mensualment plans que la marca oferirà als seus 
usuaris	registrats	i	podran	triar	l’opció	de	rebre	notificacions	per	a	estar	al	dia	de	qualsevol	contingut	de	
la marca.



5.5 Visualització de l’espot – 20”
(Imatge:	naixement	del	seu	fill	+	el	seu	marit	 li	ofereix	una	ampolla	mentre	està	en	el	 llit	de	 l’hospital	
descansant	amb	el	seu	fill	en	braços)	Vas arribar a la meva vida per a ensenyar-me que encara que 
existeixin els dies llargs en els quals no puc més, (Imatge: el nen amb 3-5 anys es tira damunt de la 
seva mare i l’abraça) tu sempre estàs aquí, (Imatge:	passeig	pel	parc	de	la	mà	del	seu	fill	i	en	l’altra	mà	
l’ampolla) acompanyant-me de la mà per a regalar-me un moment. 

(Imatge: el nen fent un castell de sorra amb la seva mare posant petxines damunt intentant que no caigui 
i es desfaci + ampolla al costat sota l’ombrel·la)
Ets la meva calma. El meu equilibri tots els dies i, encara que a vegades dono per fet que sempre estaràs, 
(Imatge:	 la	mare	mira	al	 seu	fill	 anant-se	arran	de	mar	a	 jugar	amb	 les	ones) no sé que faria si em 
faltessis algun dia	(Imatge:	la	mare	saluda	al	seu	fill	i	somriu.	Seguidament	mira	a	l’ampolla,	l’agafa	i	beu)	
però tingues per assegurat que mentre estigui aquí sempre aniré a buscar-te, (Imatge: el nen torna, mulla 
i abraça a la mare i també a l’ampolla que subjecta la mare) perquè quan algú troba allò que li fa sentir bé 
de debò, no necessita res més.

[Text imprès]
Estem fets d’un 70% d’aigua i l’altre 30%, són històries, moments, experiències úniques amb persones 
que fan que la nostra vida sigui més equilibrada, més fàcil i millor tots els dies.

I per a tu, qui és el teu equilibri en la vida?
Digues-li-ho entrant en 
www.fuenteliviana.com/elmeuequilibri

Logotip Fuente Liviana
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