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Resum: Moltes marques de bijuteria assequible del mercat espanyol centren la seva            

activitat comunicativa a la xarxa social Instagram. A la plataforma, només algunes            

aconsegueixen diferenciar-se de la resta, per la qual cosa es tracta d’un mercat bastant              

homogeni i saturat. Aquest projecte crea un pla de comunicació estratègica per a la marca               

de bijuteria assequible AleyOlé, que es troba dins d’aquest mercat i es proposa ser més               

coneguda i connectar més amb el seu públic. La següent proposta construeix una estratègia              

que permet a la marca diferenciar-se de la seva competència, mitjançant un nou             

posicionament i uns nous atributs. Recull tot el procés d’investigació, a més del             

plantejament de la nova estratègia. 

 

Paraules clau: Comunicació, Estratègia, Marca, Posicionament, Xarxes socials, Joves,         

Bijuteria. 

 

 

Abstract: Many Spanish affordable costume jewelry brands focus their communicative          

activity on the social network Instagram. On the platform, only a few get to distinguish               

themselves from the rest, so this is a fairly homogeneous and saturated market. This project               

creates a strategic communication plan for the affordable jewelry brand AleyOlé, which is             

within this market and decides to be more known and to connect more with its public. The                 

following proposal builds a strategy that allows the brand to differentiate itself from its              

competence, through a new positioning and new attributes. It covers the entire research             

process, as well as the approach to the new strategy. 

 

 

Keywords: Communication, Strategy, Brand, Positioning, Social media, Young, Affordable         

costume jewelry. 
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1. Introducció 
 

El mercat de bijuteria assequible espanyol està canviant. Cada vegada més, les marques             

d’aquest migren cap a les xarxes socials. Fins i tot, moltes de les més conegudes               

actualment ja han nascut a aquestes plataformes. La xarxa més important d’aquest mercat             

és Instagram, l’auge de la qual ha donat pas a un nou model comunicatiu i de negoci, que                  

permet a les marques fer-se conèixer o augmentar les seves vendes gràcies a allò que               

publiquen.  

 

Aquestes facilitats han permès a moltes marques de bijuteria assequible construir el seu             

posicionament sense haver d’utilitzar publicitat convencional. Els grans canvis, però, també           

comporten alguns inconvenients. Aquest mercat actualment s’està convertint en un oceà           

vermell: és homogeni i força saturat. S’hi troben moltes marques amb posicionaments            

semblants, només algunes destaquen pel seu contingut i els seus valors. 

 

Dins d’aquest, s’hi troba la marca d’aquest projecte, AleyOlé. Té una imatge visual molt ben               

definida. Tanmateix, la seva comunicació no té un fil conductor més enllà de l’estètica. El               

contingut visual està molt ben alineat, però no se sap res de la marca ni dels seus valors. És                   

a dir, no té un posicionament clar perquè no se sap el que comunica. Per donar solució a                  

aquest problema, aquest projecte planteja un pla de comunicació estratègica per a AleyOlé. 

 

La proposta s’inicia amb un anàlisi exhaustiu del mercat, la marca, el target i la               

competència. Utilitzant diferents mètodes d’investigació, s’arriben a unes conclusions, que          

destaquen el principal problema d’AleyOlé: la falta d’un posicionament clar. L’estratègia es            

comença a construir per donar resposta a aquesta mancança.  

 

La segona etapa s’inicia amb el plantejament de diferents territoris, dels quals es tria el que                

té un caràcter més emocional: l’autenticitat de cada persona. Aquest territori defineix un             

posicionament nou per a la marca i requereix canviar la seva manera de comunicar, a més                

del seu eslògan.  

 

Per tal d’establir aquesta nova imatge, es presenten diferents accions mitjançant les quals             

els públics podran formar la seva concepció d’AleyOlé i podran connectar més            

profundament amb la marca. 
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A més d’aquests apartats, també s’ofereix un sistema d’avaluació per a cada acció             

plantejada, un calendari i un pressupost ajustat al client. 

 

L’objectiu que motiva tot aquest projecte és dotar al client d’un factor clau pel seu èxit: una                 

comunicació clara que duri a llarg termini i li permeti destacar i ser diferent. 
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2. Briefing 
 
Marca 
AleyOlé. 

 

Productes 
Bijuteria assequible (arracades, collarets, braçalets, anells i turmelleres). 

 

Target 
Dones d’entre 16 i 30 anys. 

 

Mercat 
Mercat espanyol de marques de bijuteria assequible centrades a la plataforma Instagram. 

 

Posicionament actual 
AleyOlé és la marca que crea peces atemporals que pot portar qualsevol persona. 

 

Objectius de comunicació 
● Guanyar notorietat al mercat. 

● Augmentar la seva consideració. 

● Augmentar el coneixement de la marca. 

● Connectar més amb el seu públic. 

 
Objectius de màrqueting 

● Augmentar les vendes. 

● Augmentar l’engagement de la marca a les xarxes socials. 

● Millorar el potencial de les publicacions d’Instagram (likes, followers i impressions). 

● Augmentar el trànsit de la pàgina web. 

 

Timing 
Del setembre de 2020 al juny de 2021. 

 

Pressupost 
250.000€ 

 

6 



 

Mandatories 
● Seguir la imatge estètica de la marca (tipografies, colors i estil). 

● El logotip d’AleyOlé ha d’aparèixer sempre. 

● Mostrar l’eslògan a tota la comunicació. 

● Dirigir-se al consumidor en espanyol quan les accions només es fan a Espanya. 
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3. AleyOlé 
 

AleyOlé és una marca de bijuteria assequible fundada l’any 2014, a Barcelona, per             

Alejandra Batlle. Tal com explica ella mateixa al portal Todevise, “Tenia clar que el nom de                

la marca havia de mostrar el meu nom i alguna cosa que representés el meu públic, la meva                  

gent, les meves clientes. Ale sóc jo i Olé sou vosaltres.” (Batlle, 2018). Abans de crear la                 

marca, però, ella ja compartia els seus dissenys a un blog, mentre estudiava ADE a la                

Universitat de Barcelona. A la seva història de Todevise, afegeix “Després d’una estança de              

4 mesos a Estats Units, vaig tornar a Barcelona, la meva ciutat natal i vaig creure que era el                   

moment d’emprendre un vertader i llarg viatge per allò que més m’emplenava i em feia               

feliç.” (Batlle, 2018). La marca es dirigeix a dones joves que busquen una extensió de la                

seva personalitat a les joies, no seguir les modes. S’autodefineixen com una marca de joies,               

tot i que les peces són de bijuteria de qualitat. 

 

L’objectiu principal de la marca és dissenyar peces úniques i de qualitat, a les quals es                

refereixen com a “petits grans tresors” a la seva pàgina web, per tal que qualsevol dona les                 

pugui fer seves. AleyOlé defensa que el luxe ha de ser accessible i, per això, el vol acostar                  

a les seves consumidores mitjançant els seus productes. Els seus preus es mouen entre              

12€ i 72€, encara que la majoria de productes ronden els 25€. 

 

Actualment venen arreu del món gràcies al seu lloc web, i també a botigues autoritzades de                

diferents països. Aquests establiments els podem trobar, a més d’Espanya, a ciutats com             

Caracas (Venezuela), Ciudad López Mateos (Mèxic) o Herefordshire (Regne Unit), entre           

d’altres. Pel que fa a la venda online, fan enviaments a tot el món. Tanmateix, hi ha algunes                  

excepcions, entre les quals trobem llocs com les Illes Canàries, Andorra, Cuba,            

Groenlàndia, Mònaco o Rússia. Tot i això, algunes d’aquestes localitzacions sí que compten             

amb una botiga física autoritzada, com les Illes Canàries. Per tant, no poden accedir al               

producte de manera online però sí que ho poden fer en format físic. 

 

L’equip d’AleyOlé està format per unes 10 persones, entre les quals hi trobem la CEO               

Alejandra Batlle. Cada persona s’encarrega d’una part concreta de l’empresa, de manera            

que la suma de molts treballs individuals contribueixen al conjunt. 

 

Pel que fa a botigues oficials, disposen d’un únic showroom a Barcelona, el qual anava a                

ser substituït per la seva primera botiga oficial, a la mateixa ciutat, entre els mesos d’abril i                 
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maig de 2020. A causa de la situació de la pandèmia mundial, l’obertura de la botiga ha                 

estat ajornada fins a nou avís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Botiga oficial d’AleyOlé (Instagram). 

 

      Peces d’AleyOlé (Instagram). 

 

 

Els dissenys de les peces estan pensats per la mateixa Alejandra Batlle. Al portal Todevise,               

explica part del procés: “Les joies que comercialitzo són joies que jo em poso. No m’agrada                

vendre productes que jo no em posaria. M’encanta tot allò minimalista i m’apassiona tot el               

que brilla. Jo dissenyaria tots els productes amb alguna zirconita o pedra però sé que hi ha                 

gent que no li agrada i procuro contenir-me bastant.” (Batlle, 2018). La majoria de peces que                

venen són daurades, però cada vegada més estan oferint els seus productes habituals en la               

versió platejada. 

 

Totes les peces es venen amb una caixa rosa, amb el logo d’AleyOlé en daurat, i una bossa                  

de tela, també rosa, per guardar-les. Aquesta caixa s’ha convertit en un element             

diferenciador i característic de la marca i, sovint, surt a les fotografies de les xarxes socials.                

El packaging de la marca es va canviar fa uns mesos. L’actual és ecofriendly, ja que està fet                  
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amb materials reciclables. És una caixa de cartó de color marró amb el logo, l’eslògan i la                 

pàgina web de la marca. A dins, s’hi troba la caixa rosa amb la peça. 

 

Podem trobar la marca a diferents xarxes socials. La més destacable és Instagram, però              

també compta amb perfils a Facebook, LinkedIn i Pinterest. A Twitter es pot trobar un perfil                

de la marca, però no està actiu del tot i té molt pocs seguidors. 

 

Batlle acaba l’explicació de la història de la marca a Todevise dient “Queda’t amb això: “Una                

joia és una cosa molt personal… hauria d’explicar una història sobre la persona que l’està               

portant”.” (Batlle, 2018). 
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4. Objectius del pla de comunicació estratègica 
 

El pla de comunicació que estem realitzant busca construir la comunicació estratègica de la              

marca AleyOlé, al voltant d’un target format per dones d’entre setze i trenta anys. Així               

doncs, l’objectiu principal d’aquest és el següent: 

 

Construir la comunicació estratègica de la marca AleyOlé perquè obtingui més 
bons resultats, tant corporatius com comunicatius. 

 

D’aquest objectiu principal, en deriven tres objectius específics: 

● Captar nous consumidors i fidelitzar els actuals. 
Aquest objectiu aspira a captar el màxim de persones del target possible, per             

tal que esdevinguin consumidors d’AleyOlé. Implica mantenir els        

consumidors actuals de la marca, a més de captar i mantenir els            

consumidors potencials d’aquesta que formin part del target (dones d’entre          

setze i trenta anys). 

 

● Donar a conèixer la marca a Espanya. 
AleyOlé és originària de Barcelona. Actualment ven les seves peces a molts            

indrets del món a través del seu lloc web i de botigues autoritzades. Tot i que                

l’obertura de la seva botiga oficial a Barcelona va ser ajornada per la             

pandèmia mundial, segueix sent l’únic lloc on hi ha un espai oficial de la              

marca per comprar els seus productes. Per tant, veiem com Espanya és el             

principal focus de venda de la marca. El pla de comunicació se centrarà, a              

curt termini, en el país d’origen d’AleyOlé. Més endavant, a mitjà i llarg             

termini, aquelles accions comunicatives aplicades a Espanya també es         

podrien portar a altres països, adaptant-se a la situació i als consumidors            

d’aquests. Mentrestant, però, ens focalitzarem a Espanya. 

 

● Establir una línia estratègica i creativa de la marca a llarg termini. 
Tot i que la marca ja compta amb una línia estratègica i creativa general, no               

la segueix completament a totes les seves comunicacions. Així doncs, volem           

proposar una estratègia que unifiqui totes les peces comunicatives. 
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5. Investigació 
 

5.1. Metodologia 
 

Per tal de dur a terme l’anàlisi de la marca AleyOlé, hem dissenyat una metodologia de                

quatre fases. Aquesta metodologia té forma d’embut; és a dir, cada fase és més específica               

que l’anterior. 

 

A la primera fase hem recollit informació sobre el mercat de joies-bijuteria i hem seleccionat               

els principals competidors d’AleyOlé, per tal d’analitzar-ne la comunicació. En total, hem            

identificat cinc marques com a principals competidores: María Pascual, PdPaola, Singularu,           

By Lía i Agatha. Per fer aquesta tria, hem buscat les marques espanyoles que centren la                

seva comunicació a les xarxes socials, especialment a Instagram, i tenen un estil similar al               

d’AleyOlé. 

 

La segona fase s’ha centrat en la creació i distribució d’una enquesta a persones que               

formen part del target (dones d’entre setze i trenta anys). L’enquesta, feta amb Google              

Forms, tenia com a objectiu ser contestada per cent persones per tal d’obtenir una mostra               

suficientment representativa. Les preguntes d’aquesta es basen en els hàbits de compra, el             

consum de mitjans i l’opinió sobre AleyOlé de les persones enquestades. 

 

La tercera fase és l’anàlisi de la comunicació de la marca. AleyOlé només estableix              

comunicació estratègica a les xarxes socials (Instagram, principalment) i a la seva pàgina             

web, a més d’alguns bàners. Així doncs, hem analitzat aquests elements.  

 

Per últim, a la quarta fase, hem realitzat un focus group amb sis persones del target. El                 

debat s’ha centrat en les seves preferències pel que fa a joies-bijuteria, la seva opinió sobre                

AleyOlé i la seva experiència quan han comprat a la marca, si ho han fet. 

 

Els resultats que hem extret d’aquestes quatre fases ens han permès dividir la informació en               

tres grups: el target; el mercat i la competència; i la comunicació d’AleyOlé. Així doncs,               

presentarem els resultats de la investigació organitzats en aquests tres grups. 
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5.2. Target 
 

El target d’aquest pla de comunicació són dones d’entre setze i trenta anys. La marca ens                

ha indicat al briefing que el seu públic objectiu pertany a aquesta franja d’edat i a aquest                 

gènere i, per tant, també és el target del pla de comunicació. 

 

- La mostra de l’estudi 
 

Hem treballat sobre una mostra de cent persones que pertanyen al target; és a dir, cent                

dones d’entre setze i trenta anys. Les persones de la mostra s’han escollit a l’atzar, sempre                

que complissin aquests requisits d’edat i gènere i, a més a més, portessin joies o bijuteria                

habitualment.  

 

Per tal de conèixer els hàbits i les preferències d’aquesta mostra, l’hem estudiat mitjançant              

una enquesta electrònica i un focus group. Hem distribuït l’enllaç de l’enquesta a través de               

les xarxes socials i, per tant, dones de tot el país l’han pogut respondre. Les persones del                 

focus group s’han escollit d’entre la mostra, basant-nos en la seva proximitat per assistir-hi.              

Així doncs, totes les dones que han participat en aquesta part de la investigació són de                

Catalunya. 

 

- Enquesta electrònica 
 

Hem creat l’enquesta mitjançant Google Forms. Està formada per vint-i-tres preguntes,           

dividides en sis seccions, ordenades de la següent manera: 

 

1) Dades socioeconòmiques. 

2) Peces que utilitzen i marques de joies/bijuteria que coneixen. 

3) Consum de mitjans. 

4) Hàbits de compra relatius al sector. 

5) Coneixement d’AleyOlé. 

6) Procés de compra a AleyOlé i satisfacció. 

 

Tal com hem explicat a l’apartat de metodologia, el nostre objectiu era treballar sobre una               

mostra suficientment representativa per a obtenir uns resultats òptims. Per aquest motiu,            

hem fet arribar el nostre qüestionari a cent dones d’entre setze i trenta anys que, per tant,                 
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formen part del target. Els resultats de les seves respostes ens han donat molta informació               

útil per a construir l’estratègia d’AleyOlé. A continuació, analitzarem cada secció per separat             

i n’extraurem les conclusions. Les preguntes i respostes de l’enquesta les trobareu            

adjuntades als annexos.  

 

Secció 1: dades socioeconòmiques 
 

Les cent enquestades pertanyen al target; és a dir, tenen entre setze i trenta anys. Per                

identificar-les per edats, hem dividit el target en tres subgrups: entre setze i vint anys; entre                

vint-i-un i vint-i-cinc anys; i entre vint-i-sis i trenta anys. El grup majoritari ha estat del de                 

vint-i-un a vint-i-cinc anys, que representa més del 55% de la mostra.  

 

Per conèixer l’entorn social de la mostra, hem demanat a les participants que indiquin el lloc                

on viuen basant-se en el nombre d’habitants. La mostra viu a diferents tipus de llocs: poble,                

ciutat petita, ciutat mitjana i ciutat gran. 

 

Més del 50% de les enquestades ha marcat el seu nivell socioeconòmic com a “mitjà”. És                

seguit per “mitjà-alt”, que representa més d’un 25% de la mostra. Ja que AleyOlé oferta els                

seus productes a preus assequibles, veiem com els nivells socioeconòmics i la marca estan              

alineats. 

 

Secció 2: peces que utilitzen i marques de joies/bijuteria que coneixen 
 

Les peces més utilitzades pel target són, per ordre de preferència, les arracades, els              

collarets i els anells. Aquests són els principals productes d’AleyOlé.  

 

Per identificar les marques que les enquestades coneixen del sector, els hem demanat que              

anomenin tres marques de bijuteria assequible. Si bé la marca més anomenada a les              

respostes ha estat Tous, aquesta marca no correspon al sector d’AleyOlé. Tal com hem              

explicat anteriorment, cal diferenciar entre joies i bijuteria. Moltes enquestades han           

anomenat marques de joieria a part de Tous, com poden ser Pandora o Swarovski, però               

aquestes no han estat incloses als nostres resultats finals perquè no pertanyen al mercat de               

la bijuteria. Les tres marques de bijuteria més conegudes, ordenades de més a menys, han               

estat Maria Pascual (anomenada 29 vegades), PdPaola (anomenada 22 vegades) i           

Singularu (anomenada 9 vegades). AleyOlé ha estat anomenada per set persones.           
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D’aquestes, tres l’han anomenat en primer lloc, dues en segon lloc i dues en tercer lloc.                

Veiem, doncs, com les dues marques líders del sector de la bijuteria assequible, a Espanya,               

són Maria Pascual i PdPaola. Tot i així, AleyOlé està molt a prop de Singularu, la tercera                 

marca més coneguda del sector. 

 

Més endavant, també se’ls ha demanat que indiquin si coneixen AleyOlé i la seva              

competència. Aquesta vegada, però, se’ls ha mostrat el nom de totes les marques que              

competeixen amb AleyOlé, a més d’aquesta. Totes les marques són conegudes entre el             

target, però no pel mateix nombre de persones. Maria Pascual és la més coneguda (77%),               

seguida per PdPaola (56%) i Agatha (48%). Singularu (33%), AleyOlé (19%) i By Lía (18%)               

tanquen el rànquing.  

 

Secció 3: consum de mitjans 
 

Els mitjans més consumits pel target són les xarxes socials (99%), els mitjans digitals (71%)               

i  la televisió (57%). 

 

Les xarxes socials més utilitzades pel target són Instagram (100%), Spotify (74%) i YouTube              

(64%). La gran majoria de la mostra consulta aquestes plataformes amb molta freqüència:             

cada pocs minuts (35%), cada hora (33%) i cada una o dues hores (25%). Això indica que el                  

93% de la mostra és molt activa i present a les xarxes. 

 

Un 94% de la mostra ha vist publicitat de bijuteria a les xarxes socials. Les marques que                 

més apareixen a les xarxes socials són Maria Pascual (el 53% ha vist la seva publicitat) i                 

PdPaola (el 48% ha vist la seva publicitat). La publicitat d’AleyOlé només l’ha vist el 13% de                 

les enquestades.  

 

Els mitjans on prefereixen veure publicitat de bijuteria són les xarxes socials (81%), els              

mitjans digitals (48%) i exterior (36%). 

 

Secció 4: hàbits de compra relatius al sector 
 

Els llocs on prefereixen comprar bijuteria són els oficials de la marca; la botiga física (81%) i                 

la botiga online (63%). 
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Només un 38% de les enquestades ha comprat alguna de les marques. D’aquestes             

persones, set han comprat a AleyOlé. Tot i així, les marques més venudes són Maria               

Pascual (18 compres), PdPaola (12 compres) i Singularu (11 compres). 

 

Secció 5: coneixement d’AleyOlé 
 

El 81% de la mostra no coneix AleyOlé. De les dinou persones que coneixen la marca, set                 

ho van fer mitjançant la publicitat a les xarxes socials, sis mitjançant d’influencers, cinc              

perquè els la van recomanar i les dues últimes mitjançant publicitat a Internet. 

 

De les persones que coneixen la marca, només set hi han comprat. 

 

Secció 6: procés de compra a AleyOlé i satisfacció 
 

Totes les compradores estan satisfetes amb la seva compra i, a més a més, la repetirien.  

 

Només una compradora no havia vist publicitat de la marca abans de comprar-hi, la resta sí.                

Totes han vist publicitat a les xarxes socials després de la seva compra. Totes les set                

compradores han vist stories i publicacions promocionades a Instagram. Tres d’aquestes           

han vist influencers promocionant AleyOlé. Només una compradora ha vist bàners a            

Internet. 

 

 

D’aquesta enquesta hem extret algunes conclusions. 

 

Primer, les dues marques més conegudes del sector són Maria Pascual i PdPaola, que              

també són les que han aparegut més al target, i les més venudes.  

 

Segon, AleyOlé no és coneguda per la majoria de la mostra. La majoria del target que la                 

coneix ho fa gràcies a les xarxes socials. 

 

Tercer, el target és molt actiu a les xarxes socials, especialment a Instagram, i prefereix               

veure la publicitat de bijuteria a aquest mitjà. 

Per últim, el procés de compra a AleyOlé és valorat positivament per totes les compradores               

de la mostra. 
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- Focus group 
 

El focus group es va dur a terme el dia 7 d’abril. Hi van participar un total de vuit dones del                     

target: una de setze anys, dues de vint anys, tres de vint-i-un anys, una de vint-i-dos anys i                  

una de vint-i-sis anys. El debat estava ideat per fer-se de manera presencial, ja que s’havien                

d’ensenyar les peces d’AleyOlé en directe a les participants. Les circumstàncies causades            

per la Covid-19 ens van portar a haver-lo de fer per trucada de vídeo. Les participants no                 

van poder veure les peces presencialment, però se’ls va enviar fotografies d’aquestes            

perquè les seves respostes fossin el més ajustades possible. 

 

Les preguntes engloben una gran varietat de temes, des dels hàbits de consum de cada               

participant fins a la seva opinió més sincera d’AleyOlé. A la major part del focus group, les                 

participants han comparat a les seves respostes joies i bijuteria, la qual cosa ens ha servit                

per aprofundir més en alguns àmbits tractats a les preguntes. 

 

A continuació, analitzarem les respostes sorgides a cada apartat. L’esquema complet del            

focus group el trobareu als annexos. 

 
- Soleu utilitzar joies? 

Totes les participants utilitzen joies. 

 

- Quines? 

Totes les participants utilitzen arracades. Algunes també utilitzen collarets, polseres o           

anells. Només una participant utilitza una turmellera. 

 

- On les compreu normalment? És molt important per a vosaltres el lloc on             

comprar-les? 

El factor que marca la importància del lloc de compra és el preu. Si són joies cares,                 

prefereixen comprar-les a una botiga física: “Aquestes coses, a vegades, jo en desconfio si              

he de comprar per Internet. Si he de pagar més de vuitanta euros, ja no em fio que el que                    

m’estan venent sigui bo. Com que jo no ho sé identificar, prefereixo anar a una joieria de                 

confiança.”. En canvi, si es tracta de bijuteria o joieria de poc valor, estan disposades a                

comprar-les per Internet. Estableixen un valor diferencial entre joieria i bijuteria:           

“Normalment porto arracades de joieria, però si surto de festa em poso bijuteria.”; “Si surto               

de festa, no em poso els anells bons de joieria.”. 
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- Quan les compreu, prioritzeu la marca o les peces? 

La majoria de vegades prioritzen la peça, però les marques influeixen en el valor que li                

donen: “Si em regalen una joia i em diuen que és de Pomellato o de la Joyería Suárez, la                   

miraré amb uns altres ulls.”; “Prioritzo la peça abans que la marca, però quan es tracta                

d’una joia cara la cuido més que una peça de bijuteria”. 

 

- Us han regalat joies algun cop? N’heu regalat? 

La majoria de joies que tenen, sobretot les més cares, els les han regalat: “La majoria de                 

joies me les han regalat, només alguna me l’he comprat jo.”; “La majoria de joies bones que                 

tinc me les ha regalat la meva família per Nadal.”.  

 

Consideren que la bijuteria no té el mateix valor que la joieria quan es fa un regal. Si és un                    

regal per a un familiar, estan disposades a gastar-se més diners: “Si és un regal per la meva                  

mare i li he de comprar un anell bo, li compro. Però per regals a les amigues, no.”; “Comprar                   

una joia superior als vuitanta euros és una compra per a la teva mare, la teva àvia o la teva                    

germana, però no per a qualsevol.”. 

 

El preu que per a elles marca la diferència entre joieria i bijuteria és vuitanta euros. 

 

- Creieu que és una bona opció? Per què? 

Consideren que és un regal amb un valor sentimental molt alt. Ho associen a la coneixença                

de l’altra persona i el vincle que tenen amb aquesta: “És un bon regal, però depèn de a qui li                    

regales. Has de conèixer a l’altra persona. Comprar una joia és una cosa molt personal.”;               

“Has de saber que realment li agradarà la joia. Si et gastes molts diners i després se l’ha de                   

posar per compromís, és una situació no gaire agradable.”. 

Tanmateix, una participant pensa que també pot ser un regal sense valor sentimental: “Si no               

coneixes gaire a la persona, li pots regalar una joia més estàndard per quedar bé.” 

 

- Creieu que les joies defineixen com ets? Les joies poden explicar coses sobre             

vosaltres? 

“Si ets senzilla, segurament agafaràs una joia discreta. Té molt a veure amb la teva manera                

de vestir.”; “És igual que la roba, cadascú expressa el seu estil”; “Tries la peça en funció de                  

com ets tu”; “Defineixen com et vols projectar cap als altres”. També pensen que l’edat               

influeix en la joia que tries: “Cada edat té el seu estil. Una noia de setze anys no té el mateix                     

estil que la meva mare, que en té cinquanta.”. 
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- Doneu el mateix valor a una peça de joieria que a una de bijuteria? 

Es basen en el valor sentimental que té la peça: “Evidentment. Jo crec que una peça de                 

bijuteria amb molt de valor sentimental pot estar al mateix nivell que una peça de joia                

bona.”; “Per exemple, jo tinc un collaret que em va regalar el meu xicot quan vam començar                 

a sortir. No me’l poso mai però té molt de valor per a mi.”. La qualitat de la joia també                    

influeix en el valor que li donen: “Una peça de bijuteria seria especial per a mi si hagués                  

passat de generació en generació, però aquest tipus de peces no duren tant. Normalment              

aquestes coses passen amb les joies perquè són peces resistents i duradores.”.  

 

- Us fieu de comprar-les per Internet? 

Canvia segons l’edat. La noia de setze anys sí que confia en les compres per Internet. Les                 

noies de més de vint anys diuen: “Si és bijuteria, sí. Si són joies, les he d’haver vist                  

prèviament a la botiga.”. La noia de vint-i-sis anys no confia en les compres per Internet.                

Una altra vegada, el preu és el que marca la confiança: “Una joiera transmet més confiança,                

no et trobaràs amb la situació d’encarregar una cosa i que n’arribi una altra.”. 

 

- La talla o mesura us preocupa quan compreu per Internet? 

No acostumen a comprar anells per internet, ja que no tenen gaire clar com funciona el                

tallatge: “Sempre et pots esperar sorpreses”.  

 

- Aquesta marca, per a vosaltres, ven joieria o bijuteria? 

Totes pensen que venen bijuteria. 

 

- La marca es defineix com una marca de joies. Creieu que és correcte que es               

defineixin com una marca de joies? 

“No. Queda mil vegades millor dir que ets una marca de joieria que una de bijuteria. Té més                  

caché.”; “No ho considero una marca de joies, per a mi venen bijuteria de qualitat”. 

 

- Ara que veieu les peces en directe, compraríeu la marca? 

La noia de setze anys sí que compraria les joies. En canvi, la noia de vint-i-sis no. Les de                   

vint-i-un i vint-i-dos anys opinen que la qualitat/preu no és encertada: “A la pàgina web ho                

pinten tot molt maco, però pels preus que hi veig no les compraria.”. 
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- Quant creieu que costen aquestes peces? 

Pagarien entre 15 i 20€ pel collaret (val 24€). Pagarien màxim 20€ per les arracades (valen                

36€). 

 

- Com veieu la qualitat/preu? 

Creuen que és un preu molt elevat, sobretot per les arracades: “És una barbaritat.”; “El               

collaret no està malament, però a les arracades s’han excedit una mica.”. Després de              

comentar-los que les arracades estan banyades en or, han opinat: “Les marques et poden              

dir el que vulguin, l’altra cosa és que sigui veritat. Molts de cops enganyen.”. 

 

- Packaging d’enviament: us agrada? Com poden fer-lo millor? Us agradaria que           

fos més personalitzat? Com? 

“Si fos un regal que li faig a algú, estaria bé que tingués un missatge. Però no està                  

malament”; “Per la qualitat de la joia, està bé. No hauria d’estar gaire més perfeccionat,               

perquè no et venen una gran joia.”; “Podrien posar papers de colors a dins, com les                

Kardashian.”; “La caixa de cartró és una mica cutre, però la caixa rosa i la tela estan bé.”. 
 

- Creieu que els tres vídeos tenen semblança? 

“Pots dir que són de la mateixa marca, però també d’alguna marca que s’assembli molt.”;               

“Tant poden ser d’AleyOlé com de qualsevol altra marca d’Instagram.”. 

 

- Us agraden més els vídeos amb històries? O preferiu veure les joies al detall? 

“Jo prefereixo que es vegi bé la joia, perquè és una marca que es compra per Internet. El                  

que interessa és veure bé la joia.”. La noia de setze anys no està d’acord: “El vídeo amb la                   

història ja m’agrada.”. 

 

- Què diu la marca? Diu el mateix als tres vídeos? 

No veuen clar el que intenten dir. “Potser intenta semblar una marca juvenil i desenfadada.”.  

 

- Si no posessin el logo, sabríeu que són de la mateixa marca? 

Cap de les participants ho associa a AleyOlé. “Els vídeos poden ser de qualsevol marca               

d’Instagram.”; “Totes aquestes marques de bijuteria d’Instagram s’assemblen perquè         

segueixen el que està de moda.”. 
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- Quines marques semblants a AleyOlé us venen al cap? 

Tarden molta estona a recordar noms. “En segueixo a moltes, però no recordo els noms.”.               

Finalment, recorden Maria Pascual i PdPaola. Pensen que Maria Pascual és molt més             

potent a nivell comunicatiu: “Utilitzen influencers.”; “Té fama de ser de més qualitat.”. 

 

- Després de veure aquests vídeos, us plantejaríeu comprar la marca? 

Cap de les participants no compraria AleyOlé. “Potser per a alguna amiga sí, però per a mi                 

no crec.”. 

 

 

D’aquest focus group hem extret quatre conclusions principals. 

 

Primer de tot, el target atorga una gran diferència de valor entre joieria i bijuteria. Comenten                

que moltes marques de bijuteria es promouen com una marca de joies, però que realment               

no ho són. Pensen que la qualitat de la bijuteria no és comparable a la de la joieria. El preu                    

que creuen que marca la diferència entre una i l’altra és 80€. Atribueixen el valor               

sentimental de la peça a la seva qualitat i al preu que costa. 

 

En segon lloc, no es fien al 100% del que les marques diuen sobre els seus productes.                 

Pensen que poden enganyar al consumidor amb informació falsa sobre les peces que             

venen. Donen importància al lloc on les compren, ja que alguns llocs com Internet no els                

transmeten confiança. El preu que paguen marca la confiança (per exemple, no volen gastar              

altes quantitats a Internet però sí a les botigues físiques). 

 

Tercer, la comunicació d’AleyOlé és poc diferenciada, mainstream. El target no entén el que              

la marca comunica i ho pot relacionar amb qualsevol marca de la competència. El material               

comunicatiu de la marca no li aporta cap valor afegit als productes. Del sector, només               

recorden Maria Pascual i PdPaola, gràcies als influencers que els donen visibilitat o             

col·laboren amb aquestes marques. 

 

Per últim, el target creu que les peces de joia/bijuteria diuen com ets. Pensen que les joies                 

són un complement més que transmet la teva manera de ser, una manera d’expressar el teu                

propi estil i una eina per projectar la teva imatge cap als altres. 
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5.3. Mercat i competència 

 
5.3.1. Mercat 
 

El mercat de la joieria i bijuteria espanyol presenta unes característiques molt favorables             

cap a la bijuteria, ja que els consumidors, cada vegada més, la prefereixen abans que la                

joieria. La notícia Pesimismo entre los joyeros: "Ya nadie se arregla ni lleva joyas" de Libre                

Mercado explica com “El client prefereix comprar cinc anells de bijuteria low cost per 7               

euros, esperar a que es rovellin i llençar-los a gastar-se 900 euros en una maragda pel dit.”                 

(Berberana, 2019). L’article en qüestió explica l’auge del segment de la bijuteria i el              

decreixement de la joiera: “Tenim pèrdues i hi ha un estancament general. Les joieries              

moriran en una dècada a favor de la bijuteria.” (Berberana, 2019). 

 

Tot i apuntar cap a un bon futur, el mercat de bijuteria a Espanya està relativament saturat.                 

La bijuteria està migrant dels mercats petits i les botigues de barri a marques online               

conegudes. Existeixen un gran nombre de marques que venen només a través de la seva               

web i que basen la seva comunicació a les xarxes socials. Moltes marques de bijuteria s’han                

fet conegudes gràcies a la publicitat que fan dels seus productes a Instagram i la visibilitat                

que han guanyat gràcies a influencers prestigiosos. 

 

Dins del segment de bijuteria, trobem una subdivisió de tres grups que està marcada pel               

ventall de preus que ofereix cada marca i la qualitat de les seves peces. El primer grup                 

ofereix qualitat molt alta a preus elevats. Aquest grup ven bijuteria molt bona a preus que                

superen els 200€. Algunes de les principals marques d’aquest grup són Aristocrazy, Uno de              

50 i Apodemia. El segon grup és el d’AleyOlé i les seves competidores, que ofereixen peces                

de qualitat força alta a preus assequibles. Per últim, el tercer grup ofereix qualitat mitjana a                

preus molt assequibles. A aquest grup s’hi troben marques com Sansaru, Dosaes i Dime              

que me quieres. 

 

El grup d’AleyOlé està liderat, tal com hem pogut concloure a la nostra investigació, per               

Maria Pascual i PdPaola. Les dues marques, sobretot Maria Pascual, han triomfat gràcies a              

influencers molt coneguts a Espanya, com poden ser la Dulceida, la Laura Escanes o la               

Mery Turiel, que les han convertit en la tendència del mercat. Així ho va explicar la mateixa                 

María Pascual a La Vanguardia, “El que tenim ha sigut completament orgànic. Ens han              

batejat com la marca preferida de les influencers i la gent immediatament assumeix que              
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paguem perquè portin les nostres joies, però no és així. [...] han anat creixent amb mi, que                 

vaig començar de zero venent a mercats petits i d’un lloc cap a un altre.” (Cenea, 2018). Tot                  

i que aquestes marques van tenir la sort a favor seu quan van començar, gràcies a aquesta                 

visibilitat que els van donar les influencers, actualment sí que realitzen algunes            

col·laboracions amb aquests per promocionar-se. 

 

Podem concloure que el mercat de bijuteria espanyol apunta cap a un bon futur però, tot i                 

així, està bastant saturat.  

 

5.3.2. Competència 
 

● Maria Pascual  

 

Sobre la marca 

Maria Pascual és una marca de bijuteria assequible fundada per ella mateixa, Maria             

Pascual, a Barcelona. La Maria és l’encarregada tant de dirigir l’empresa com de             

dissenyar-ne les peces: creacions úniques, fetes a mà i banyades en or. El seu target               

principal són noies joves que prefereixen seguir les últimes tendències a les joies             

atemporals. La marca va evolucionar molt ràpidament gràcies a les xarxes socials, passant             

de vendre a mercats petits a ser un referent al mercat de la bijuteria. 

On la trobem 

Físicament, podem trobar les peces de Maria Pascual a diferents botigues autoritzades            

repartides per tot Espanya, a més de la botiga oficial a la ciutat de Barcelona. 

Pel que fa a la seva presència online, disposen de la seva pròpia app, una pàgina web i                  

perfils a les següents xarxes socials: Instagram, Facebook, Pinterest i Youtube. 

Comunicació 

Maria Pascual és una marca molt activa quant a comunicació es refereix. Per una banda, fa                

constants aparicions a mitjans de comunicació de moda, especialment en blogs i premsa             

especialitzada com Glamour, Bazaar, InStyle, Elle, Vogue, Who What Wear o SModa;            

sobretot gràcies a la visibilitat que li han donat molts influencers de renom com Dulceida,               

Jessica Goicoechea o Laura Escanes. La campanya més destacada va ser la col·lecció que              

va dissenyar conjuntament amb Dulceida. 
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Realitzen poca publicitat convencional i també centren la majoria de la seva comunicació a              

les xarxes socials, sobretot a Instagram, on també es poden comprar els seus productes a               

través de l’extensió Instagram shopping. Han realitzat algunes accions de relacions           

públiques, com una campanya de fundraising. 

Pel que fa a l’estil de la comunicació de la marca, els colors principals són el rosa pastel i el                    

blanc, que veiem molt presents a la pàgina web i al seu Facebook. A la seva web utilitzen                  

un to fúcsia pels CTA. Tot i així, la resta de perfils que tenen no segueixen del tot aquesta                   

estètica. El seu feed d’Instagram es basa en fotos de persones portant les seves peces. Tot                

i que no segueix els colors corporatius, les fotos són força similars entre elles. Els seus                

followers a la plataforma han augmentat un 2,32% entre el 13 de febrer i el 13 de juny de                   

2020. També hi trobem posts que anuncien els nous productes i alguns vídeos             

promocionals. El perfil de Pinterest el fan servir per crear moodboards d’inspiració i per              

ensenyar detalladament les seves peces i diferents maneres de combinar-les. El seu            

Facebook l’utilitzen com un blog, on comparteixen tips per lluir les peces i noves tendències.               

El seu canal de YouTube no és actualitzat regularment i no té gaires visites.  

 

 

 

  

  
  
 
 
 
 
 

 
  

 

                  Moodboard corporatiu de Maria Pascual (elaboració pròpia).  

 
 

● PdPaola  
 

Sobre la marca 

 

PDPAOLA és una marca de bijuteria assequible fundada l’any 2014 a Barcelona de la mà               

dels germans Paola i Humbert amb l’objectiu de transformar el sector de la bijuteria. Es               

defineixen com “una marca de moda que acompanya a la dona contemporània a la seva               
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canviant vida” (PdPaola, 2014) i fan un crit a la feminitat i l'empoderament d’aquesta,              

redefinint-ne així el seu significat sota el concepte de “feminitat contemporània”. El seu             

target són les dones elegants, simples, sofisticades, genuïnes i independents. 

 

Deixen clar en tot moment el seu gran compromís amb la qualitat de les seves peces.                

Elaboren les col·leccions amb plata de llei 925, or de 18 quirats, zirconites, llautó i pedres                

semiprecioses i disposen de personal format als seus tallers. 

 

A la seva pàgina web s’hi pot trobar el manifest de la marca, format per deu “manaments”                 

que la marca estableix com a ideals i com a full de ruta. 

 

On la trobem 

 

PdPaola es ven principalment a la seva pàgina web. Tot i així, està canviant el seu model de                  

negoci i fa anys que compta amb punts de venta presencials. A partir del 2015, va començar                 

a vendre a botigues físiques autoritzades. Després, va inaugurar stands a alguns centres             

comercials de Barcelona - Mataró Parc, Diagonal Mar i La Maquinista -, que actualment              

segueixen la seva activitat. 

 

L’any 2019, PdPaola va firmar una partnership amb Zalando per vendre els seus productes i               

arribar a nous països. 

 

Comunicació 

 

La marca destaca per la seva constant activitat comunicativa, tant a les seves xarxes socials               

com en activitat publicitària. La podem trobar a Instagram, a YouTube, a Pinterest i a               

Facebook, a més de la seva pàgina web. Els colors corporatius són el blanc, un verd oliva                 

suau i el negre.  

Encara que col·laboren amb influencers, aquestes no són les protagonistes de la seva             

comunicació a les xarxes. Sobretot al perfil d’Instagram, veiem com conviuen posts tant dels              

productes sols com de models lluint-los. Tant les fotos com les models són senzilles i               

elegants, amb maquillatges molt naturals i tons que segueixen completament l’estètica. Els            

seus followers a la plataforma han augmentat un 31,34% entre el 13 de febrer i el 13 de juny                   

de 2020. 
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Al seu Pinterest ensenyen les seves peces i les agrupen per col·leccions. També creen              

moodboards de conceptes i els combinen amb les seves peces. Per exemple, tenen el              

moodboard “Wedding bells”, que ensenya com es poden lluir a un casament. El seu canal               

de YouTube és actualitzat freqüentment amb els vídeos promocionals que realitzen. També            

hi trobem una mica de branded content, on les models de la marca ensenyen els behind the                 

scenes. El perfil de Facebook és una extensió del que tenen a Instagram; hi trobem la                

mateixa informació amb fotos similars. Tanmateix, també utilitzen la secció de comentaris            

per respondre als clients. Pel que fa a relacions públiques, han aparegut a mitjans de               

comunicació escrits, com per exemple el diari El Mundo, i també fan col·laboracions amb              

influencers i models, com per exemple Mery Turiel. 

 

Actualment tenen en marxa una campanya promocional de la seva nova col·lecció            

d’accessoris per a mascotes Dogs&Co, la qual publiciten online. Per a aquesta col·lecció             

han substituït el color verd oliva suau per un to albercoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Moodboard corporatiu de PdPaola (elaboració pròpia).  

 

● Singularu 

 

Sobre la marca 

 

Singularu és una marca que va néixer i està a la comunitat valenciana. Destaca pel fet de                 

recolzar la producció “made in Spain” i la lluita per la integració de persones amb               

discapacitats mentals, ja que la seva cadena de producció compta amb treballadors que són              

persones discapacitades.  
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A la seva pàgina web deixen molt clar el seu compromís amb els preus justos, ja que                 

ofereixen molts avantatges al client relacionats amb aquest àmbit i, a més a més, ho               

relacionen amb la qualitat de les peces que, tal com expliquen, ha de ser la màxima                

possible. Volen que el procés de compra sigui una experiència d’atenció personalitzada i             

totalment satisfactòria. 
 

On la trobem 

 

Podem trobar les peces de Singularu a les seves botigues oficials de Madrid, Saragossa,              

Barcelona, Màlaga i València. A més a més, també venen totes les peces al seu lloc web. 

 

Comunicació 

 

Singularu compta amb perfils a Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest. La marca es             

decideix per un to juvenil i multicolor. Ressalta pel símbol de l’arc de sant Martí i el color                  

rosa xiclet, que predomina tant a la pàgina web com a les seves publicacions de les xarxes.                 

També utilitzen alguns elements de color rosa suau. 

 

El to de la seva comunicació és molt proper i amigable. A les seves xarxes socials hi                 

predominen els posts de les peces. A Instagram només apareixen models quan el que volen               

comunicar ho requereix. A més a més, també comparteixen molt de branded content com              

receptes, memes, recomanacions de llibres o consells de bellesa. Els seus followers a la              

plataforma han augmentat un 6,09% entre el 13 de febrer i el 13 de juny de 2020. Els seus                   

perfils de Facebook i Twitter estan molt actualitzats. Posen el consumidor al centre de tota               

la comunicació, ja que faciliten la participació i publiquen l’experiència amb la marca de              

moltíssims usuaris. A Pinterest comparteixen les seves peces, agrupades per col·leccions, i            

també creen moodboards d’inspiració. 

 

Pel que fa a accions de relacions públiques, no col·laboren amb influencers però sí que               

podem trobar la marca a alguns articles, encara que de mitjans i blogs no gaire coneguts                

com Hablemos de Empresas, Fashion Network o Lanzadera.  
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Moodboard corporatiu de Singularu (elaboració pròpia). 

 

● By Lía  

 

Sobre la marca 

 

By Lía va néixer l’any 2014 de les mans de Lalia Verdú, una jove experta en moda amb la                   

idea de crear una marca de joies pel dia a dia. Les seves peces sorgeixen de la fusió de                   

tendències i diferents estils i el principal objectiu de la marca és que les seves usuàries se                 

sentin especials, tant per l’atenció de l’equip de By Lía com per la unicitat de les peces. Són                  

peces que barregen qualitat i disseny, la majoria de les quals estan fetes de Plata de Llei                 

925 i banyades en or de 18 quirats. 

 

La marca destaca per la seva preocupació pel medi ambient i aporten el seu granet de sorra                 

a través d’un packaging ecofriendly i plastic free, fet de materials vegetals i biodegradables. 

 

On la trobem 

 

Actualment By Lía disposa d’un showroom a la ciutat de Barcelona i també es poden               

adquirir els seus productes a la seva pàgina web. També utilitza les eines Facebook shop i                

Instagram shopping, que permeten comprar els productes a les mateixes plataformes. 
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Comunicació 

 

L’estètica està formada de colors nudes; destaquen especialment el blanc, el crema i el gris,               

i també recorren al blau fosc molt sovint. Les models surten poc maquillades, una important               

quantitat de les quals són rosses, per combinar perfectament amb el daurat de les peces.               

L’estil del tot el que publiquen és molt senzill, sense elements cridaners i amb composicions               

simples. La fotografia és molt detallista.  

 

La marca By Lía compta amb perfils a Instagram i Facebook. Encara que no duu a terme                 

accions a mitjans de comunicació, blogs o amb influencers, és una marca força activa a les                

xarxes socials. A Instagram hi centra la seva comunicació, de manera que actualitza el feed               

bastant sovint, promocionant nous productes i els no tan nous. Els seus followers a la               

plataforma han augmentat un 10,76% entre el 13 de febrer i el 13 de juny de 2020. A                  

Facebook no hi té tanta activitat, però sí que comparteix fotos dels productes freqüentment. 

 

 

 

         Moodboard corporatiu de By Lía (elaboració pròpia). 

 

● Agatha Paris  

 

Sobre la marca 

 

Agatha París va ser creada fa 45 anys de la mà de Michel Quiniou, a París. La marca es                   

mou a partir de la filosofia del savoir-faire: volen fer fàcil explorar la singularitat d’un mateix a                 
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través de les seves peces. Les peces són dissenyades a París i destaquen per ser bijuteria                

responsable, ja que segueixen controls estrictes de qualitat abans de sortir a la venda. 

 

On la trobem 

 

Podem trobar Agatha París a les seves botigues oficials, situades a Madrid i Barcelona, a               

establiments autoritzats i a la seva pàgina web. 

 

Comunicació 

 

Agatha París adopta diferents estratègies segons el país on estigui comunicant, ja que és  

una marca internacional. En aquest cas, ens centrem en Agatha París Espanya. 

 

Destaquen els colors blaus i blancs, a més d’un to gris/crema. Les composicions són              

elegants i molt simples. Evoquen la sensació de senzillesa en la perfecció. La majoria de               

fotografies són molt semblants. 

 

Agatha Paris té perfils de xarxes socials a Instagram, Facebook, Twitter, YouTube i             

Pinterest. A Facebook actualitza molt sovint el contingut, publicant fotografies dels           

productes i anunciant les novetats. Al perfil de Twitter li dóna el mateix ús. Això fa que utilitzi                  

aquestes dues xarxes com una mena de newsletter, ja que recorda antics productes i              

anuncia els nous. El canal de YouTube els serveix per publicar els vídeos promocionals de               

totes les seves col·leccions i col·laboracions. El seu perfil de Pinterest és una barreja entre               

moodboards inspiracionals i fotografies de les seves peces. Finalment, a Instagram publica            

fotografies gairebé a diari, presentant els productes que ofereix. Els seus followers a la              

plataforma han augmentat un 1,55% entre el 13 de febrer i el 13 de juny de 2020. 

 

Destaquen les col·laboracions amb influencers i personatges de renom al país com Sara             

Carbonero, la qual és ambaixadora de la marca, o la col·lecció dissenyada conjuntament             

amb la coneguda influencer María Pombo. Aquestes cooperacions venen reforçades de           

diverses accions de relacions públiques, com són l’aparició a mitjans escrits i blogs o              

esdeveniments de presentació. 
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     Moodboard corporatiu d’Agatha Paris (elaboració pròpia). 

  

 

5.4. Comunicació d’AleyOlé 

 

AleyOlé utilitza la mateixa comunicació per a tots els països on ven els seus productes. Per                

això mateix, tots els seus perfils de les xarxes socials comuniquen en anglès. Tot i així, la                 

seva pàgina web també està disponible en espanyol, ja que el seu mercat original és               

Espanya. 

 

La seva estètica visual va canviar a finals de 2019. El canvi més notori va ser el canvi de                   

logotip, però també va redefinir els seus colors i el seu estil. Els colors corporatius actuals                

són el rosa clar, el blanc i el beige. Aquests colors sempre van acompanyats de detalls                

daurats i, quan s’han de contrastar, s’hi afegeixen elements molt foscos o de color negre.               

Les tipografies que utilitzen, tant pel seu logotip com per les seves peces comunicatives,              

són primes i senzilles. Les composicions de totes les fotografies segueixen el mateix patró:              

plans detall, el daurat de les peces contrasta amb els fons nude, i, quan surten les models,                 

només mostren part de la cara o del coll. En alguns casos, les models es fotografien en                 

plans més oberts, però gairebé mai per sota del tronc. 

 

Tot i que aquesta imatge estètica de la marca queda molt definida i diferent de la                

competència, tant a les seves xarxes socials com al seu lloc web, la seva comunicació               

corporativa no és clara ni diferenciada. AleyOlé no segueix una mateixa línia general per a               
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les seves comunicacions, sinó que canvia l’estil cada vegada que llança una col·lecció nova.              

Canvia les tipografies, el claim i, en alguns casos, també els formats. Això provoca que la                

comunicació de la marca no estigui unificada i, per tant, que no arribi al consumidor amb                

tanta claredat. Els canvis freqüents comporten un desacord a tot allò que la marca intenta               

dir i no permet que es posicioni bé al mercat. Aquesta evidència l’hem comprovada al focus                

group, on totes les participants han dit que la comunicació d’AleyOlé és mainstream i que es                

pot confondre amb qualsevol altra marca de bijuteria. 

 

L’eslògan de la marca és Wear them the way you are. Aquesta frase intenta seguir la                

reflexió de la CEO a Todevise: “Una joia és una cosa molt personal… hauria d’explicar una                

història sobre la persona que l’està portant.” (Batlle, 2018), però no ho aconsegueix del tot.               

La frase només és utilitzada al packaging de la marca i a la seva descripció d’Instagram, la                 

qual cosa ja indica que la seva funció d’eslògan no està assolida. Les línies creatives               

tampoc segueixen aquesta afirmació perquè, tal com hem dit, el claim és canviat amb cada               

col·lecció. 

 

Instagram és la seva principal plataforma per comunicar. Els seus followers a la plataforma              

han augmentat un 81,92% entre el 13 de febrer i el 13 de juny de 2020. Tot i així, el seu                     

Facebook és actualitzat molt sovint perquè hi comparteixen les seves publicacions           

d’aquesta primera xarxa. El seu perfil de LinkedIn és purament empresarial; és a dir, només               

hi ha una mica d’informació sobre la marca i es poden veure les persones que hi treballen.                 

Finalment, al seu Pinterest hi comparteixen fotografies dels seus productes, agrupades per            

boards. 

 

La seva pàgina web segueix perfectament l’estètica de la marca. Els colors utilitzats són els               

mateixos que a Instagram i les tipografies són molt fines i senzilles. La navegació és               

intuïtiva i fàcil: els preus de cada peça es poden consultar a les pàgines generals, els menús                 

estan ben distribuïts i la majoria d’espais contenen CTAs que faciliten la redirecció. La              

informació sobre els productes, els enviaments, les devolucions i la cura de les peces, entre               

d’altres, està redactada de manera molt entenedora. Tanmateix, la informació corporativa de            

la marca és molt difícil de trobar i no és molt extensa. A la web, no donen dades de l’equip                    

ni de la marca com a empresa; i si es busca informació d’aquest tipus fora del seu lloc web,                   

tampoc se’n troba gaire. La web no compta amb un dels espais més importants per a una                 

marca: els seus ideals, allò en què creu. Aquests és un dels principals punts dèbils de la                 

marca, que no indica allò que vol comunicar. 
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La web dóna accés al seu newsletter en tot moment, ja que hi ha un espai fixe reservat per                   

subscriure-s’hi al menú inferior, que no canvia mai. Aquest newsletter no és molt extens. La               

majoria del que hi ha són fotos i CTAs per accedir al lloc web. S’hi troben alguns paràgrafs,                  

molt curts, que expliquen alguna cosa sobre les peces que hi anuncien o les novetats del                

moment. 

 

 

      Moodboard corporatiu d’AleyOlé (elaboració pròpia). 

 
 
 

5.5. Conclusions 
 

- Quadre comparatiu 
 

A través de l’anàlisi dels principals competidors d’AleyOlé hem pogut realitzar un quadre             

comparatiu, que trobem a continuació, en el qual veiem definida la imatge que vol donar la                

marca davant el públic, el producte que venen i com és l’usuari que el consumeix.  

 

Podem dir que ens trobem davant un mercat força saturat, ja que hi ha moltes marques que                 

hi competeixen i amb uns discursos poc diferenciats. Tot i així, hi han aconseguit destacar               

les marques Maria Pascual i PdPaola (les quals tenen com a tret diferencial l’ús de la                

promoció a través d’influencers en gran mesura) però els perfils de les diferents marques              
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segueixen sent molt similars. Cada una es defineix amb matisos diferents però totes tenen              

en comú la venda d’un producte que volen mostrar de qualitat i únic, per a dones femenines                 

i segures d’elles mateixes. 
 

MARCA IMATGE PRODUCTE USUARI 

AleyOlé Menys és més. 
Atrevir-se a ser un 
mateix, a ser 
natural. 

Complements 
simples i femenins 
per al dia a dia. 
Minimalista. 

Dones naturals que 
busquen una 
extensió de la seva 
personalitat, no 
seguir les modes. 

Maria Pascual La que estableix les 
tendències. La 
marca que crea 
l’estil del sector. 

Únic, fet a mà, de 
qualitat. 
Representa 
l’extensió de la 
personalitat. 

Dones valentes i 
intel·ligents. 
Saben vestir bé i el 
que està de moda. 

PdPaola Feminitat 
contemporània. 

De qualitat, 
personalitzat, únic. 

Dones joves, 
elegants, naturals  i 
independents. 

Singularu Es preocupa per 
l’entorn amb un to 
desenfadat. 

Qualitat a preu just. Dones d’estil juvenil 
i desenfadat, però 
que es preocupen 
pel que les envolta. 

By Lía Fusió de 
tendències: moda 
ecofriendly. 

Pel dia a dia. Dona jove, segura 
d’ella mateixa, 
sense por de dir el 
que pensa. 

Agatha París Savoir-faire. Elegant. Dones joves, 
segures, fortes i 
femenines. 

 
 
 
 
 
 
 
 

34 



 

- Mapa de posicionament 
 
A continuació trobem el mapa de posicionament d’AleyOlé i la seva competència. Els factors              

escollits pels eixos han estat popularitat a Instagram (segons el nombre de seguidors) i              

l’activitat que tenen als seus perfils (nombre i constància de publicacions, promocions,            

històries, etc.). Ens hem basat en Instagram perquè totes les marques l’utilitzen com a              

principal plataforma de la seva comunicació. 

 
Com podem veure, PDPaola destaca per ser la marca més seguida, ja que a dia 13 de juny                  

de 2020 en disposa de 813k. És seguida pels 265k seguidors de Maria Pascual. En tercera                

posició hi trobem Singularu, amb 209k seguidors. AleyOlé es troba després, amb 167k. Per              

últim, By Lía té 104k i Agatha 78,4k. 

 

D’altra banda, pel que fa a l’activitat de les marques a Instagram, trobem que PdPaola i                

AleyOlé són les que més destaquen, ja que publiquen cada dia i promocionen publicacions              

o històries. La menys activa és Agatha París, que registra activitat cada dos dies              

aproximadament. 
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- DAFO d’AleyOlé 

 

A partir de l’anàlisi dut a terme al llarg de l’estudi tant d’AleyOlé com de la seva competència                  

i el target principal mitjançant l’enquesta i el focus group, hem establert una taula de               

fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces per a l’empresa dins el mercat de la bijuteria              

assequible. Aquesta queda dividida en dues seccions: corporativa i comunicativa; per tal            

d’aconseguir acotar al màxim la investigació i abordar els objectius de la manera més              

satisfactòria possible. 

 

FORTALESES DEBILITATS 

Corporatives 

- Bona relació qualitat/preu del producte. 

- Marca amb preus més assequibles que 

els de la seva competència directa. 

- La gran majoria de clients tenen una 

bona experiència de compra. 

- Acords amb entitats (La Vanguardia). 

- Tenen pecess tan daurades com 

platejades, algunes marques de la 

competència només daurat. 

Corporatives 

- Més del 80% de la mostra enquestada 

no coneix la marca. 

- El target prefereix comprar 

joies/bijuteria a la botiga física oficial i 

AleyOlé només disposa d’un petit 

showroom que obre poques hores a la 

setmana. 

- No és el top of mind de la seva 

categoria/sector. 

Comunicació 

- Imatge de marca molt ben definida a 

nivell estètic (colors, tipografies, 

textures, etc.). 

- Basen la seva activitat a Instagram, que 

és la xarxa social més utilitzada pel 

target. 

- La publicitat que fan a Instagram té 

bons resultats, ja que la majoria de 

clients la van veure abans de fer la seva 

compra. 

Comunicació 

- Els valors de la marca, la seva filosofia, 

allò en què creuen i la seva història no 

queden del tot reflectits a la seva 

comunicació. 

- La comunicació canvia en funció de la 

col·lecció, no hi ha un fil conductor de 

marca més enllà de l’estètica. 

- Només fa publicitat a Instagram 

(majoritàriament) i pocs bànners. 

- Encara que centri la seva publicitat a 

Instagram, alguns compradors 

potencials poden no conèixer la marca 

perquè no han vist la publicitat dins la 

plataforma. 
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OPORTUNITATS AMENACES 

Corporatives 

- Els seus seguidors a Instagram han 

crescut un 81,92% entre el febrer i el juny 

de 2020. 

- La gran majoria de clients repetirien la seva 

compra. 

Corporatives 

- L’aparició de noves marques similars 

podria provocar un oceà vermell al seu 

segment del mercat, perquè ja està molt 

saturat. 

- Molta competència directa i molt ben 

posicionada. 

Comunicació 

- Comunicació poc explotada, per tant té un 

gran ventall de possibilitats per decidir com 

posicionar-se. 

- L’ús d’influencers pot resultar en una o 

algunes ambaixadores de marca, que 

l’ajudaran a promoure’s. 

- Comunicació de la competència molt 

semblant entre elles i poc diferenciada. 

Comunicació 

- Algunes marques de la competència 

realitzen campanyes de publicitat 

exhaustives amb influencers molt coneguts 

(PdPaola i María Pascual, sobretot). Si 

posen en marxa una campanya al mateix 

moment que AleyOlé, es podria perdre 

visibilitat. 

- Marques de la competència podrien 

intentar posicionar-se amb uns ideals 

semblants als d’AleyOlé. 
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6. Estratègia 

 
6.1. Territoris 
 

- Territori 1 
Pensen que les peces de joieria i bijuteria son un complement més que transmet la teva                

manera de ser. Creuen que les peces expliquen qui ets i la teva història. 

● “És com la roba, cadascú expressa el seu estil” 

● “Tries la peça en funció de com ets tu” 

● “Defineixen com et vols projectar cap als altres” 

● “Crec que les joies ajuden a que els altres sàpiguen com som” 
 

Territori 1 → Les peces de joia/bijuteria diuen com ets. 
Proposta de valors de marca → personal, proximitat, amigable, confiança, intimitat,            

autenticitat i tendresa. 

 

 

- Territori 2 
No es fien al 100% del que les marques diuen sobre els seus productes. Donen importància                

al lloc on les compren, ja que alguns llocs com Internet no els transmeten confiança. El preu                 

que paguen marca la confiança (no volen gastar altes quantitats a Internet). 

● “A Instagram i a la web ho pinten molt bé, però sempre et pots              

esperar sorpreses”. 

● “No ho considero una marca de joies, per a mi venen bijuteria de             

qualitat”. 

 

Territori 2 → 100% real 100% tu. 
Proposta de valors de marca → autenticitat, confiança, franquesa, tranquilitat, honestedat,           

respecte i seguretat. 
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6.2. Territori estratègic escollit 
 

El territori escollit ha estat el primer → Les peces de joia/bisuteria diuen com ets. 
 

És un concepte lligat a allò que la marca pot aportar al consumidor: productes que expliquen                

la història del consumidor i trets de la seva personalitat i manera de ser. L’hem escollit a                 

partir de dos insights: 

1) “Tries la peça en funció de com ets tu”. 

2) “Crec que les joies ajuden a que els altres sàpiguen com som”. 

 
Posicionament 
AleyOlé és la marca que t’anima a destacar per ser qui ets. 

Aquest posicionament té la intenció de presentar AleyOlé com una marca que fabrica             

bijuteria de qualitat a preus assequibles, però a la vegada de qualitat, a través de les quals                 

qualsevol persona pot explicar la seva història (com és, la seva manera de pensar, etc). La                

marca s’adapta al consumidor permetent que segueixi les últimes tendències sense deixar            

de tenir la seva pròpia essència. 

 

Beneficis 
● Gaudir de la teva personalitat. 

● Poder seguir les últimes tendències sense haver de gastar molts diners. 

● Sentir-se còmode sent única. 

 

Reason why 
● Àmplia varietat de productes. 

● Dissenys atemporals a preus assequibles. 

 

Valors 
Personal, intimitat i tendresa. 

 

Personalitat 
AleyOlé adopta els arquetips d’innocent i amant. 

Com a innocent, presenta un producte senzill i pur, que s’adapta a cada personalitat i no                

està contaminat per d’altres. 
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Com a amant, AleyOlé anima a estimar-se a un mateix i als altres per ser com són. Ofereix                  

productes a través dels quals es poden explicar trets únics de cada persona. 

 

 

6.3. Concepte comunicatiu 
 
Big idea 
El pla de comunicació se centra en el concepte de “Les peces de joia/bijuteria diuen com                

ets”. Tot gira al voltant de la “personalitat”, transmetent al públic com les peces de la marca                 

són una extensió d’ell mateix i t’ajuden a expressar-te i a diferenciar-te.  

 

Claim 
“The authentic you” serà el nou claim de la marca. Aquest claim defineix perfectament el               

missatge que volem fer arribar al target. Fa referència al fet que cada persona és diferent i                 

les peces d’AleyOlé ajuden a fer lluir aquests trets únics i autèntics que determinen allò que                

ens fa especials i ens animen a destacar per ser qui som. 

 

To de comunicació 
Jove, íntim, corporatiu i dolç. Totes les comunicacions del pla estratègic han de mostrar              

aquestes qualitats per aconseguir una imatge de marca clara i unificada. 

 

Mandatories 
● Seguir la imatge estètica de la marca (tipografies, colors i estil). 

● El logotip d’AleyOlé s’ha d’ensenyar a tot el que fem. 

● Mostrar l’eslògan a tota la comunicació. 

● Dirigir-se al consumidor en espanyol quan les accions només es fan a Espanya. 

 

 

6.4. Proposta de mitjans 

 

Utilitzarem mitjans paid, owned i earned. Els paid seran les influencers que es contractaran              

perquè siguin ambaixadores de la marca i la publicitat promocionada a Instagram. Els             

owned media seran els perfils d’AleyOlé a les xarxes socials actuals, a més del canal de                

YouTube que se li crearà. Finalment, els earned media seran la premsa del sector, tant               

digital com impresa. 
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- Influencers que seran ambaixadores d’AleyOlé 
 

● Andrea Belver (433k) 
Influencer de moda i estil de vida, originària de Barcelona, que centra la seva activitat a                

Instagram, on actualment disposa de 433k seguidors. Té un caràcter alegre i tímid i el seu                

estil és urbà. L’Andrea ha acabat una carrera al Regne Unit i vol dedicar-se a allò que ha                  

estudiat. AleyOlé l’ha triada com a ambaixadora perquè té molt clar quins són els seus               

objectius i treballa molt per a aconseguir-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Andrea Belver (Instagram).      Andrea Belver (Instagram). 
 

● Carla di Pinto (283k) 
Influencer de moda i creadora de la seva pròpia marca de biquinis. Es va fer coneguda a                 

Instagram, plataforma on centra la seva activitat amb 283k seguidors, pel seu estil casual              

però trencador. L’estètica del seu perfil és molt cuidada i té una personalitat molt propera.               

Serà ambaixadora d’AleyOlé perquè és emprenedora i s’implica molt als seus projectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Carla di Pinto (Instagram).       Carla di Pinto (Instagram). 
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● Aitana Ocaña (2,4M) 
Cantant espanyola que es va fer famosa gràcies al seu pas al programa musical Operación               

Triunfo. Té d’un fandom molt potent i actiu que comprèn moltes franges d’edat, però en               

concret dirigeix la seva música a un públic jove.. La personalitat de l’Aitana destaca              

principalment per la seva naturalitat i dolçor. Té 2,4 milions de seguidors a Instagram.              

L’Aitana és escollida com a ambaixadora d’AleyOlé perquè tot i haver triomfat al món de la                

música, segueix mostrant que és una noia normal amb sort i no intenta vendre una imatge                

de persona famosa “inigualable”, la qual cosa no fan molts artistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Aitana Ocaña (Instagram).        Aitana Ocaña (Instagram). 

 

● Teresa Andrés Gonzalvo (556k) 
Influencer de moda i estil de vida que destaca pel seu contingut. Mostra a Instagram,               

plataforma a la qual té 556k seguidors, el seu dia a dia a través d’experiències, consells i                 

tips que la fan pròxima als seus seguidors. Ha estat escollida per a AleyOlé perquè es                

dirigeix als seus seguidors de manera molt franca i natural i mostra aspectes de la seva vida                 

que no sempre són idíl·lics, la qual cosa no fan molts influencers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Teresa Andrés (Instagram).             Teresa Andrés (Instagram). 
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7. Accions 

 
Día de la autenticidad (street marketing) 
AleyOlé declara el 20 de maig com el Día de la Autenticidad. Les ambaixadores anunciaran               

aquest dia als seus perfils de les xarxes socials, avisant que estaran a una ciutat espanyola                

de la mà d’AleyOlé per celebrar aquest dia amb una acció molt especial (sense explicar en                

què consistirà). Aquesta acció tindrà lloc a quatre ciutats d’Espanya, el mateix dia 20 de               

maig de manera simultània: Barcelona, Madrid, Sevilla i Bilbao. A cada ciutat hi haurà una               

de les quatre ambaixadores: la Carla di Pinto, a Barcelona; l’Aitana Ocaña, a Madrid; la               

Teresa Andrés, a Sevilla; i l’Andrea Belver, a Bilbao. A part de la publicitat que faran les                 

ambaixadores d’aquesta acció, AleyOlé crearà curiositat a les quatre ciutats pocs dies            

abans que es dugui a terme. Els dies 18 i 19 de maig, es trobaran globus de color rosa i                    

amb el logotip d’AleyOlé als mateixos llocs de les ciutats on es farà l’acció. Aquests globus                

tindran una targeta lligada a la seva base, on es podrà llegir el següent: 

 

¿Qué te hace auténtica?  
Cuéntanoslo el 20 de mayo en Callao. 

 

www.aleyole.com @aleyole_jewerly 

 

Lògicament, la ubicació que estarà escrita a la targeta canviarà per a cada ciutat. A               

Barcelona, es farà a Plaça Catalunya; a Madrid, a Callao; A Sevilla, a la Plaza Nueva; i a                  

Bilbao, a la Plaza Moyúa. 

 

El Día de la Autenticidad, hi haurà una gran màquina expendedora del color rosa d’AleyOlé               

amb el seu logotip a la part superior. La màquina estarà plena de les caixes roses                

característiques de la marca. Al lloc on s’haurien de posar les monedes i el codi, hi haurà                 

una pantalla tàctil vertical. A la pantalla, els participants respondran 3 preguntes: primer, si              

porten les joies daurades o platejades, o les dues; segon, si prefereixen anells, collarets,              

arracades o polseres; i tercer, que escriguin quina és la seva qualitat que les fa autèntiques.                

La màquina processarà la informació de l’usuari i farà caure una caixa rosa de la màquina.                

A dins, les participants hi trobaran una targeta on hi haurà el nom i la fotografia de la peça                   

d’AleyOlé que és més afina a elles, amb un descompte del 20% per comprar aquesta peça                

a la pàgina web de la marca. Tres dies després, el test de la màquina expendedora passarà                 
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a estar disponible a la pàgina web d’AleyOlé, oferint un 10% de descompte per la peça que                 

surti a cada usuari. 

 

Els més interessats podran reservar plaça prèmium a partir d’una setmana abans. Tan             

AleyOlé com les ambaixadores anunciaran a Instagram que 50 persones de cada ciutat             

poden guanyar aquest tipus de plaça, gràcies a la qual podran saltar-se la cua i, a més a                  

més, es podran fer una foto amb l’ambaixadora que estigui a la seva ciutat. S’hauran de                

registrar al lloc web d’AleyOlé, donant el seu nom i un correu electrònic de contacte. Totes                

les persones que es registrin quedaran subscrites a la newsletter de la marca. Les              

guanyadores es contactaran per correu electrònic i hauran de presentar el DNI quan arribin. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

Màquina expendedora (elaboració pròpia). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Espai a la web per a reservar plaça prèmium (elaboració pròpia).  
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                Caixa amb targeta de descompte (elaboració pròpia). 

 

 

Packs per regalar 
Durant els últims anys s’ha format una tendència a les xarxes socials que consisteix a               

identificar cada membre d’un grup d’amigues amb una paraula o frase curta. S’hi troben              

identificacions com “la madre del grupo”, “la diva”, “la fiestera” o “la cocinitas”. Ja que al                

focus group es va comentar molt que les joies/bijuteria són un bon regal per a les amigues,                 

AleyOlé començarà a oferir uns pack regal a la seva web. Aquests packs estaran formats               

per dues peces diferents (per exemple, unes arracades i un collaret), que variaran segons el               

tipus d’amiga a la qual van associades. És a dir, es crearan 10 packs regal, tots formats per                  

dues peces diferents, que estaran associats a cada tipus d’amiga d’un grup. El preu dels               

packs serà més baix que el de comprar els dos articles per separat. A més a més, AleyOlé                  

farà arribar aquests regals a la persona a la qual van dirigits, acompanyats d’una targeta               

amb un petit text. A continuació, un exemple. 

 

Tus amigas nos han contado que eres la madre del grupo. Y eso te hace muy auténtica. 

 

En AleyOlé creemos que todos tenemos algo que nos hace destacar. Por eso, queremos que luzcas 

tu autenticidad con nuestros pequeños grandes tesoros. ¿Qué mejor ocasión para empezar a hacerlo 

que tu cumpleaños? Disfruta de tus nuevas joyitas. 

 

The authentic you 

AleyOlé 
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Amb aquesta acció ajudem a reforçar la idea de que cada persona és autèntica a la seva                 

manera i de que forma part d’un grup, el qual sense ella estaria incomplert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pack de “La madre del grupo” (elaboració pròpia). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Targeta del pack “La madre del grupo” (elaboració pròpia). 
 
Concurs cançons Spotify-Instagram 

Els criteris per participar són: Les persones del target que siguin identificades per Spotify,              

veuran un anunci de l’estil pop-up quan accedeixin a aquesta plataforma. Les ambaixadores             

explicaran a les seves històries d’Instagram com funciona el concurs i com hi poden accedir               

aquells que no visualitzin l’anunci pop-up. 

 

Al pop-up, s’hi veurà el logotip d’AleyOlé i, a sota, es llegirà: “Dinos qué canción le pondrías                 

a una de nuestras joyas y podrás ganar tres. ¡Participa!”. Al clicar “¡Participa!”, les usuàries               

seran redirigides, dins de la mateixa app, a una secció on hi apareixerà la fotografia d’una                
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peça d’AleyOlé. Al costat, hi haurà una barra de cerca amb la pregunta “Si esta joya fuera                 

una canción, ¿cuál sería?”. Hauran de buscar la cançó utilitzant la barra i, un cop l’hagin                

trobat, hauran de clicar “Enviar”. Els apareixerà un text que dirà: “¡Muchas gracias por              

participar! Haz click aquí para compartirlo en Instagram stories. Entrarás en el sorteo de 3               

joyas de AleyOlé. ¡No olvides etiquetar a @aleyole_jewelry y seguir su página!”. 

 

Una setmana més tard, s’anunciaran els 15 guanyadors, seleccionats aleatòriament d’entre           

tots els participants que hagin compartit la seva participació a la seva història d’Instagram i               

hagin etiquetat i seguit a la marca. Cadascun guanyarà 3 peces d’AleyOlé. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                Procés del concurs a Spotify (elaboració pròpia). 
 
 
Vídeo marca d’AleyOlé amb Alejandra Batlle (CEO) i les ambaixadores 

Aquest vídeo corporatiu serà gravat per inaugurar el canal de YouTube d’AleyOlé. La marca              

anunciarà el seu pas a YouTube al seu Instagram i Facebook, i les ambaixadores ho faran                

als seus instastories. El vídeo es titularà “10 things about AleyOlé”, serà d’uns 5 minuts de                

durada i consistirà a que les ambaixadores faran 10 preguntes a la CEO sobre la marca,                

algunes de les quals faran referència al tema de l’autenticitat que defineix els ideals              

d’AleyOlé. 
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Festa d’inauguració de la botiga 

Quan la situació de la pandèmia ho permeti, AleyOlé inaugurarà la seva primera botiga              

física oficial, situada a la ciutat de Barcelona. A la inauguració hi assistiran les              

ambaixadores, a més de les consumidores d’AleyOlé que vulguin. L’entrada serà gratuïta i             

oberta a tothom. També es convidaran influencers coneguts i periodistes del sector.  

 

S’anunciarà la festa a les xarxes socials, donant tota la informació que el públic ha de saber                 

per assistir-hi. Les persones que vulguin podran sol·licitar plaça prèmium, que inclourà un             

refrigeri, poder saltar-se la cua i fer-se una foto polaroid amb les ambaixadores. 

 

Per evitar que la circulació dins de la botiga estigui saturada, el públic que vingui pel seu                 

compte farà cua al carrer. Es deixaran entrar progressivament per tal que hi hagi entre 10 i                 

15 persones en tot moment, ja que els convidats de la marca necessitaran un espai de                

l’establiment per a ells. Les primeres 100 persones que adquireixin productes, tindran un             

20% de descompte a la seva compra. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Botiga decorada per a la inauguració (elaboració pròpia). 
 
 
Fundraising per a l’associació Grup TLP Barcelona 

El Grup TLP Barcelona treballa amb gent que té el Trastorn Límit de la Personalitat. El                

Trastorn Límit de la Personalitat és una malaltia mental que provoca molta inestabilitat             

anímica a les persones que la pateixen. Les persones que tenen aquest trastorn no tenen               
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una personalitat definida. Tenen problemes per relacionar-se amb els altres i no tenen             

emocions estables. 

 

Ja que AleyOlé defensa l’autenticitat de les persones - que es puguin manifestar tal com són                

i puguin viure a la seva manera-, dissenyarà dues peces noves d’edició limitada, que              

compliran amb el seu ventall de preus habitual, per tal de donar el 50% del que guanyi amb                  

aquestes a l’associació. 

 

Per promocionar aquesta acció, AleyOlé iniciarà una petita campanya a les seves xarxes             

socials, que tindrà com a claim “For those who can’t find their authenticity”. Explicarà en què                

consisteix i animarà a totes les consumidores a participar en la causa. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

Anunci del fundraising a Instagram (elaboració pròpia). 
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Espai de la web per a comprar les peces del fundraising (elaboració pròpia). 

 
Canvi del packaging 

Fa pocs mesos, AleyOlé va canviar el seu packaging. Tot i que ho va comunicar a les seves                  

xarxes socials, no va ser molt notori. Al focus group es va descriure aquest nou packaging                

com a “cutre”. Per això, el tornarem a canviar per un de més atractiu. 
 

El nou packaging tindrà les mateixes dimensions de caixa quadrada. A la part superior hi               

haurà una frase personalitzable per a cada client, que serà “This is so you, (nom del client)”.                 

A la part davantera, hi haurà el nou eslògan “The authentic you”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exterior del nou packaging (elaboració pròpia).            Interior del nou packaging (elaboració pròpia). 
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Branded content: Authenticity reminders (a YouTube)  
Quan el canal de YouTube ja estigui inaugurat, AleyOlé i les seves ambaixadores             

anunciaran a les xarxes socials una acció que es durà a terme a aquesta plataforma. 

 

Serà un conjunt de 8 vídeos, on diferents dones (una a cada vídeo) explicaran què les fa                 

autèntiques i com van descobrir-ho. Els vídeos es publicaran per separat, els dilluns i els               

dijous de cada setmana i seran d’entre 3 i 5 minuts de durada. Així doncs, aquesta acció                 

durarà un mes, lliurant dos vídeos per setmana.  

Cada vegada que es publiqui un vídeo, la marca i les ambaixadores ho notificaran als seus                

perfils. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Entradeta dels vídeos Authenticity reminders (elaboració pròpia). 
 
 
Manifest de l’autenticitat a la web d’AleyOlé 

Un dels principals problemes de la marca és que no diu allò que vol comunicar. Per tant,                 

hem d’aconseguir que tots els consumidors coneguin els seus ideals.  

 

A la pàgina web d’AleyOlé s’hi inclourà un nou apartat anomenat “The Authenticity             

Manifesto”, on la marca explicarà què defensa i què creu mitjançant un manifest. Tindrà un               

to emocional i encoratjador. 
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THE AUTHENTICITY MANIFESTO 
 

1) We will be ourselves no matter the circumstances or the company. 

2) We will stand for what we believe. 

3) We will help others whenever we can. Our example will be followed by strangers. 

4) We will stay loyal to ourselves and our loved ones. 

5) We will keep focused on our goals, never comparing ourselves to others. 

6) We will show our real side to everyone, aiming to do the same. 

7) We will fight for respect and equality. 

8) We will keep negativity away. Walking our way out of toxic situations will increase our               

life quality. 

9) We will not surrender to fear. Failing is learning. 

10)  We are real, we are brave and we are unique. 

 

 

Viatge de marca amb les ambaixadores a Colmar 
Colmar és un poble poc conegut, situat al nord-est de França. Els seus paisatges han estat                

considerats uns dels millors d’Europa en moltes ocasions però, tot i així, és un indret no                

massificat de turisme. Les ambaixadores visitaran aquest petit poble de la mà d’AleyOlé, on              

descobriran la seva autenticitat, allò que el fa diferent.  

 

El viatge durarà 4 dies i les noies visitaran llocs emblemàtics de Colmar i dels seus voltants                 

com La Petite Venise, el Parc du Champ de Mars o les bodegues Cattin. La marca publicarà                 

un vídeo resum del viatge a les seves xarxes. 

 

 

Col·lecció de peces dissenyada per les ambaixadores 
AleyOlé llançarà una col·lecció que dissenyaran les quatre brand ambassadors. Cadascuna           

dissenyarà tres peces seguint els seus gustos (sense sortir de l’estil de la marca). 

 

 

Sorteig amb la marca Arizona Vintage a Instagram 
AleyOlé col·laborarà amb la marca Arizona Vintage per fer un gran sorteig a Instagram.              

Podrà participar-hi tothom qui vulgui, sempre que segueixi els passos que s’indiquen.  
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Arizona Vintage és una marca de roba que ven peces de roba considerades vintage finds.               

És a dir, són peces úniques i autèntiques. Aquesta acció ajudarà a AleyOlé a guanyar               

followers i a guanyar visibilitat, ja que la roba d’Arizona Vintage és molt popular entre el seu                 

target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Foto amb la que s’anunciarà el sorteig a Instagram (elaboració pròpia). 
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8. Mètode d’avaluació 

 
Per tal de comprovar l’efectivitat i el bon funcionament de l’estratègia creada al pla de               

comunicació, ens guiarem mitjançant KPI’s. Ja que les accions proposades tenen           

característiques diferents, cadascuna requereix ser avaluada amb diferents paràmetres. A la           

següent graella, seleccionem els KPI’s que tindrem en compte per avaluar cada acció en              

concret. 
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9. Calendari 
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10. Pressupost 
 

- ACCIONS 
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- ALTRES 

 

 
 
TOTAL NET: 184.940 € TOTAL NET (IVA): 223.777,4 € 
TOTAL PVP: 197.958,9 € TOTAL PVP (IVA): 239.530,269 € 

 BENEFICI: 15752,869 € 
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11. Annexos 
Annex I: Formulari enquesta 

 

Secció 1: dades socioeconòmiques. 
1. ¿Qué edad tienes? 

a. Entre 16 y 20 años. 

b. Entre 21 y 25 años. 

c. Entre 16 y 30 años. 

2. ¿Dónde vives? 

a. Pueblo 

b. Ciudad pequeña (10.000 - 50.000 habitantes) 

c. Ciudad mediana (50.000 - 200.000 habitantes) 

d. Ciudad grande (más de 200.000 habitantes) 

3. ¿Cuál consideras que es tu nivel socioeconómico? 

a. Bajo 

b. Medio-bajo 

c. Medio 

d. Medio-alto 

e. Alto 

4. ¿Llevas joyas habitualmente? 

a. Sí 

b. No 

 

Secció 2: joies que utilitzen i marques de joies que coneixen. 
5. ¿Qué tipo de piezas llevas? 

a. Pendientes 

b. Pulseras 

c. Anillos 

d. Collares 

e. Relojes 

6. Menciona las primeras 3 marcas de joyas/bisutería (asequibles) que te vengan a la             

cabeza. 

7. Selecciona las marcas que conozcas de la siguiente lista: 

a. Maria Pascual 

b. PdPaola 
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c. Singularu 

d. AleyOlé 

e. By Lía 

f. Agatha 

g. Las cosas de Cocó 

 

Secció 3: consum de mitjans. 
8. ¿Qué medios consumes habitualmente? 

a. Televisión 

b. Radio 

c. Prensa 

d. Redes sociales 

e. Medios digitales 

f. Cine 

9. ¿Qué redes sociales o plataformas usas más? 

a. Instagram 

b. Facebook 

c. Twitter 

d. YouTube 

e. LinkedIn 

f. 21 Buttons 

g. Spotify 

10. ¿Con qué frecuencia usas las redes sociales en tu día a día? 

a. Cada pocos minutos 

b. Cada hora 

c. Cada 1 o 2 horas 

d. Cada 3 o 4 horas 

e. Muy pocas veces al día 

11. ¿Alguna vez has visto publicidad de joyas o bisutería en las redes sociales? 

a. Sí 

b. No 

12. ¿La publicidad de alguna de las siguientes marcas ha aparecido en tus redes             

sociales? 

a. Maria Pascual 

b. PdPaola 
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c. Singularu 

d. AleyOlé 

e. By Lía 

f. Agatha 

g. Las cosas de Cocó 

h. No aplicable 

13. ¿En qué medios te gusta ver publicidad de joyas/bisutería? 

a. Televisión 

b. Redes sociales 

c. Prensa 

d. Medios digitales 

e. Exterior 

f. No aplicable 

 

Secció 4: hàbits de compra relatius al sector. 
14. ¿En qué sitios prefieres/sueles comprar joyas/bisutería? 

a. Tienda física oficial 

b. Tienda online oficial 

c. Distribuidor autorizado en tienda física 

d. Distribuidor autorizado en tienda online 

e. Tiendas pequeñas de venta al detalle 

f. Mercadillos 

15. Indica si has comprado piezas de alguna de las siguientes marcas: 

a. Maria Pascual 

b. PdPaola 

c. Singularu 

d. AleyOlé 

e. By Lía 

f. Agatha 

g. Las cosas de Cocó 

h. Ninguna de las anteriores 

 

Secció 5: coneixement d’AleyOlé. 
16. ¿Conoces la marca de joyas AleyOlé? 

a. Sí 
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b. No 

17. ¿Cómo conociste la marca AleyOlé? 

a. No la conozco 

b. Publicidad en redes sociales 

c. Publicidad en Internet 

d. Influencers 

e. Me la recomendaron 

f. A través de un artículo de periódico o revista 

18. ¿Has comprado alguna vez en AleyOlé? 

a. Sí 

b. No 

 

Secció 6: procés de compra a AleyOlé i satisfacció. 
19. ¿Tu experiencia de compra fue buena? 

a. Sí 

b. No 

20. ¿Volverías a comprar joyas de esta marca? 

a. Sí 

b. No 

21. ¿Habías visto publicidad de AleyOlé antes de tu compra? 

a. Sí 

b. No 

22. Después de tu compra, ¿ves la publicidad de Ale y Olé con frecuencia en las redes                

sociales e Internet? 

a. Sí 

b. No 

23. ¿Qué tipo de publicidad has visto de AleyOlé? 

a. Stories de Instagram 

b. Publicaciones promocionadas en Instagram 

c. Banners en Internet 

d. Influencers 

e. No he visto publicidad de AleyOlé 
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Annex II: Preguntes focus group 
 

1. Soleu utilitzar joies? 

2. Quines? (arracades, anells…) 

3. On les compreu normalement? És molt important per vosaltres el lloc on            

comprar-les? 

4. Quan les compreu, prioritzeu la marca o les peces? 

5. Us han regalat joies algun cop? 

6. N’heu regalat? 

7. Creieu que és una bona opció? Per què? 

8. Creieu que les joies defineixen com ets? Les joies poden explicar coses sobre             

vosaltres? 

9. Joieria vs bisuteria: són diferents per a vosaltres? 

10. Us fieu de comprar-les per internet? 

11. La talla o mesura us preocupa quan compreu per Internet (guies de talles no clares)? 

 

*Ensenyem pàgina web d’Ale y Olé* 

 

1. Aquesta marca, per a vosaltres, ven joieria o bisuteria? 

2. La marca es defineix com una marca de joies. Creieu que es poden definir com una                

marca de joies? 

 

*Ensenyem joies d’Ale y Olé en directe* 

 

1. Ara que veieu les seves joies en directe, compraríeu la marca? 

2. Quant creieu que costen aquestes peces? 

 

*Diem el preu que costen* 

 

3. Com veieu la qualitat/preu? 

4. Packaging d’enviament: us agrada? com poden fer-lo millor? us agradaria que fos            

més personalitzat? com? 
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*Ensenyem vídeos promocionals d’Ale y Olé (3)* 

 

1. Creieu que els tres vídeos tenen semblança? 

2. Què diu la marca? Diu el mateix als tres vídeos? 

3. Si no posesin el logo, sabríeu que són de la mateixa marca? 

4. Què penseu d’Ale y Olé després de veure aquests vídeos? 

5. Us plantejaríeu comprar la marca? 
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