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Resum / Resumen: Proposta de campanya de comunicació per la marca d’aigua 
envasada Fuente Liviana, com a resposta a un brífing on es demanava reforçar la 
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1. Investigació 
 

A) Resum del Brífing  
 
- Encàrrec: Reforçar la presència de Fuente Liviana a Catalunya.  
- Target: Dones de 35-45 anys, classe social mitjana, rol actiu a la llar, família 

convencional (matrimoni, dos fills) 
- Posicionament proposat: L’aigua que millor contribueix a portar una vida activa i 

sana a cada un dels membres de la teva família.  
- To: Proper, familiar, natural, modern, simpàtic, optimista. Aspiracional però no 

utòpic, no excloent ni fashion.   
- Objectius:  

1. Aconseguir record i diferenciació de la marca al mercat català 
2. Establir una connexió emocional i identificació amb el consumidor 
3. Associar a la marca una imatge clara de qualitat i bondat del producte. 

 
 
B) Objectius de la investigació 
 
Objectiu general de la investigació:   
Descobrir com establir una connexió emocional entre Fuente Liviana i les dones 
d’entre 35 i 45 anys de Catalunya, de manera que s’aconsegueixi el record i 
diferenciació de la marca . 
 
Objectius específics de la investigació:  

- Objectius de la investigació de la marca  
- Conèixer el posicionament de Fuente Liviana  
- Descobrir les seves Reasons to believe.  
- Veure com es comunica amb el target: to, canals 

 
- Objectius de la investigació de la competència  

Conèixer el:  
o Posicionament actual 
o Producte: com és, què ofereix realment.  
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o Consumidor: a qui es dirigeix la marca.  
o Discurs: què comunica.  
o Relació amb el consumidor que s’estableix en els seus anuncis.  

 
 

- Objectius de la investigació del consumidor 
o Saber la percepció que té el target de Fuente Liviana i de la 

competència.  
o Descobrir  el procés de decisió de compra que segueix el target.  
o Trobar els mitjans de comunicació més rellevants pel target  
o Conèixer els seus interessos.  

 
- Objectius de la investigació del mercat  

o Investigar les dades del sector de l’aigua envasada. 
o Descobrir les tendències rellevants del consum.  
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C) Anàlisi del posicionament de Fuente Liviana 
 
Fuente Liviana pertany al Grup Damm, propietari d'altres marques d'aigua com Veri, 
Pirinea i Font Major. Es va començar a comercialitzar el 1991 i les zones on és més 
consumida són Andalusia, Múrcia, la Comunitat Madrid, Castella- la Manxa i la 
Comunitat Valenciana. 
 
Va començar fent una comunicació d'un estil racional, on la seva diferenciació recau en 
el seu  dèbil contingut de sodi. En la seva comunicació s'ha posicionat com "l'aigua 
equilibrada" que cuida de tots. El 2003 i 2004 es va utilitzar la imatge de Maribel Verdú 
com a prescriptora de la marca, fins que l'any 2005 Tiempo BBDO va decidir trencar 
amb aquest estil i apropar-se a una comunicació més emocional. Per això, va realitzar 
un reportatge televisiu de dotze minuts, dels quals se'n van extreure diferents espots, 
on tot girava al voltant del dia a dia d'una família espanyola. L'objectiu a comunicar 
seguia sent el mateix, demostrar com Fuente Liviana ajuda a cada membre de la família 
gràcies a les seves qualitats equilibrades. 
 
A més a més de la seva composició, també es dóna importància en la seva comunicació 
a l'origen: les muntanyes de Conca. En el propi embalatge apareix el claim: El agua 
Liviana de Cuenca, i el logo està compost per la imatge dels pins característics de la 
zona i les dades d'altitud i contingut en sodi. 
 
Per tant, es posicionen en el territori de la salut, en les seves pròpies paraules: Beure 
Fuente Liviana és sinònim de beure salut. Quines són les seves Reasons to Believe? 
 
La OCU la va nomenar en un estudi del 2017 la millor aigua envasada d'Espanya. A 
més, està avalada per la Societat Espanyola de Cardiologia com l'aigua recomanada 
per la hipertensió arterial, gràcies al seu baix contingut en sodi (8,8mg/l). 
Com els seus principals competidors, també està indicada per a la preparació d'aliments 
infantils i dietes pobres en sodi. 
 
Es ven en format de vidre i de plàstic PET en diferents formats: 33cl, 50cl, 1,5l, 2l i 6l. El 
preu del litre i mig es situa al voltant de 0,45€.  
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És patrocinador de vàries competicions, com el Santander Golf Tour 2018, el Torneig 
Internacional Júnior de Sanxenxo (Tenis), el Granada CF fins al 2013, o carreres locals 
a Conca. 
 
 
D) Anàlisi del posicionament de la competència*  

*per ordre de preu (de major a menor)  
 
i) Marques Premium  
SOLAN DE CABRAS (Mahou San Miguel)  
 

1. Posicionament: PURESA  
Solán de Cabras es presenta com la  marca de referència en qualitat i estil dins 
del mercat de les aigües envasades. La seva comunicació la dotada d’un 
posicionament prèmium i ser considerada una aigua “gourmet” i exclusiva, la 
“evian espanyola”.  
Aquesta imatge l’ha aconseguit gràcies a la seva comunicació i patrocinis, entre 
els quals els més importants són els relacionats amb l’esport com: LFP (La Lliga), 
l’Atlètic de Madrid i el Real Madrid, convertint-se així en la marca que cuida de 
la salut i hidratació dels esportistes d’elit. També patrocina esdeveniments 
relacionats amb l’estil com els premis Yo Dona o esdeveniments esportius dirigits 
a dones, com la Carrera de la Dona o el Free Yoga by Oysho.  
 
Als seus anuncis apel·la al seu origen natural, a la puresa, a la qualitat. El 2017 
va tornar a anunciar-se a la televisió amb l’anunci “La fàbrica de Solán de 
Cabras”, on amb un estil cinematogràfic s’explicava l’origen de l’aigua: “Solán de 
Cabras, una agua así, solo la crea la naturaleza”. Uns mesos més tard va treure 
un altre anunci amb el mateix eslògan, però un canvi de concepte: cada gota de 
Solán de Cabras conté milers d’anys de vida” i s’introduïa la frase “espai natural 
protegit”, que  precisament Font Vella ha decidit utilitzar aquest concepte com a 
eix de la seva última campanya.  
 
2. Producte: La marca descriu la seva aigua com: "pura i equilibrada, que brota 
a les muntanyes de Conca, a 950m sobre el mar, provinent d'aigües de pluges 
d'altres temps", ja que cada gota del deu triga 3.600 anys a filtrar-se, 
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aconseguint una composició equilibrada. La seva característica ampolla blava la 
converteix en una de les més diferenciades del mercat, a més de protegir-la de 
les alteracions lumíniques, fent que el sabor i propietats de l'aigua es conservin 
intactes.  
 
Pel que respecte al preu, es ven a 0,71 € el litre i mig. 
 
3. Consumidor: Classe alta i mitjana-alta. Encara que patrocini equips de futbol 
d'elit, un esport majoritàriament seguit per homes, als seus anuncis es dirigeix a 
dones, on l'últim pla normalment està reservat per una dona bevent Solán. 
 
4. Discurs: Referent d'aigua pura i de qualitat per cuidar el teu benestar, amb un 
to comunicatiu d'estil místic. Molt centrat en l'origen de l'aigua. 
 
5. Relació amb el consumidor: És l'aigua que t'omple de benestar gràcies a la 
seva puresa. A més, és la que està al dia de les tendències i participa en 
esdeveniments de cuina, premis, disseny, moda i esports. És l'aigua que beuen 
els famosos i els esportistes d'elit. 

 
 
BEZOYA (Calidad Pascual)  
	

1. Posicionament: SALUT.   
És l’aigua que et cuida més, ja que és de mineralització molt dèbil. La seva 
estratègia consisteix a comparar-se amb les altres aigües, ja que el seu factor 
diferenciador es que té menys residu sec que la competència.   
 

2. Producte: L’aigua prové de la serra de Guadarrama, a Segovia. Té una 
mineralització de 27mg/l i uns nivells de sodi de 0,21mg/l. Al propi packaging 
s’indica que la seva mineralització es molt dèbil. El preu del litre i mig són 0,59 
cèntims.  
 

3. Consumidor: Es dirigeix a tota la família, però en especial a mares joves. Té un 
canal de Youtube on es donen consells per a mares i pares primerencs.  
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4. Discurs: Van estar molts anys utilitzant l’eslògan “quédate con lo bueno”, amb 
la mateixa idea creativa al darrere: les persones que son felices ho són perquè 
saben veure el costat positiu de la vida. Elegeixen Bezoya, perquè, com ells, és 
l’aigua que es queda amb les propietats beneficioses i rebutja les dolentes, com 
el residu sec. En els últims anys han reforçat el vincle amb la salut i en els seus 
anuncis ja no es parla de ser positius, sinó de cuidar-se i hidratar-se: “ninguna 
agua te cuida mas, bebe Bezoya, bebe Salud”, des d’un posicionament més 
proper al target i fent un paral·lelisme entre la hidratació i el benestar personal. 
Les seves dos últimes campanyes són d’un caràcter més emocional, sobretot 
l’última, on es mostren flors florint gràcies a l’aigua a càmera lenta.  

 
5. Relació amb el consumidor: L’aigua que et cuida. 

 
ii) Marques de primer preu   
 
FONT VELLA (Danone)  
 

1. Posicionament: SALUT 
Font Vella es vincula en el seu posicionament amb la salut i la bellesa, és l'aigua 
que cuida a les dones, especialment a les mares. L'aigua que et permet "cuidar 
de tu i dels teus" gràcies al seu origen natural i a ser una aigua equilibrada i lliure 
d'impureses. En l'actualitat, se centren en l'origen de l'aigua i busquen en el seu 
posicionament alinear-se amb la sostenibilitat, potenciant la preservació dels 
seus espais naturals com a reflexa de la qualitat de la seva aigua. 
"L'aigua és salut i Font Vella és una aigua de pura naturalesa, que arriba al teu 
interior i et cuida des de dins". 
 
El claim del packaging va canviar de "agua ligera" a "el agua de tu vida". És a 
dir, Font Vella és vida, equilibri, salut, puresa i moviment. 

 
2. Producte: És una aigua de mineralització feble (té menys de 12,5mlg/l de sodi)  

lliure d’impureses, recomanada per dietes pobres en sodi i per a la preparació 
d’aliments infantils. Prové de l'Espai Natural de les Guilleries (Sant Hilari Sacalm, 
Girona) i del Parc Natural del Barranc Riu Dolç (Sigüenza, Guadalajara). 
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En referència al preu, el litre i mig es ven a 0,59€. Pel que fa al packaging, ha 
seguit una forta estratègia de crear edicions limitades, d’aspecte més Premium 
o gourmet amb ampolles de vidre o personalitzant les seves ampolles de 33cl 
amb personatges de la cultura popular com Star Wars o Frozen.  
La més recent ha sigut un #FontVellaIgers, un concurs d’Instagram, on 
s’animava als dissenyadors novells a dissenyar les ampolles de 75cl.  

 
3. Consumidor: Principalment es dirigeix a dones de classe mitjana, especialment 

les mares. Cal destacar que s’està apropant al target dels joves  amb accions 
com el concurs a través d’Instagram esmentat abans o el patrocini d’equips 
“gamers”.  
 

4. Discurs: El seu primer eslògan era “agua ligera” i se centrava en què t’ajudava 
a cuidar la línia. Des d’aleshores, han anat modificant el seu discurs, centrant-se 
més en la salut, encara que mai han deixat de banda la bellesa. Les seves 
campanyes es centraven en la importància d’hidratar-se i fer exercici, fins al 
2012, on el to va passar a ser més emocional i a centrar-se en les aspiracions i 
en no només cuidar de tu, sinó del que més t’importa, els teus fills. El 2018 van 
trencar amb aquest discurs de la “dona que es cuida per cuidar dels altres” i van 
fer un moviment de líder en la seva comunicació. Van deixar de parlar del 
producte per alinear-se amb un discurs feminista, on en cap moment es feia 
referència a les característiques del producte. Rozalén cantant “¿A quién le 
importa?” convertia a Font Vella en l’aigua de les dones que donen suport al 
moviment feminista.  
 
Al seu últim anunci, tornen a parlar del producte, fent referència en especial al 
seu origen, com Solán de Cabras. Això ens permet detectar una tendència dels 
consumidors: la importància que té l’origen del producte en la seva decisió de 
compra i la recerca de productes naturals.  

 
5. Relació amb el consumidor: Amb Font Vella et cuides a tu i als teus.   
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VILADRAU (Nestlé) 
 

1. Posicionament: VITALITAT, ESPORT.  
“L’aigua que ens mou”. Viladrau es posiciona com l’aigua que contribueix a la 
teva vitalitat. Ho justifica dient que és perquè té una composició única i un 
sabor equilibrat. Es centra en el mercat català i patrocina la marató de 
Barcelona i altres esdeveniments esportius per ajudar al consumidor a què la 
identifiqui amb l’esport i l’energia.  
 

2. Producte: La seva aigua prové del Montseny, i està indicada per dietes pobres 
en sodi (Té 13,2mg/l de sodi), a més d’estar com minero-medicinal. Pel que fa 
al preu, es ven a 0,52€ el litre i mig.  
 

3. Consumidor: La marca es dirigeix tant a homes com a dones, d’uns 20-40 
anys de classe mitjana, que són esportistes per hobby.   

 
4. Discurs: Si beus aigua Viladrau, tindràs energia per superar els teus reptes 

esportius. Se centra en el mercat català i en el guió del seu últim anunci s’hi 
dirigeix de manera clara amb la frase: “d’això estem fet els catalans”.  
 

5. Relació amb el consumidor: L’aigua pels qui gaudeixen fent espot.   
 
VERI (Grup Damm)  
 

1. Posicionament: PIRINEU i EMOCIÓ 
En tota la seva comunicació té com a element central la vinculació al Pirineu, 
amb totes les connotacions que comporta: puresa, altura, aïllada de l’activitat 
humana i per tant, de la contaminació...A més, s’enfoca des del storytelling per 
transmetre més emoció, no es parla de la puresa en les característiques de 
l’aigua sinó la puresa de les persones: la pastoreta que sorprèn a tothom 
quedant-se a viure als Pirineus, l’autosuperació de Killian Jornet, el casament 
als Pirineus de dos muntanyencs... 

 
2. Producte: L’aigua prové diverses deus d’Osca i així com les altres aigües, té 

baix contingut de sodi (0,5mg/l) i està recomanada per a la preparació 
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d’aliments infantils. També va ser declarada aigua mineromedicinal. El preu del 
litre i mig són 0,50€ i en els formats, es diferència de les altres marques oferint 
una ampolla per portar-la mentre es fa trekking.  
 

3. Consumidor: Es dirigeix tant a homes com a dones de classe mitjana que 
porten una vida activa i els hi agrada la naturalesa.  

 
4. Discurs: Es dóna molta importància a l’origen de l’aigua, en aquest cas, a 

l’altitud dels Pirineus, de manera que transmet que està allunyada de la 
contaminació i això la converteix en més pura. En els seus anuncis es 
repeteixen els claims: “Aigua pura del Pirineu” o  “Com més alt, més pur”. La 
seva comunicació últimament es trepitja amb Solán de Cabras, fins al fet que 
Veri utilitza a la seva pàgina web gairebé la mateixa frase que Solán de 
Cabras: “Solo en un sitio como este podría nacer un agua como esta.” 
 
A la seva última campanya abandonen l’storytelling i se centren a ensenyar 
paisatges del Pirineu, és a dir, vídeos on no passa res sota l’eslògan:  que aquí 
no passi res és el millor que pot passar.  

 
5. Relació amb el consumidor: Veri és l’aigua pels amants de la naturalesa.  

 
 
 
FONT D’OR (Vichy Catalan)  
 

1. Posicionament: QUALITAT. 
Font d’Or no ha invertit en publicitat en els últims anys, pel que l’anàlisi està fet 
a partir de les característiques del seu packaging i els textos de la seva pàgina 
web. Els seus dos eslògans més repetits tant al packaging com a la seva 
comunicació es “la cuna del agua” i “la millor aigua del món”. La seva 
diferenciació és l’antiguitat del seu deu d’aigua: una aigua mil·lenària, rica, pura 
i saludable. Com es pot veure en la tipografia i disseny del seu logotip, es veu el 
caràcter tradicional de la marca i es persegueix un posicionament Premium tot i 
ser una marca de primer preu. També es dóna molta importància a la qualitat, i 
s’incorporen 6 medalles d’or que l’han sigut atorgades per diferents entitats.  
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2. Producte: La seva aigua prové del massís del Montseny-Guilleries. És de 

mineralització dèbil i apta per dietes pobres en sodi, ja que cada litre d’aigua 
conté 9,2mg de sodi. El preu del litre i mig son 0,45€.  

 
3. Consumidor: No es dirigeixen a un target en concret, ja que no fan cap mena 

de comunicació, però cal destacar que se centren a estar present als restaurants.  
 

4. Discurs: No realitza anuncis ni compta amb una pàgina web pròpia, sinó que 
s’inclou dins de la web del grup Vichy Catalan.  
 

5. Relació amb el consumidor: l’aigua amb la qual cuides la teva salut.   
 

 
AQUABONA (Coca Cola)  
 

1. Posicionament: Naturalitat i transparència  
Aquabona va començar posicionant-se com una marca que respecta el medi 
ambient, fent envasos ecològics i fàcils de reciclar, però en l’actualitat es 
diferència de les altres marques i enfoca el concepte de naturalitat des de la 
quotidianitat i l’humor: “Agua baja en tonterias”. Es vol presentar com una 
marca sincera, clara i positiva.  
 

2. Producte: Aigua mineral procedent de quatre deus diferents: Santolín 
(Burgos), Peña Umbría (Valencia), Fuenmayor (Terol) i Fontoria (Lugo). És de 
mineralització dèbil i baix contingut en sodi (11mg/l). El preu del litre i mig són 
0,40€.  

 
3. Consumidor: Homes i dones adults de classe mitjana.  

  
4. Discurs: El seu eslògan és “Agua baja en tonterias”, reconeixen que cap aigua 

fa meravelles per molt que la competència enalteixi la baixa mineralització o el 
baix contingut de sodi. Es diferencien ja que són l’única marca d’aigua 
envasada que utilitza l’humor en la seva comunicació.  
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5. Relació amb el consumidor: L’aigua que no ven fum, sinó que t’aporta coses 
pràctiques i intel·ligents, com una ampolla de 2 litres que cap a la nevera.   

 
 
AQUAREL (Nestlé) 
 

1. Posicionament: CUIDAR, FAMÍLIA 
És una aigua familiar. Pel seu estil visual es posiciona com moderna, avançada, 
inclús tecnològica o científica, per donar una imatge de qualitat o de salut, encara 
que es mencioni “natural” en el seu eslògan.  
 

2. Producte: La seva aigua prové de dos déus diferents: la font Aquarel Avets al 
Parc Natural del Montseny (mineralització dèbil)  i la deu de les Jaras 
(mineralització molt dèbil), a Extremadura. El litre i mig val 0,38€. També està 
indicada per dietes pobres en sodi i per a la preparació d’aliments infantils.  
 

3. Consumidor: El consumidor final són els nens, encara que es dirigeix a les 
mares.  

 
4. Discurs: El seu eslògan és “Cuidemos de lo natural”. La paraula cuidar ja porta 

intrínsecament l’associació de tenir cura dels fills, és a dir, de dóna’ls-hi el més 
sa i natural.  

 
5. Relació amb el consumidor: Beure Aquarel fa que el teu cos funcioni, de 

manera que contribueix a millorar la teva salut i la de tota la família. O en les 
seves pròpies paraules: “Nestlé Aquarel és una aigua embotellada pura, fresca 
i lleugera que beneficia la salut de tota la família”. 
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De tota aquesta informació se’n poden extreure els següents mappings de 
posicionament:  
 

 
Mapping 1: Marques d’aigua envasada 
segons la seva comunicació 
emocional/racional i el seu preu.  

 
Mapping 2: Marques d’aigua envasada 
segons el preu i si la seva comunicació fa 
referència a les característiques del 

producte o al estil de vida de les persones 
que el consumeixen.  

 

 

 
 
Mapping 3: Marques d’aigua envasada 
segons el preu i el seu posicionament com 
a beguda pels àpats o per l’esport.  
 
 

 

 

 
Mapping 4: Marques d’aigua envasada 
segons si es dirigeixen a un consum 
individual o a un consum familiar i la 
importància de la salut en la seva 
comunicació.   
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iii) Conclusions de l’anàlisi de les marques  
 

1. La majoria de marques tenen la mateixa Unique Selling Proposition: la seva 
mineralització i nivell en sodi, cosa que fa que perdin diferenciació.  

 
2. La comunicació de la majoria es centra en la salut. Algunes, com Bezoya, Font 

Vella i Aquarel, ho comuniquen de manera directa amb paraules com “cuidar, 
salut, benestar”, mentre que d’altres com Veri i Solán de Cabras, se centren en 
la puresa de l’origen de la seva aigua com aval de qualitat i per tant, de salut.  
 

3. En els últims anuncis de marques com Font Vella, Solán de Cabras i Veri es pot 
observar la tendència de parlar de l’origen de l’aigua, que és causada per la 
creixent preocupació de la població per saber l’origen dels productes que 
consumeix. De fet, Font Vella el 2018 feia un moviment de líder en el seu spot 
protagonitzat per Rozalén cantant A quién le importa”, ja que parlava només de 
valors sense fer referència a les característiques del producte. Aquesta 
estratègia pot haver suposat una pèrdua de mercat i aquest any, el seu anunci 
se centra exclusivament en l’origen de la seva aigua.  

 
4. En els últims anys, les marques han intentat fer una comunicació més emocional, 

encara que al prendre com a concepte principal els components de l’aigua, mai 
acaben d’apel·lar a les emocions. Bezoya, en el seu últim anunci “Tu cuerpo es 
un jardín”, on es mostren flors florint al ritme de Feeling good és una excepció, 
així com Veri en el seu últim anunci, on es mostren en un pla fix les muntanyes 
del Pirineu.  
 

5. Veri era de les úniques marques que utilitzaven la tècnica del storytelling per a 
comunicar, encara que en el seu últim anunci l’abandonen per centrar-se a 
ensenyar l’origen de la seva aigua.  
 

6. Aquabona és l’única marca d’aigua a Espanya que utilitza l’humor a la seva 
publicitat. Això fa que es diferenciï de les altres, però dóna pistes sobre el perquè 
cap altra marca ha volgut aprofitar-ne el forat: Els consumidors quan compren 
aigua volen garanties que sigui saludable i amb humor no es transmet aquesta 
confiança.  
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7. La majoria de marques parlen més del mateix producte que de l’estil de vida del 

consumidor. Les que més se centren en el lifestyle són Viladrau, Veri i Aquabona.  
 

8.  La majoria de marques s’orienten a ser consumides en àpats, mentre algunes, 
com Viladrau, es diferencien orientant-se més a l’esport, així com Veri, amb 
anuncis protagonitzats per Killian Jornet i escaladors, i en certa part, Font Vella 
fins a l’any 2018, on als seus anuncis feia referència a l’activitat del dia a dia.  
 

9. En l’últim mapping es pot observar que el quadrant de Salut i Família és el més 
ocupat i on hi ha més competència.  

 
 
E) Anàlisi del mercat de les aigües  
 
El mercat de l’aigua mineral a Espanya està caracteritzat per la seva atomatització, és 
a dir, té un gran nombre elevat de productors i cap no domina una gran part del mercat, 
sinó que es manté repartit. Segons ANEABE, l’Associació d’aigües Minerals d’Espanya, 
està format per 100 empreses, de les quals el 70% són empreses familiars, sent les 
principals Coca-Cola Espanya (Aquabona) , Pepsico (Aquafina), Danone (Font Vella, 
Lanjarón, Evian, Volvic, Fonter,Badoit) i Calidad Pascual (Bezoya).  
 

 
 
Som el tercer país europeu en consum d’aigua envasada (Nielsen, 2018) i el quart en 
producció d’aigua mineral (EFBW,2017). Durant el 2017 la producció va créixer, així 
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com les seves vendes i valor, en un 7% degut al turisme i la recerca de la salut i del 
natural, on cada vegada té més importància l’origen del producte (Kantar Worldpanel, 
2017).  
 
ANEABE també afirma en els seus estudis que el 70% de la producció es consumeix en 
llars, especialment durant els menjars principals, i que hi ha un creixement sostingut de 
la demanda, causat per la forta tendència dels consumidors de preocupar-se per la seva 
salut i el seu benestar. El consumidor ara busca consumir productes autènticament 
naturals i saludables.   
 
L’informe del gran consum de Nielsen de 2018 ho corrobora: la salut és el principal pilar 
del creixement, de fet, el 34% de les vendes d’alimentació corresponen a productes bio 
o orgànics. En segon lloc, el consumidor demanda conveniència en la compra i el 
consum i en tercer lloc, el motiu de compra és per impuls o per moda.  
És per això que les principals marques del sector consideren la salut i la sostenibilitat 
una de les seves estratègies clau i utilitzen envasos reciclables o elaborats de manera 
sostenible, fins al punt que, segons ANEABE, es reciclen un 85% de les ampolles.  
 
A més, ara el consumidor és exigent, té més informació i la cerca de manera activa, 
entén les característiques i la composició de l’aigua i en valora la seva qualitat (revista 
Aral).  
 
Malgrat que el consum de les begudes va caure el 2018 a causa de la mala climatologia, 
el consum d’aigües va créixer lleugerament, impulsat pel turisme i la recerca de salut. 
També dóna inputs a tenir en compte sobre els consumidors actuals: La majoria 
s’esforcen per fer la compra al preu més baix possible i canvien de marca segons la 
promoció (Nielsen, 2018).  
 
Reprenent el fet que es compra per impuls o per moda amb més freqüència, el marketing 
utilitzat en el sector de l’aigua també s’està fent amb aquesta tendència, que es veu 
reflectida en el packaging amb edicions limitades, envasos més Premium o inclús 
envasos personalitzats per atraure els nens, incorporant personatges Disney, convertint-
la més en un producte d’impuls que de necessitat.  
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Pel que fa a la demanda de conveniència, la cerca de la comoditat i les rutines diàries 
actuals, on es passa més temps fora de casa, impulsa la venta dels formats 
d’ampolles individuals o on the go, que ja superen les vendes de les garrafes (Nielsen, 
2017).  
 
Finalment, pel que respecta a les dades demogràfiques, les llars de classe mitjana i 
mitjana alta són les consumeixen més aigua envasada, així com les llars amb 
presencia de nens de 6 a 15 anys.  
 
F) Anàlisi del consumidor  
 

i) Metodologia i disseny mostral 
 
La metodologia utilitzada per investigar el target de Fuente Liviana ha sigut qualitativa, 
en concret, he realitzat 19 entrevistes a través de Google Forms, amb el principal 
objectiu de descobrir els principals motius de compra del consumidor envers les aigües 
envasades. Consistia en un qüestionari de preguntes obertes i es combinaven amb 
preguntes tancades o de resposta múltiple, per poder analitzar en major profunditat les 
respostes.  
 
L’entrevista la van realitzar un total de 19 dones d’entre 30 i 60 anys. El disseny mostral 
és no probabilístic i per criteri.  Es va tenir en compte d’incloure a la mostra quatre dones 
que no compraven de manera habitual aigua envasada, amb l’objectiu de trobar 
possibles diferències rellevants.  
 

ii) Resultats i conclusions de les entrevistes 
 

- El 80% de la mostra beu aigua envasada de manera habitual i la prefereix, en 
aquest ordre, pel sabor, per la composició (la troben menys contaminada) i 
perquè és més lleugera, la digereixen millor.  

 
- No hi ha un moment del dia focalitzat en el qual beguin aigua, la majoria respon 

que a la tarda, encara que molt seguit dels qui diuen que al matí o que durant tot 
el dia.  
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- Les marques més recordades o en el Top of mind de la mostra són: Font Vella, 
seguida de Viladrau i Bezoya al mateix nivell i en tercer lloc, Aigua de Ribes. 
Segons la mostra, les recorden perquè són les que compren habitualment.  

 
- En canvi, quan es tracta d’escollir quina es la seva aigua preferida, la majoria és 

decanta per Bezoya i Solán de Cabras.  
 

- El 63% de dones de la mostra compren la seva aigua preferida. 
 

- Els motius de compra d’una marca d’aigua són, en aquest ordre: la salut (nivell 
de mineralització), el sabor, la qualitat i comoditat (al mateix nivell), el nivell de 
sostenibilitat de la marca i el millor preu.  

 
- El 68% de la mostra sí que reconeix les diferències entre les aigües, sobretot en 

el gust i la textura.  
 

- Un 78% de la mostra creu que l’aigua contribueix a portar una vida activa.  
 

- Un 100% de la mostra coincideix en què l’origen dels productes que 
consumeixen és important i en el cas de l’aigua envasada, la gran majoria està 
interessada a saber de quin deu prové.  

 
- Per cuidar-se en el seu dia a dia, la majora cuida la dieta i intenta menjar sa, 

seguit pels qui fan esport i diuen una vida activa. És interessant que alguns hagin 
respost que per cuidar-se el que fan és beure aigua.  

 
- Un 68% compra productes ecològics perquè els consideren amb més garanties 

de ser saludables, més naturals, evitant els processats, amb millor sabor i 
sostenibles. El motiu principal dels qui no ho fan és el preu.  

 
- La majoria no confia en les marques que diuen que son sostenibles, i en el cas 

de les marques d’aigua, no creuen o no coneixen cap que sigui sostenible.  
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- El 78% de la mostra té fills i la majoria creu que no influeix en la decisió de 
compra entre una aigua o una altra. Els qui afirmen que si que influeix, responen 
que es fixen en la millor composició, com que siguin de baixa mineralització.  

 
- A la pregunta de com seria la seva marca d’aigua preferida si fos una persona, 

han respost que Bezoya seria: seriosa, clara, transparent, neta, polida, 
agradable, sana i lleugera. Solán de Cabras la veuen semblant: agradable, clara, 
transparent i sana. Viladrau l’han personificat com senzilla, bona i fiable. Font 
Vella com agradable i bona, així com Veri. Finalment, de l’Aigua de Ribes han 
dit que seria una persona sincera, original, fidel i transparent.  

 
- Finalment, un 52% de la mostra no coneix Fuente Liviana i els que la coneixen 

en tenen la imatge difusa, no la recorden bé o la veuen com les altres marques. 
 
G) Conclusions de l’investigació: DAFO  
 
Debilitats 
 

1. Fuente Liviana té poca diferenciació amb la resta de les altres marques d’aigua 
envasada. La seva unique selling proposition acaba sent la mateixa que la de 
la competència, la composició: Baixa mineralització i baix contingut en sodi.  

 
2. Fuente Liviana té poca presència a Catalunya, la majoria del target no la coneix 

o bé en té una imatge molt difusa.  
 
Fortaleses  
 

1. La seva composició: La OCU la va nomenar en un estudi del 2017 la millor aigua 
envasada d'Espanya. A més la Societat Espanyola de Cardiologia la  recomana 
per la hipertensió arterial, gràcies al seu baix contingut en sodi (8,8mg/l). 
 

2. Fuente Liviana es ven a 0,45€ el litre i mig, un preu molt més baix que les 
principals marques líders que tenen una composició pitjor, fent que la millor 
aigua del mercat sigui accessible a tothom.  
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3. El seu origen: Fuente Liviana prové de la Serranía de Cuenca, que forma part 
del Parc Natural de la Serranía de Cuenca, un espai natural protegit on plou un 
dia de cada tres i les seves característiques geogràfiques fan que la seva aigua 
sigui baixa en sodi.  
 

Amenaces 
 

1. La majoria dels consumidors s’esforcen per fer la compra al preu més baix 
possible i canvien de marca segons la promoció.  
 

2. Les marques preferides del consumidor, segons les enquestes realitzades són 
Bezoya i Solán de Cabras. En canvi, les que més recorden o les “Top of mind” 
son Font Vella, Viladrau, Bezoya i Aigua de Ribes.  

 
3. La majoria de les marques fan referencia al seu origen i components a l’anunci, 

pel que sempre hi ha un component racional encara que algunes intentin fer 
una comunicació més emocional. Això provoca que al consumidor li costi 
establir diferències entre les marques.  
 

4. La comunicació de la majoria se centra en la salut.  
 

5. La majoria del target no confia en les marques que diuen que són sostenibles, i 
en el cas de les marques d’aigua, no creuen o no coneixen cap que sigui 
sostenible. 
 

Oportunitats:  
 

1. El consumidor és exigent, té més informació i la cerca de manera activa, entén 
les característiques i la composició de l’aigua i en valora la seva qualitat.  
 

2. La salut és el principal motor de creixement, el 34% de les vendes 
d’alimentació corresponen a productes bio o orgànics.  

 
3. Els motius d’elecció d’una marca d’aigua són, segons les enquestes 

realitzades: la salut, el sabor, la qualitat i la comoditat. A més, la majoria del 
target, considera que l’aigua contribueix a portar una vida activa.  
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Gairebé totes les marques fan referència a la salut en la seva comunicació. La 
més diferenciada és Aquabona, que ironitza la comunicació de les altres 
marques: “agua baja en tonterias” 
 

4. Hi ha una forta tendència per part del consumidor de donar molta importància a 
l’origen dels productes que consumeix i en el cas de l’aigua envasada, està 
interessat a saber d’on prové. Això no només es pot veure en els resultats de 
les enquestes, sinó en l’anàlisi de la comunicació de les marques. Font Vella 
l’any 2018 va fer un moviment de líder a la seva publicitat, ja que no 
comunicava res que fes referència al producte, sinó que es centrava a 
transmetre uns valors, en aquest cas feministes. Així i tot, el 2019 torna a parlar 
de l’aigua, en concret del seu origen, com fa Veri i Solán de Cabras.  
 

6. El 70% de la producció d’aigua envasada en consumeix en llars, especialment 
durant els menjars principals, però la vida activa dels consumidors i el fet que 
passin més temps fora de casa fan que el consumidor busqui comoditat i ha 
propiciat la venda de formats on the go, que ja superen les vendes de garrafes. 

 
7. Les llars de classe mitjana i mitjana alta son les consumeixen més aigua 

envasada, així com les llars amb presència de nens de 6 a 15 anys, encara 
que, segons l’enquesta, els fills no influeixen en la decisió de la compra entre 
una aigua o una altra, perquè es busca la salut per a tota la família.  
 

8. La majoria de les marques fan una comunicació centrada en el producte, i no 
tant en l’estil de vida dels qui ho consumeixen. Com ja he explicat anteriorment, 
Font Vella sí que parlava d’estil de vida, encara que aquest any s’ha tornat a 
centrar en el producte, en concret, en l’origen de l’aigua.   
 

9. Veri és de les poques marques que en la seva comunicació utilitza la tècnica 
del  storytelling.  
 

10. Segons un estudi de Nielsen, a part de la salut, un altre pilar de creixement és 
la compra per impuls o per moda. 
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2. PLANIFICACIÓ 
 

a) Descripció del target 
Al briefing es proposava un target format per dones d’entre 35 i 45 anys, de 
classe social mitjana, amb un rol actiu a la llar i que formaven part d’una família 
convencional, que és considerada un matrimoni amb dos fills.  
Analitzant més en profunditat el seu univers per descriure-les de manera més 
concreta, són dones que tenen una independència econòmica i estan immerses 
en projectes professionals i personals. La seva família ja està formada o n’estan 
formant una, tenen fills petits, amb el que les seves responsabilitats augmenten. 
Se senten joves i es cuiden, valoren els productes ecològics i sostenibles amb 
el medi ambient i són escèptiques, quan compren ho fan amb coneixement.  
Finalment, busquen una millor qualitat de vida i aconseguir una satisfacció 
personal i estan obertes a les innovacions i experiències.   

 
b) Insights 
1. Bec aigua per sentir-me sana.  
2. Beure aigua contribueix a portar una vida activa.  
3. En seguir un estil de vida saludable em sento jove.  
4. L’origen dels productes que consumeixo em sembla molt important.  
5. Tenir fills no afecta en la decisió de la marca d’aigua que compro, compro la 

millor per tots.  
6. Beure una bona aigua em fa sentir bé. 

 
c) Territoris explorats  

A partir d’aquests insights he desenvolupat els següents territoris : 
 

- Territori 1: L’origen del benestar.  
o Insight: L’origen dels productes que consumeixo em sembla molt 

important.  
o Explicació del territori:  

Vivim en un món complicat i caòtic, rodejats de contaminació i de 
productes manipulats i amb una vida tant atrafegada que sembla 

impossible cuidar-se.  
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L’origen de Fuente Liviana, la pura naturalesa, és l’origen del teu 
benestar, ja que els seus components contribueixen a cuidar la teva 
salut, fent que et sentis jove i amb energia per superar els reptes del dia 
a dia. Cuidar-se amb Fuente Liviana és fàcil.  

 
o Valors: Naturalitat, proximitat, intimisme, emoció.  

 
 

- Territori 2: Dóna el millor de tu.   
o Insight: Beure una bona aigua em fa sentir bé.  

Quan el consumidor sap que l’aigua és bona, és a dir, que prové de la 
naturalesa i n’està segur de la seva qualitat, se sent molt millor que 
quan beu una aigua de la qual no està segur de la seva procedència.  
 

o Explicació del territori: 
Som un 75% aigua, per això és tan important per la nostra salut quina 
aigua elegim, ja que formarà part de nosaltres. Cuidar del teu interior et 
fa sentir bé,  i sentir-te bé et permet donar el millor de tu.  
Donar el millor d’un mateix, en aquesta vida atrafegada on es compagina 
el món laboral i el món personal significa superar els petits reptes 
quotidians i ser la teva millor versió amb els teus. 
 

o Valors: Simpatia, naturalitat, superació, emoció i creativitat. 
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d) Territori escollit: Dóna el millor de tu 
 

COPY STRATEGY – MODEL UNILEVER BRAND KEY 
  
 
 
   
 
 
 
 

 
 
Partint del posicionament que es proposava al brífing:  “L’aigua que millor contribueix a 
portar una vida activa i sana a cada un dels membres de la teva família”, aquest 
territori segueix en aquesta línia però el concreta més:  
 

Fuente Liviana és l’aigua que t’aporta la salut i 
vitalitat necessària per donar el millor de tu.  

 
 
 

Benefici
Beure Fuente Liviana contribueix a portar una vida 

sana i activa. Cuidar del teu interor et permet treure 
el millor de tu. 

Valors
Naturalitat

Simpatía

Superació

Creativitat 

Reason Why
El seu origen: La serra de Conca, on l'aigua es filtra de 

manera natural, fent que sigui baixa en sodi i 
considerada la millor aigua envasada per la OCU. 

Discriminador 
Tenir salut no és l'objectiu final de beure Fuente 

Liviana, sinó que és el catalitzador per dónar el millor 
de tu.

Dóna el millor de tu 

Consumidors 
Dones entre 35 i 45 anys de classe social 

mitjana, amb un rol actiu a la llar i que 
busquen aconseguir la satisfacció en 

l’àmbit personal i professional. 
 

Competència 
Font Vella, Viladrau, Bezoya i Solán de 

Cabras són les marques més recordades 
pel target. 
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Personalitat de la marca 
 
Fuente Liviana és la marca amb la qual superes els reptes diaris a la feina o amb la 
família, però això no vol dir que el to de la marca sigui d’heroi, com ho és per exemple 
Nike. L’arquetip de personalitat de Fuente Liviana s’aproximaria més a “L’home corrent”, 
com Ikea, una marca que comunica des de l’emoció i la quotidianitat i dóna respostes 
als problemes del dia a dia. Fuente Liviana es la qualitat accessible, i això la fa propera, 
natural i simpàtica, sense arribar a utilitzar l’humor que fa Aquabona, ja que es podria 
perdre la imatge de qualitat o la confiança del públic.  
 

 
e) Pla de mitjans 

 
Els mitjans amb més penetració a Espanya entre les dones de 35 a 44 anys són en 
primer lloc Internet, seguit de la publicitat exterior i la televisió (EGM, 2019). 
És per això que aquests seran els tres mitjans on es desenvoluparà el pla de 
comunicació.  
La campanya es divideix en 3 fases:  
 

1) Coneixement: Espot  
 

En primer lloc, per al llançament de la campanya, es realitzarà un espot que doni a 
conèixer la marca i transmeti el seu nou posicionament. Aquest anunci s’emetrà a través 
de la televisió, sobretot a cadenes locals i autonòmiques com TV3 i, adaptant-nos als 
nous hàbits de consum de contingut audiovisual, també estarà present als continguts a 
la carta de les pàgines web d’aquestes cadenes de televisió.  
La campanya online tindrà especial presencia a Youtube i als vídeos de les pàgines web 
dels diaris amb més audiència digital, com El país, La Vanguardia i El Periódico (EGM, 
2019).  
 

2) Notorietat: Acció exterior 
Una vegada el target ja ha sentit a parlar de la marca, dues setmanes més tard es farà 
una acció especial a l’exterior, amb l’objectiu d’incrementar la notorietat i generar viralitat 
a través de les xarxes socials i publicity als mitjans de comunicació.  
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3) Reforç: Patrocini de xerrades professionals  

En aquesta última fase, Fuente Liviana passa a formar part de la vida del consumidor i 
s’explota el concepte “Dóna el millor de tu” des d’un àmbit més professional i no tant 
familiar com s’ha fet a l’anunci. L’acció consistirà en patrocinar tres associacions que 
organitzen xerrades professionals que tracten temes relacionats amb la creativitat, un 
dels valors que integren la marca.  

 
 

3. CREATIVITAT  
 
Coneixement: Espot 
 
El concepte principal de l’espot és el mateix que el del territori: Dóna el millor de tu. 
Quan et cuides, et sents bé i això fa que donis el millor de tu amb els teus i en els petits 
reptes del dia a dia.  
A més, es relaciona directament amb el moment de consum i  els costums que tenim 
arrelats, ja que parteix de l’acte de brindar on s’acostuma a dir “Salut!” per desitjar bona 
sort i on es considera que brindar amb aigua dóna mala sort. Per això, l’anunci, acord 
amb personalitat de la marca propera i simpàtica, utilitza un to irònic per donar-li la volta 
aquesta creença i s’apropia de la paraula de brindis “salut!” per a utilitzar-la com ja 
eslògan.  
 
Guió:  
 
ESCENA 1 
Terrassa amb una taula parada. Exterior. De dia.  
Veiem un primer pla a càmera lenta de dos gots plens d’aigua a punt de brindar, mentre 

escoltem una música dramàtica de fons.  
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FAMÍLIA: Salut!  
 
Els gots, encara a càmera lenta,  xoquen entre ells i esquitxen l’aigua.  
 
VEU EN OFF: La bona sort només depèn d’un mateix. 
 
ESCENA 2  
Deu de Fuente Liviana. Exterior. De dia.  
La imatge dels gots amb les gotes d’aigua a l’aire s’enllaça amb la imatge de gotes 
d’aigua caient d’una font natural. Tot seguit, veiem una sèrie d’imatges del deu de 

Fuente Liviana.  
 
VEU EN OFF : I quan portes el millor a dins, dones el millor de tu.  
 
ESCENA 3  
Terrassa amb una taula parada. Exterior. De dia.  
Tornem a trobar-nos a la terrassa de la família. Veiem els membres de la família al 

voltant de la taula brindant.  
 

FAMÍLIA: Salut!  
 

Primer pla de l’ampolla de Fuente Liviana. Al fons, veiem la terrassa amb una font 
rodejada de flors.  

 
VEU EN OFF: Fuente Liviana, Salut! 
 
Notorietat: Acció exterior 
 
Una vegada llançat l'espot a la televisió i passades dues setmanes, Fuente Liviana 
realitzarà una acció a l'exterior durant un dia amb la intenció d'augmentar la notorietat i 
el record de la marca. 
Aprofitant el seu naming "Fuente Liviana", l'acció se centrarà a robar el protagonisme a 
les fonts de Barcelona, per convertir-se en la millor "font" de la ciutat. 
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A les principals fonts d'aigua potable, es col·locarà un cartell a terra amb el copy "Aigua 
que treu la set". Al costat, s'instal·larà una vending machine gratuïta de Fuente Liviana, 
amb el cartell al davant: "Aigua que treu el millor de tu". Aquesta màquina de vending, 
tindrà una pantalla on es vegin imatges del deu de Cuenca i les frases que ja s'havien 
vist a l'anunci: quan portes el millor a dins, dones el millor de tu. 
 
Aquesta acció tindrà l'objectiu d'aconseguir viralitat a internet i generar publicity als 
mitjans de comunicació tradicionals. 
 
Reforç: Patrocini de xerrades professionals  
 
La següent fase és formar part de la vida del target d'una manera més directa, més enllà 
de la publicitat. Fins ara, el concepte dóna el millor de tu s'havia centrat més en la part 
familiar, és a dir, a donar el millor de tu amb els teus. El concepte també inclou la part 
professional: superar els petits reptes del dia a dia, com els que sorgeixen a la feina. És 
per això, que partint del concepte "Dóna el millor de tu", Fuente Liviana patrocinarà 
xerrades i workshops professionals relacionats, sobretot, amb la creativitat, un dels 
valors que integra la marca. Aquestes xerrades, d'acord amb la personalitat de Fuente 
Liviana, seran disteses, properes i divertides. 
 
Llista de patrocinis: 
1. El Laboratorio Creativo- Conversaciones con amigos: El Laboratorio Creativo és un 
espai multifacètic on tenen lloc seminaris i reunions dels seus socis, enfocades a 
explotar la seva creativitat i a desenvolupar les seves idees a la vida real. Cada dilluns 
fan trobades gratuïtes per parlar sobre un tema d'interès, on es convida un professional 
expert en el tema. 
 
2. OpenIDEO Barcelona: és una comunitat col·laborativa que aplica el design thinking 
per a solucionar reptes socials. Es tracta de workshops de 60 assistents que paguen 
una entrada de només 3€. Amb aquest patrocini, Fuente Liviana no només reforça el 
seu concepte, sinó que crea una imatge d'una marca amb responsabilitat social. 
 

4. Collective afterwok talks: Collective és un espai de coworking que ofereix 
business networking, xerrades i afterworks molt relacionades amb 
l'emprenedoría i el marketing. 
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4. PRODUCCIÓ  
 
Espot: Storyboard 

   
Escena 1 
Imatge: Primer pla de dos 
gots d’aigua xocant fent que 
l’aigua esquitxi.   
 
Música: Happy haunts 
(Youtube music library)  
 
FAMÍLIA: salut!  
 
 

Escena 2 
Imatge: Primer pla de gotes 
d’un deu d’aigua esquitxant.  
 
Música: Happy haunts 
(Youtube music library) 
 
Veu OFF: La bona sort  
 

Escena 2 
Imatge: Diferents plans 
detall del deu de Fuente 
Liviana.  
 
Música: Happy haunts 
(Youtube music library)  
 
Veu OFF: només depèn 
d’un mateix.   
 

   
Escena 2 
Imatge: Diferents plans detall 
del deu de Fuente Liviana.  
 
Música: Happy haunts 
(Youtube music library)  

 

Escena 2 
Imatge: Diferents plans 
detall del deu de Fuente 
Liviana.  
 
Música: Happy haunts 
(Youtube music library)  
 
Veu OFF: i quan portes... 

 

Escena 2 
Imatge: Diferents plans 
detall del deu de Fuente 
Liviana.  
 
Música: Happy haunts 
(Youtube music library)  
 
Veu OFF:...el millor a 
dins 

   
Escena 2 
Imatge: Diferents plans detall 
del deu de Fuente Liviana.  
 
Música: Happy haunts 
(Youtube music library)  
 
Veu OFF: dones el millor de 
tu.  

 

Escena 2 
Imatge: Diferents plans 
detall del deu de Fuente 
Liviana.  
 
Música: Happy haunts 
(Youtube music library)  

 

Escena 2 
Imatge: Diferents plans 
detall del deu de Fuente 
Liviana.  
 
Música: Happy haunts 
(Youtube music library)  
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Escena 3 
Imatge: Família brindant al 
voltant de l’ampolla.  
 
Música: Happy haunts 
(Youtube music library)  
 
FAMÍLIA: salut!  
 

Escena 4 
Imatge: Primer pla de 
l’ampolla amb una font al 
fons.  
 
Música: Happy haunts 
(Youtube music library)  
 
Veu en OFF: salut!  
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Acció exterior  
Font de Portaferrisa amb el copy al terra “Aigua que treu la set”:  
 

 
 
Màquina de vending de Fuente Liviana que s’instal·larà al costat de la font, amb el 
copy “Aigua que treu el millor de tu”.   
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5. CONCLUSIONS  
 
Recapitulant, al brífing se'ns demanaven els següents objectius: 
1. Aconseguir record i diferenciació de la marca al mercat català 
2. Establir una connexió emocional i identificació amb el consumidor 
3. Associar a la marca una imatge clara de qualitat i bondat del producte. 
 
Respecte a el record i la diferenciació, la meva proposta té un eslògan fàcil de recordar, 
"Fuente Liviana, salut!" i a més s'apropia del moment de consum. 
A més,és diferència de la resta de marques del territori de la salut, ja que tenir salut no 
és l'objectiu final, sinó que és l'impuls per donar el millor de nosaltres i ho fa des d'un to 
de comunicació irònic o simpàtic, poc explotat en aquest mercat, sense arribar a ser 
humor, ja que podria fer-nos perdre la credibilitat. 
 
També es demanava establir una connexió emocional. El territori escollit connecta amb 
l'estil de vida del target i l'anunci està arrelat als costums, com el fet de brindar dient 
"salut" o la creença que brindar amb aigua porta mala sort. 
 
Finalment, aconseguim associar la marca a una imatge de qualitat ensenyant el seu 
origen natural, el deu de Fuente Liviana. 
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Annexos 
 
FORMULARI ENTREVISTES 
 
Nom: 
Edat:  
 

A) AIGUA I HÀBITS DE COMPRA  
 

1. Digues les 3 primeres marques d’aigua que et vinguin al cap.  
2. Per què creus que has recordat aquestes?  
3. Les veus igual o creus que tenen diferencies?  
4. Beus aigua envasada? Si es així, perquè la prefereixes abans que veure aigua 

de l’aixeta/filtrada?  
5. En quin moment del dia beus més aigua? 
6. Quina és la teva marca d’aigua preferida? Perquè diries que ho és?  
7. Imagina que la teva marca d’aigua preferida fos una persona. En poques 

paraules, com seria?   
8. La teva marca d’aigua preferida coincideix amb la que més compres?  
9. Quins 2 aspectes consideres més importants al moment de comprar una marca 

d’aigua?  
o Sabor 
o Millor preu 
o Comoditat: està disponible on la compro, té diferents formats/mides 
o Qualitat 
o Nivell de mineralització 
o La marca més popular 
o Marca responsable amb el medi ambient 
o Marca amb la que m’identifico  
o Marca de tota la vida: la bec des de sempre  
o L’envàs: escullo el que més m’agrada  
o Altres:  

 
10. Recordes algun anunci d’una marca d’aigua? Quin?  
11. Coneixes la marca d’aigua Fuente Liviana? Si es així, quina imatge tens sobre 

ella?  
12. Creus que l’aigua contribueix a portar una vida activa? 
13. Tens fills? 
14. Si tens fills: influeix en la decisió de la compra d’una aigua o una altra? Com? 

 
B) SALUT I ESTIL DE VIDA  

 
1. Consideres important l’origen dels productes que consumeixes?  
2. En el cas de l’aigua envasada, t’interessa el manantial d’on procedeix?  
3. Què fas per cuidar-te en el teu dia a dia?  

 
C) SOSTENIBILITAT  

 
1. Compres productes ecològics? Amb quin motiu?  
2. Consideres la sostenibilitat important al moment d’elegir una marca o un altre?  
3. Confies en les marques que diuen ser sostenibles? 
4. Hi ha alguna marca d’aigua que creguis que és sostenible?  
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RESULTATS ENTREVISTES 
 
Mostra: 19 dones d’entre 30 i 60 anys.  
 

 
 

 
 

 
 

 

0 5 10 15
Bronchales

Font d'Or
Aigua del Montseny

Cabreiroá
Vichi Catalán

Aquabona
Lanjarón

Solán de Cabras
Veri

Aigua de Ribes
Bezoya

Viladrau
Font Vella

Top of mind de marques d'aigua 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

no ho sé
Les he probat

Per la publicitat
Perque son les que trobo a més llocs

Son les que m'agraden
Perque són les que compro habitualment

Per què creus que has recordat aquestes?

0 2 4 6 8 10 12 14
Sí, pero no sé quines

No, són iguals
Sí, tenen diferencies

Creus que tenen diferencies entre elles? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Nit

Menjars
Migdia

Durant el dia
Matí

Tarda

En quin moment del dia beus més aigua? 
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Com seria si fos una 
persona?    

Bezoya 
Lleugera, seriosa, agradable, clara, sana, transparent, 
neta, clara, polida 

Cabreiroá Plena, lleugera, dolça 
Ribes Sincera, original, fidel, transparent 
Font Vella Agradable, bona 
Viladrau Senzilla, bona, fiable 
Solán Agradable, clara, sana, transparent 
Santes Creus Suau, delicada 
Veri Agradable 
Aquabona Molt bona 

 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16
No
Sí

Beus aigua envasada? 

0 2 4 6 8 10

Per comoditat

Es més neutre

Em senta millor (més lleugera)

Per la composició (menys contaminada)

Millor sabor

Perquè prefereixes l'aigua envasada? 

0 1 2 3 4 5 6 7

Font Vella

Viladrau

Santes Creus

Veri

Aquabona

Cabreiroá

Ribes

No en tinc

Solán

Bezoya

Quina és la teva marca d’aigua preferida? 
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0 2 4 6 8 10 12 14

No
Sí

La teva marca d'aigua preferida és la que més 
compres?  

0 2 4 6 8 10
Marca amb la que m'identifico

Millor preu
Marca responsable amb el medi ambient

Comoditat
Qualitat

Sabor
Salut: Nivell de mineralització

Quins 2 aspectes consideres més importants al 
moment de comprar una marca d’aigua? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Lanjarón

Cabreiroá
Bezoya

Font Vella
Veri
Cap

Recordes algun anunci d’una marca d’aigua?

0 2 4 6 8 10 12

Em sona
Sí

No

Coneixes la marca d'aigua Fuente Liviana? 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16
Sí

No
No ho sé

Creus que l'aigua contribueix a portar una vida 
activa?  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

No

Sí

Tens fills? 

0 2 4 6 8 10

No influeix
Molt (composició, baixa mineralització

Si tens fills: com influeix en la decisió de compra 
d'una aigua o una altra?  

0 5 10 15 20

Sí
No

Consideres important l'origen dels productes que 
consumeixes?  

0 1 2 3 4 5 6 7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

En el cas de l'aigua envasada, del 0 al 10, 
t'interessa el deu/manantial d'on prové?  
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0 2 4 6 8 10 12 14

Gaudir i allunyar-se de l'estrés
Prendre suplements

Beure aigua
Descans/Dormir 7h

Caminar
Esport/vida activa

Menjar sa/cuidar la dieta

Què fas per cuidar-te en el teu dia a dia? 

0 2 4 6 8 10 12 14

Sí

No

Confies en les marques que diuen ser sostenibles? 

0 2 4 6 8 10 12 14

Sí
No

Compres productes ecològics? 

0 2 4 6 8 10 12

Sí
No

No ho sé

Hi ha alguna marca d'aigua que creguis que és 
sostenible?
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