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COM FER DE LA MODA UN NEGOCI 

Factors clau per fer de la moda un 

negoci 

ACTE II: TEIXINT IDEES I XARXES 

 Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i 

experimentals.  
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Dimensions de la moda  

• Dimensió cultural. 
 “Llenguatge d’ expressió de sentiments i 

pensaments” 

 

• Dimensió Psicològica. 

 “Com em fa sentir el que porto posat”   

 

• Dimensió de negoci. 

 “Transacció econòmica producte - 

consumidor – recursos: creixement”  
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Què és un negoci?  

Producte 

/ mercat 

Botiga pròpia Botiga multi 

marca 

Gran 

Magatzem 

Col·lecció roba 40% 40% 20% 

Col·lecció 

complements 
30% 15% 55% 

Perfums 20% 0% 80% 

La venda d’un producte en un mercat determinat configura una unitat de negocio 
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Model de negoci 
• Elements essencials del model de negoci en el sector de la moda:   

Gràfic: Pla de Dinamització de la Moda Catalana. Elaborat per David Garcia (Director General del Centro Tecnològic FITEX) per al 

Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Govern de la Generalitat de Catalunya.  
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El producte 
• La base de qualsevol negocio de moda és un producte amb 

identitat. 

 

  “És essencial fer col·lecciones amb ànima” 

 

Important: El valor afegit del producte. 

Fuente: Juan José Marco (Director General de DAVALOR, Consultoria estratègica) 
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Propostes (+) valor 

• I – Phone 

 

 “El món a les meves mans, de forma amigable i divertida” 

 

“...Els resultats d’una enquesta digital entre usuaris d’Apple afirmen 
que comprarien I – Phone  tot i que el seu preu fos el doble de 

l’actual; això demostra....” 
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Propostes (+) valor 

• IKEA 

 

 “Disseny, bon preu i customització”” 
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Propostes (+) valor 
• Desigual 

 

 “Pots situar-te en el luxe, en el segmento low – cost  

o simplement ser diferent” 

 

(Manel Adell, Director General de Desigual) 
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Dimensions de valor 

 Més tangible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Més emocional 

Fonamentat en els 

atributs i característiques 

del producte. 

Fonamentat en els valors  

intangibles de la marca. 

} 
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Com descobrir el meu valor? 

• Concursos. 

 

• Experts. 

 

•  Anàlisis de la competència. 

 

• Test de mercat amb punts de venda. 

 

• Test de mercat amb consumidors finals.  
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Hem de tenir un pla.... 

• He pogut avaluar que el producte, la meva proposta de valor és positiva.... 

Ara necessito un pla!!!! 
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Necessito un pla 

• Tot projecte empresarial necessita d’un pla d’empresa, 

 elaborat de forma reflexiva i curosa.  

 

1.  Resum. 

2.  Persona emprenedora o equipo fundador. 

3.  Pla de marketing. 

4.  Pla d’operacions o producció. 

5.  Pla d’organització. 

6.  Pla jurídic i fiscal. 

7.  Pla econòmic financer.  
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Necessito un pla 

• Resum  

 

 Dos o tres pàgines on s’expliquen els 
aspectes més rellevants del nou 
projecte empresarial. La seva qualitat 
pot condicionar la lectura o no de la 
resta del pla.  

 

 Hems de parlar de la proposta de valor 
(aventatge competitiva), de l’equip 
emprenedor, pla de marketing i pla de 
producció. La seva elaboració  es 
realitza sovint tan bon punt s’estigui 
elaborant el pla  d’empresa.  
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Necessito un pla 

• Equip Fundador  

 

 Presentar a la persona emprenedora o els membres de 
l’equipo fundador (edat, formació, experiència professional, 
vinculacions familiars amb el negoci, complementarietat en 
les capacitats de les empreses de l’equip fundador....) 
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Necessito un pla 

• Pla de Marketing  

 

 - Quines necessitats cobriran el producte o servei?. 

 - Característiques i atributs principals del meu producte. 

 - Detallar el nostre mercat potencial (topologia de clients: 
¿quins són?, ¿quants són?, ¿on estan ubicats?, ¿és un 
mercat en creixement / decreixement o estancat?, ¿com 
podem arribar a clients potencials?, ¿quins productes 
compren actualment?, ¿quins seran els seus motius per 
comprar els nostres productes?, comparativa del nostre 
producte amb els competidores, quota de mercat esperada 
durant els pròxims anys....  

 - Definir la política de preus (venda directa o indirecta – a 
través de quins canals, quins preus i condicions?).   
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Necessito un pla 

• Pla d’operacions.  

 

 - Concretar els aspectes relacionats 
amb la fabricació del producte que 
vendrem. Recursos necessaris per 
poder produir (locals, recursos 
humans, maquinària, matèries 
primeres...). 

  

 - Determinar el cost industrial. 

  

 - Gestió de qualitat, propietat 
intel·lectual i gestió mediambiental.  

 



17 

Necessito un pla 

• Pla d'organització.  

 

– Concretar els aspectes relatius tant a  l’estructura 

organitzativa com  la planificació de recursos humans 

de la nova empresa. 

– Quantes persones i amb quines característiques (edat, 

formació, etc.) es necessitaran per portat a terme 

l'activitat de l’empresa. 

– Com es reclutaran, seleccionaran i contractaran les 

persones externes. 

– Quina formació complementària se’ls donarà, si és 

necessari. 

– Quines polítiques de retribució  s’utilitzaran. 

– Com serà la distribució dels beneficis entre els socis, 

si es dóna el cas. 
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Necessito un pla 
• Pla jurídic / fiscal.  

 

– Un cop escollit el nom comercial de la nostra empresa, 

s’especificarà la forma jurídica adoptada, justificant les raons 

d’aquesta elecció. 

– Fonamentalment, els factors clau en l’elecció de la forma jurídica 

a adoptar per a la nova empresa seran el grau de responsabilitat a 

assumir per part dels socis promotors (limitada o il·limitada) i els 

aspectes fiscals. 

– Les formes jurídiques més habituals són les següents: empresari 

individual, societat civil, societat limitada, societat anònima i 

cooperativa. 

– Es detallaran les obligacions fiscals que incideixen en el 

desenvolupament de l’activitat de l’empresa: 

• Impost sobre la renda de persones físiques (IRPF). 

• Impost sobre societats (IS). 

• Impost sobre el valor afegit (IVA) 
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Necessito un pla 

• Pla financer.  

 

– Recopilar els aspectes econòmics - financers del nostre 

projecto empresarial. 

 

– Concretar el pla d’inversions inicial, el pla de finançament, l’ 

avaluació del projecte, la previsió de tresoreria i del compte 

de resultats, així com el càlcul del punt d’equilibri i l’elaboració 

del balanç de situació. 

 



20 

El negoci de la moda 

 La relació entre creativitat i gestió és un dels elements que porten 
a les particularitats del model de gestió en les empreses de moda. 

 

• Creatius  ànima creativa - emocional de l’empresa  

 

• Directius  ànima empresarial - racional de l’empresa 

  

Requereix una interacció contínua 

i arribar a un estat d’equilibri 
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Exemple de parelles creatives - empresarials 

• Yves Saint Laurent – Pierre Bergé 

• Giorgio Armani – Sergio Galeotti 

• Valentino Garvani – Giancarlo Giammetti 

• Alberta – Massimo Ferretti 

• Gianfranco Ferrè – Franco Dei Mattioli 

• Tom Ford – Domenico De Sole 

• Calvin Klein – Barry Schwartz 

• Vivienne Westwood – Malcom Mclaren 

• Sita Murt – Jordi Balcells 

Creació i Gestió  


