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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. JUSTIFICACIÓ – OBJECTIUS 

El tema principal d’aquest projecte de final de grau és el disseny conceptual, imatge de marca i 

packaging d’una gamma de productes alimentaris japonesos.  

L’elecció del tema ha estat molt vinculat al meu desig personal de realitzar un projecte tècnic 

però que incorpores en ell el màxim de disseny gràfic possible. Aquest desig ve degut a que crec 

que és una disciplina amb la que hem trobo còmode i en la qual treballo molt a gust. 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 

L’objectiu principal del projecte és crear un disseny de packaging totalment funcional i atractiu, 

a més de crear una marca diferent i distintiva que pugi ser competitiva dins del mercat actual, 

que està en continu creixement en els últims anys. 

Com a objectius complementaris podríem dir que es busca un disseny que respecti el medi 

ambient, i també es persegueix que el producte final tingui un preu competent dins del mercat. 

A més es vol realitzar un disseny de fàcil muntatge, emmagatzematge i ús per part tant dels 

usuaris com dels treballadors del futur establiment.  

OBJECTIUS PERSONALS 

Com a objectiu personal principal,  espero aprendre coses noves mentre el desenvolupo, ja que 

crec que és una part essencial de la meva formació com a futura dissenyadora industrial. 

Vull incorporar en aquest treball el màxim del après durant la carrera aplicant els conceptes 

desenvolupats en diferents assignatures del grau. Ja que crec que aquest projecte ha de ser un 

reflex de tots els coneixements absorbits durant el grau.  

1.2. PLANIFICACIÓ. 

Primer d’avançar en el tema del projecte és de vital importància tenir una planificació del temps 

establerta des de l’inici d’aquest. S’ha dividit el temps per cada conjunt de tasques que es 

consideren d’un mateix apartat o tema del projecte, i aquestes a la vegada s’han separat entre 

activitats crítiques i complementaries. 

Com a activitats crítiques tenim les següents: 

• Introducció: En aquest apartat s’explicarà el perquè de l’elecció del treball, els objectius 

perseguits i la planificació del temps per dur-lo a terme. 

 

• Documentació prèvia: Englobarà tot el referent a normativa, legislació i propietat 

intel·lectual vinculat al projecte. 
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• Anàlisis previ: S’estudiarà la cultura culinària i s’analitzarà la forma en la qual es 

consumeix el menjar japonès i es realitzarà una enquesta per entendre que necessita o 

busca el client a l’hora de consumir aquet tipus de productes. 

 

• Tècniques creatives: En aquest apartat es duran a terme una sèrie de tècniques 

creatives que ajudaran a entendre les mancances i avantatges dels dissenys que trobem 

actualment al mercat.  

 

• Disseny: En aquest es presentaran les diferents propostes de disseny i el disseny final a 

nivell conceptual, funcional i formal. Finalment es farà una presentació del producte 

mitjançant renders...A part també es realitzarà un estudi del impacte ambiental del 

producte final. 

 

• Conclusions: En aquest apartat es farà una autocrítica al treball i es comprarà el resultat 

amb els objectius plantejats a l’apartat d’introducció. 

 

• Maquetació del document: Aquesta tasca serà una de les darreres, en aquesta es 

revisarà la ortografia i el contingut total del treball desenvolupat així com la seva 

presentació, bibliografia, webgrafia... 

 

• Presentació: Realització de la presentació del projecte de final de grau, powerpoint i 

preparació de la presentació.  

Com a activitats secundaries o complementaries tenim les següents: 

• Estudi econòmic: Es realitzarà un estudi del preu de la gamma de productes final i dels 

preu del disseny desenvolupat en aquest projecte.  

 

• Pàgina web: Es crearà una pàgina web o portfoli on es mostrarà el producte i les seves 

especificacions així com informació de la marca.  

 

• Maqueta: Per acabar de entendre el funcionament i el disseny final es realitzarà una 

maqueta del producte. 
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     SETMANA 

TASCA DATA INICI DATA FI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Introducció 01-feb 13-feb 
                                            

Documentació prèvia 14-feb 24-feb 
                                            

Anàlisis previ 25-feb 10-mar 
                                            

Tècniques creatives 11-mar 08-abr 
                                            

Disseny marca  09-abr  30-abr 
                                            

Disseny packaging 13-abr 04-jun 
                                            

Pla de negoci 05-jun 06-jun 
                                            

Maquetació document 07-jun 09-jun 
                                            

Conclusions 07-jun 08-jun 
                                            

Maqueta 10-jun 19-jun 
                                            

Presentació 20-jun 29-jun 
                                            

Pàgina web 13- jun 26-jun 
                                            

Taula 2 Diagrama de Gantt 
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2. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA. 

2.1. NORMATIVA I LEGISLACIÓ 

Normativa 

NORMA DESCRIPCIÓ 

UNE 137004:2003 
Envasos i embalatges de cartró. Terminologia, 

definicions, classificació i designació. 

UNE-EN 13430  

 

Identifica els criteris a considerar quan s’avalua la 

reciclabilitat d’un envàs o embalatge. 

UNE 49402:1973 Bosses de paper per usos generals. Nomenclatura. 

UNE-EN 14287:2005 

Alumini i aliatges d’alumini. Requisits específics de 

composició química per productes destinats a la 

fabricació d’envasos. 

ISO/TS 22004 

Certificació per companyies manufactureres de 

materials per envasos destinats a la distribució 

d’aliments. 

ISO 22000 Gestió de seguretat alimentaria. 

UNE-EN ISO 14001 Gestió Ambiental 

Taula 3 Normativa 

Legislació 

Europea 

• Directiva 94/62/CE, relativa als envasos i residus d’aquests. 
 

• Reglament C.E. 852/2004 sobre normes d’higiene dels productes alimentaris. 

 

• Reglament (CE) 1935/2004 sobre els materials i objectes destinats a l’entrada en 
contacte amb aliments. 
 

• Reglament (CE) 2023/2006 sobre bones pràctiques de fabricació de materials i objectes 

destinats a entrar en contacte amb aliments. 
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• Reglament (CE) 450/2009 sobre materials i objectes actius i intel·ligents destinats a 

entrar en contacte amb aliments.  

 

• Reglament (CE) 178/2002 en aquest s’estableixen els principis i els requisits generals de 

la legislació alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària. 

A més, alguns materials disposen de una legislació europea específica que defineix els requisits 

destinats a entrar en contacte amb aliments: 

• Els materials plàstics estan regulats per el Reglament (UE) 10/2011 sobre materials i 

objectes de plàstic destinats a entrar en contacte amb aliments.  

 

• Els derivats epoxídics estan regulats per el Reglament (CE) 1895/2005 relatiu a la 

restricció en el ús de determinats derivats d’epòxid en materials i objectes destinats a 

entrar en contacte amb productes alimentaris.  

Espanyola 

• Llei 11/1997 de envasos i residus d’envasos. 
 

• Real Decret 847/2011 en aquest decret s’estableix la llista positiva de substancies 
permeses per la fabricació de materials polimèrics destinats a entrar en contacte amb 
aliments. 
 

• Real Decret 846/2011 s’estableixen les condicions que han de complir les matèries 

primes que tenen com a base materials polimèrics reciclats. 

 

• BOE-A-2011-11604 llei sobre seguretat alimentària i nutrició. 

 

• Real Decret 3484/2000 per el que s’estableixen les normes d’higiene per l’elaboració, 

distribució i comerç de menjar preparat.  
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2.2. PATENTS. 

NOM DIBUIX 

Container body of sushi packaging container   

Aquesta patent ens resulta interessant per la 

seva manera de separar els nigiris dins de 

envàs.  

 

Constructive embodiment package 

introduced for food packaging 

La forma en la que s’uneixen les dues parts de 

l’envàs es diferent a l’encaix normal, per això 

aquesta patent s’ha introduït en aquest 

apartat.  
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Container for sushi   

En aquest cas els sushis també es troben 

separats per una forma semblant a la primera 

però en aquesta patent també es marca el 

lloc de cada peça.  

 

 

Packaged makizushi (rolled sushi) and its 

packaging sheet   

La utilització del tetrapack com a material i la 

forma del envàs fan interessant aquesta 

patent.  

 

Packaged sushi   

 

Aquesta és la patent d’un packaging per una 

sola peça de sushi mitjançant un embolcall 

simple.  
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Packaging container for sushi   

En aquesta patent podem veure com s’utilitza 

la tapa com a separació de cada peça així com 

unes petites guies a la safata. 

 

Packaging container of frozen nigiri sushi   

En aquest disseny s’utilitzen envasos 

individuals que posteriorment s’uneixen per 

un packaging que els inclou. 

 

Packaging method for sushi, sushi pack and 

stoppered sushi pack   

En aquest cas resulta interesant la utilització 

de un material orgànic per l’embolcall de una 

peça de sushi.  

 

Sushi tray and method of using  

El disseny esta adaptat per ser totalment 

apilable.  

 

Taula 4 Patents 
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3. ANÀLISIS PREVI 

3.1. CULTURA CULINÀRIA JAPONESA. 

La cultura gastronòmica japonesa, basada en l’arròs, es va desenvolupar a partir de la 

introducció des de Àsia del cultiu d’arròs fa més de 2.000 anys. Japó es caracteritza per un clima 

amb estius calorós i plujós, amb una primavera i una tarda llargues i un hivern suau, aquest clima 

afavoreix el cultiu de llegums i cereals, com ho són l’arròs i la soja. La tradició de servir l’arròs 

amb verdures del temps i peix, o altres productes del mar, va evolucionar fins arribar a una 

forma sofisticada en el període de Edo (1603-1868), i roman com a essència de la cuina 

típicament japonesa.  

Les principals característiques que descriuen la gastronomia japonesa es podria dir que són: 

senzillesa, naturalisme i refinament. La cuina japonesa és el reflex d’una civilització amb més de 

dos mil anys de tradició, es podria, fins i tot, considerar que la cuina japonesa és un art culinari.  

A través de la seva cuina expressen la bellesa de la naturalesa així com els canvis estacionals, 

aprofitant els diversos productes frescos de cada estació de l’any.  

Origen 

Cap al segle V la religió que predominava al Japó era el Budisme i el Shintoisme, i diverses lleis 

imperials van fer desaparèixer gradualment el consum de carns d’animals i aus, ja que a la religió 

budista la vaca és un animal sagrat.  

L’estil culinari vegetaria conegut com shojin ryori va ser popularitzat per la secta zen, i cap al 

segle XV van aparèixer aliments i ingredients de cuina utilitzats avui en dia per els japonesos, 

per exemple la salsa de soja (shoyu), el miso, el tofu i altres productes de base de soja.  

La cuina tradicional japonesa es anomenada washoku i dins d’aquesta existeixen tres estils 

bàsics: honzen ryori, que és el tipus de cuina per banquets molt formals i elaborada, chakaiseki 

ryori, la cuina que es serveix amb la cerimònia del te, i kaiseki ryori.  

 

Imatge 1 Cerimònia del té; Recuperat de http://www.descubra.info 
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El washoku és el vintè segon bé immaterial del Japó que ha sigut anomenat patrimoni de la 

humanitat per la Unesco, que també inclou manifestacions d’art escèniques com el kabuki, el 

noh i el bunraku (teatre de marionetes).  

El sushi que la majoria de la gent coneix actualment es va desenvolupar en Edo, a principis del 

segle XIX. El sushi d’aquell temps es venia a paradetes com aperitiu, aquestes paradetes són les 

precursores dels actuals restaurants de sushi.  

Obertura a Occident 

La primera obertura del Japó a Occident es va produir a meitat del segle XVI, amb l’arribada de 

missioners espanyols a l’illa. En aquest moment, es combina la manera de fregir espanyola i 

portuguesa amb el mètode xinés de fregir verdura, i així es va desenvolupar la tempura, popular 

plat japonès en el que marisc i diferents tipus de verdura s’arrebossen i es fregeixen.  

Amb la reobertura del Japó al segle XIX, es van introduir noves costums de cuinar i menjar, la 

més important va ser el consum de carn. Encara que avui en dia es considera un plat japonès, el 

sukiyaki ( carn de boví, verdures, tofu i altres ingredients cuinats a la taula en un brou de salsa 

de soja, mirin (sake dolç) i sucre) era al principi servit en restaurants d’estil occidental. Un altre 

plat nacional que va aparèixer en aquest període és el tonkatsu, costelles de porc empanades. 

També va ser importat de l’Índia el curri amb el qual es va començar a elaborar l’arròs japonès 

amb curri (kareraisu) , aquest conté verdures i carn o marisc en una salsa lleugera de curri que 

es abocada sobre l’arròs.  

El menjar actual 

Encara que la selecció d’aliments disponible als supermercats i altres tendes és molt variada, el 

menjar d’origen nacional segueix sent la norma, i el menjar a casa sol estar composat 

generalment d’arròs blanc, sopa de miso i confitats tsukemono. Altres plats típics del dia a dia 

són verdures cuinades, tofu, peix rostit, sashimi, i vedella, porc o pollastre cuinats de diverses 

maneres.  

Mentre moltes famílies segueixen menjant menja fet a casa, a les últimes dècades s’han 

substituït els plats casolans per menjar preparada, sushi, plats de tallarines xinesos o japonesos 

i menjars servits en carmanyoles al estil japonès (bento) són els plats per emportar més típics.  

Sopar fora 

La contribució més famosa de la gastronomia japonesa al món, el sushi, es consumeix al Japó 

generalment en els restaurants especialitzats en sushi, on els clients es senten a la barra i fan les 

seves comandes, una a un, al xef. També existeixen unes cadenes de restaurants de sushi amb 

cintes transportadores en les que el sushi va pareixent en plats, de dues en dues peces.  

A diferència dels restaurants japonesos a l’estranger, que solen tenir a la carta diferents tipus 

de menjar japonès, els restaurants al Japó normalment estan especialitzats en un sol tipus de 

menjar: sushi, tempura, shabushabu, sukiyaki, tallarines de soba i udon, etc. 
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Intercanvis culturals culinaris 

Durant les dues últimes dècades, amb el creixement de la importància de dur a terme una dieta 

saludable, ha contribuït a una expansió del menjar japonès al estranger, amb un augment de 

restaurants japoneses en les principals ciutats de tot el món. La majoria d’aquets ofereixen sushi, 

i altres també serveixen altres especialitats com la tempura.  

Segons un estudi del Ministeri d’Agricultura, Aforestació i Pesca hi ha al voltant de 14.000 

restaurants japonesos a Nord Amèrica, 10.000 a Àsia i uns 2.500 a Europa. El número total de 

restaurants japonesos a EEUU ha crescut en un 250% en l’última dècada, i el número ha crescut 

un 300% en 5 anys a Gran Bretanya.  

3.2. ESTUDI PRODUCTES TAKE AWAY 

En aquest apartat del projecte ens centrarem en els diferents tipus de packaging take away que 

existeixen actualment al mercat, no només els vinculats al menjar japonès, sinó també a altres 

tipus de menjar.  

 

Imatge 2 Packaging pizza (font: 

https://spanish.alibaba.com)  

 

 

Imatge 3 Packaging menjar xinès 

(font: http://www.thesun.co.uk) 

Potser el packaging de menjar a domicili més comú per 

molta gent és el de pizza, aquest normalment és de 

cartó ondulat i té forma quadrada.  

Avantatges: Funcional, material reciclable.  

Inconvenients: Difícil de transportar, fràgil, el cartó 

absorbeix l’aigua dels vapors i queda humit.   

Un altre envàs que potser a arribat a la majoria de cases és 

aquest d’alumini amb tapa de cartó que normalment conté 

menjar xinès.   

Avantatges: Funcional, material reciclable, gran capacitat, 

multifuncional (serveix per diferents tipus de menjar), fàcil 

emmagatzematge, fàcil transport.  

Inconvenients: Fàcil obertura, el cartó de la tapa absorbeix 

l’aigua dels vapors i l’oli i queda humit.   
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Imatge 4 Packaging McDonald’s (font: 

http://www.taringa.net)  

 

 

Imatge 5 Packaging sushi (font: 

http://www.puntoqpack.com  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McDonald’s utilitza diferents packagings per els seus 

productes, un per els postres, un altre per les patates, un 

altre per les hamburgueses, i així amb tots els seus 

productes. Els analitzarem de forma global.  

Avantatges: Funcional, material reciclable, fàcil 

emmagatzematge. 

Inconvenients: Fàcil obertura, el cartó que s’utilitza de la 

tapa absorbeix l’aigua dels vapors i l’oli i queda humit.   

Aquest és el packaging que solen utilitzar els diferents 

restaurant de menjar japonès a domicili. Consta de dues 

parts de polipropilè.   

Avantatges: Funcional,  fàcil emmagatzematge, preu baix. 

Inconvenients: Fàcil obertura,  material no gaire respectuós 

amb el medi ambient, pot donar sensació de fragilitat.  
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3.3. ANÀLISIS DE NECESSITATS 

Per poder saber que pensen els consumidors actuals i els possibles nous consumidors les actuals 

solucions de packaging i de restaurant japonesos es realitzarà una enquesta mitjançant Google 

Formularis. A continuació s’exposen la informació que es busca saber a través del formulari: 

- Quanta gent consumeix normalment menjar japonès. 

- Amb quina freqüència consumeixen aquest producte a domicili. 

- Quins són els seus gustos a l’hora de consumir menjar japonès. 

- I que en pensen de la manera de presentar el menjar que els hi arriba a casa. 

Enllaç a l’enquesta: http://goo.gl/forms/kVXRsJyrqC. Aquesta enquesta s’ha realitzat en castellà 

per arribar al màxim d’enquestats possibles. Es poden trobar les preguntes de l’enquesta i les 

possibles respostes en el Annex 1 d’aquest projecte.  

3.3.1. RESULTATS ENQUESTES I CONCLUSIONS 

Es va utilitzar com a mètode de difusió diverses xarxes socials, per aconseguir el màxim 

d’enquestes. Finalment en un període d’una setmana es van aconseguir 64 respostes de 

l’enquesta. A continuació, es poden observar els resultats, de cada pregunta, de forma gràfica, 

així com la conclusió que es treu del resultat obtingut.  

 

Gràfica 1 ¿Qué edad tienes? 

Segons les dades recopilades mitjançant l’enquesta aproximadament el 52% dels enquestat es 

troben entre les edats de 18 i 25 anys, i més gairebé el 60% dels enquestats es troben per sota 

dels 35 anys.  
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Gràfica 2 ¿Con que frecuencia comes comida japonesa? 

Prop del 80% dels enquestats han provat algun cop el menjar japonès, el que dona a entendre 

que no és una cultura culinària desconeguda dins de la nostra comunitat. A més, prop del 45% 

són consumidors habituals d’aquest tipus de menjar. El 21% dels enquestats que han contestat 

“Nunca lo he probado.” en aquesta pregunta van finalitzar el qüestionari després d’acabar la 

primera secció.  

 

Gràfica 3 ¿Sueles pedirla a domicilio? 

Es important saber la mida del mercat al qual ens enfrontem. Com podem veure amb aquesta 

pregunta la gent que consumeix menjar japonès ho sol fer a restaurants, o demanen molt de 

tant en tant a domicili. Només el 11% dels enquestats consumeix preferentment menjar japonès 

a domicili. 



23 
 

 

Gràfica 4 ¿Te gustaría conocer más sobre la cultura japonesa? 

Prop del 85% dels enquestats estaria interesant en conèixer més aspectes sobre la cultura 

japonesa, així que en el disseny del packaging seria interesant proporcionar informació extra al 

client sobre les costums i llegendes japoneses.  

Al canviar de secció, el número total d’enquestats varia a 51 ja que el 11% que han contestat 

“No lo he probado” a la segona resposta ja han finalitzat el qüestionari. 

 

Gràfica 5 ¿Sueles pedir solo sushi? 

Aquesta qüestió és interesant per conèixer el gustos més comuns entre els consumidors, més 

del 50% dels enquestats demanen més coses a part de sushi així que es tindrà en compte la 

possibilitat de realitzar un packaging per altres plats típicament japonesos.  
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Gràfica 6 ¿Qué tipo de sushi es el que más te gusta? 

Otros: 

• Ninguno. 

• Temaki. 

• Fusión comida japonesa y mediterránea. 

En aquesta pregunta es buscava saber la preferència a l’hora d’escollir el tipus de sushi a 

consumir, com podem observar a la gràfica anterior els tres tipus de sushi més típics estan 

bastant igualats, així que podríem dir que tots els tipus agraden per un igual als consumidors.  

 

Gràfica 7 ¿Crees que sería interesante proponer un menú de iniciación en el sushi? 

Al 84% dels enquestats veuen interesant la proposta de crear un menú d’iniciació per a 

principiants al món del sushi. En definitiva, si finalment es proposen menús al projecte s’haurà 

de considerar aquesta opció.   
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Gràfica 8 ¿Cuál de los siguientes criterios tienes más en cuenta cuando eliges restaurante japonés? 

La qualitat segons els consumidors que han contestat l’enquesta és el criteri que més tenen en 

compte a l’hora d’escollir el restaurant japonès al que aniran o al que demanaran menjar a 

domicili. Encara que també es pot observar que el preu és un dels aspectes més importants així 

que els preus del producte han de ser competents. El sabor que seria un criteri bastant associat 

amb la qualitat, també és un dels criteris claus que fan escollir un restaurant o un altre. També 

podem veure com la rapidesa i la proximitat no són criteris essencials per els consumidors.  

 

Gràfica 9 Puntúa del 0 al 10 la presentación de la comida japonesa que llega a tu casa 

Realitzant la mitjana de les puntuacions obtingudes en aquesta pregunta de l’enquesta, 5,43 

de mitjana aritmètica, podem treure com a conclusió que la presentació de aquest producte 

en concret és molt millorable segons el criteri dels consumidors.  
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Gràfica 10 ¿Crees que el envase debería representar más la cultura japonesa? 

El 84% dels enquestats comparteixen la idea de que l’envàs que arriba a les seves cases hauria 

de representar més la cultura japonesa, tal i com es va comentar al inici del projecte com a uns 

dels objectius.  

 

Gràfica 11 ¿Te gustaría que el envase fuera reutilizable? 

Seria interessant arribar al punt de realitzar un envàs reutilitzable, ja sigui una part o 

completament reutilitzable. Aquest aspecte s’estudiarà més endavant.  

SUGERENCIAS O PROPUESTAS 

• Adaptarla en parte a los gustos occidentales. 

• Sitio para poner la salsa de soja. 

• Sushi para celíacos. 

• Bandeja que puedas poner de decoración. 

• Palillos bonitos. 

• Suelo pedir poco a domicilio comida que contenga alga nori, ya que llega blanda. 
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• Los palillos, aunque se cobrasen sería interesante que fueran reutilizables. 

• Que tenga más restaurantes y más cercano. 

Totes aquests suggeriments i propostes es tindran en compte a l’hora de realitzar un disseny 

conceptual del producte i a l’hora de definir el servei que es vol donar des de la marca de 

restaurant que es crearà en aquest projecte.  

3.3.2. CONCLUISONS ENQUESTES 

De les respostes dels enquestats podem extreure una sèrie de conclusions interessants per 

formar part de les bases d’aquest projecte: 

• 80% dels enquestats han provat el menjar japonès, així que tant la cultura com la 

gastronomia japonesa no són desconegudes per la nostre societat. 

 

• El 45% dels enquestats són consumidors habituals d’aquest tipus de menjar. 

 

• Només el 11% dels consumidors habituals mengen japonès a domicili i més de la meitat 

ho solen fer a restaurant.  

 

• El 85% els hi agradaria saber més sobre la cultura japonesa. 

 

• No només demanen sushi, sinó que més del 50% solen consumir altres coses també. 

 

• El 84% pensen que seria bona idea proposar un menú d’iniciació en el sushi. 

 

• La qualitat, el preu i el sabor són els aspectes més valorats per els consumidors per 

escollir el restaurant/establiment japonès. 

 

• La nota mitja donada a la presentació del menjar per els enquestats ha estat de 5.43 així 

que la presentació és millorable en molts aspectes. 

 

• El 84% creuen que l’envàs hauria de representar més la cultura japonesa. 

 

• I al 88% els hi agradaria que l’envàs es pogués reutilitzar.  
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4. TÈCNIQUES CREATIVES 

4.1. INCONSISTÈNCIES VISUALS I FUNCIONALS. 

Aquesta tècnica consisteix en l’exploració d’un determinat producte existent, mitjançant el seu 

anàlisis tant visual com funcional, i així trobar els aspectes a millorar.  En el nostre cas tenim el 

objecte físicament això ens facilitarà la observació i el seu anàlisis. 

 

Imatge 6 Envàs de plàstic (http://www.puntoqpack.com) 

Aquesta tècnica consisteix en les següents fases:  

 

El primer pas a seguir és fer una descripció bàsica del producte: especificacions, dades tècniques 

i instruccions d’ús i funcionament.  

- L’objecte consta de dues parts, tapa i safata.  

- La safata és de PS mentre que la tapa és de PET.  

- Existeixen diferents mesures de packaging segons el número de sushi que es vulgui 
introduir a dins. 

- Unió de les dues parts mitjançant l’encaix de la tapa amb la safata.   

 

 

 

 

 

 

 

Descripció bàsica del 
objecte a estudiar.

Detecció i 
especificació de les 

insconsistències 

Postulat de les 
possibles causes de 
les inconsistècnies. 

Relació de 
propostes 
de millora. 

PROPOSTA
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INCONSISTÈNCIA VISUAL POSSIBLE CAUSA MILLORA PROPOSADA 

I1. Pot donar sensació de 

brutícia. 

C1. Transparència de la 

tapa. 

M1. Tapa opaca o 

semitransparent. 

I2. Sensació de fragilitat del 

envàs. 

C1. El material no dona 

sensació de rigidesa. 

M2. Canviar el material de 

l’envàs. 

I3. No té cap relació amb la 

cultura japonesa. 

C3. Poc encert en els 

dibuixos que apareixen en 

el envàs. 

M3. Introduir informació 

sobre la cultura. 

I4. L’envàs no representa a la 

marca. 

C4. Material difícil de 

gravar o personalitzar. 

M4. Canviar el material de 

l’envàs. 

I5. Poc original o distintiu. 
C5. La forma rectangular 

és massa simple. 

M5. Crear una forma 

original de l’envàs. 

Taula 5 Inconsistències visuals 

 

INCONSISTÈNCIA FUNCIONAL POSSIBLE CAUSA MILLORA PROPOSADA 

I6. Fàcil obertura C6. L’encaix no és segur 
M6. Simplificar la unió i 

fer-la més segura. 

I7. No manté la temperatura 

dels aliments. 

C7. El material no conserva 

la temperatura. 

M7. Utilitzar un tipus 

tetrapack per mantindré 

més l’essència. 

I8. No pot introduir altres 

aliments que no siguin sushi. 

C8. La forma de l’envàs no 

ho permet. 

M8. Modificar la forma de 

l’envàs per fer-lo més 

multifuncional. 

I9. No inclou al seu interior ni 

els palet, ni les salses. 
C9. Espai reduït de l’envàs. 

M9. Incloure salses i palets 

dins de l’envàs. 

Taula 6 Inconsistències funcionals 
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PROPOSTA  

Segons l’aplicació d’aquesta tècnica creativa hem arribat a una sèrie de canvis que s’hauran de 

tenir en compte a l’hora de realitzar una proposta d’envàs: 

• Tapa opaca o semi-transparent. 

• Canvi del material de l’envàs a un amb una aparença més robusta.  

• Vincular la cultura japonesa a l’envàs. 

• Representació de la marca. 

• Forma d’envàs original. 

• Simplificació de la unió de les dues peces que componen l’envàs o del seu tancament. 

• Realització d’un envàs multifuncional, que pugui introduir diferents tipus de menjar 
japonès. 

• Incloure al mateix envàs les salses i els palets que acompanyen normalment al sushi. 

 

Il·lustració 1 Proposta inconsistències visuals i funcionals (font pròpia) 

Aquesta és la primera proposta formal de packaging resultat de l’aplicació de la tècnica creativa 

d’inconsistències visuals i funcionals. La proposta engloba gairebé tots els aspectes llistats 

anteriorment, l’únic aspecte que no s’ha tingut en compte en aquesta ha sigut la 

multifuncionalitat de l’envàs.  
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4.2.  SCAMPER. 

Aquesta tècnica creativa persegueix una millora dels productes i serveis als que s’aplica. Per 

tant, no és una tècnica que tingui com a finalitat desenvolupar nous producte o serveis, encara 

que la seva aplicació pot derivar en nous usos o nous aspectes del producte que s’analitza.  

Aquets són els aspectes a considerar i revisar, seguint les sigles de la tècnica, i les propostes 

plantejades per cadascun d’aquets aspectes: 

 

Substituir 

Quina idea / regla / 

aspecte/ material/… 

podem substituir? 

S1. Canviar el material principal del packaging 

per un tipus cartró tetrapack. 

S2. Canviar el material principal per una 

planxa de plàstic d’una sola peça. 

Combinar 
Com combinar 

idees/regles/materials…? 

C1. Unir tapa i safata, crear un sol cos. 

C2. Combinar la cultura japonesa i el 

packaging en si. 

Adaptar 

Com adaptar producte a 

altres gustos/ cultures/ 

llocs/ persones...? 

A1. Adaptar un menú més occidental per 

arribar a agradar a més gent. 

Modificar 

Com alterar producte/ 

servei/ us per canviar-lo o 

potenciar-lo? 

M1. Jugar amb la forma de l’envàs per fer-lo 

únic i distintiu de la marca. 

Proposar 

nous usos 

Quines alternatives 

funcionals hi ha per ell? 

P1. Poder fer-lo servir com a plat 

directament, sense necessitat de embrutar la 

vaixella de casa. 

Eliminar 
Quines tot/parts són 

prescindibles? 

E1. Eliminar la tapa. 

E2. Eliminar l’idea de menjar ràpid. 

Reordenar 

Quines parts/ aspectes 

funcions pot trastocar o 

mantenir tal i com estaven 

inicialment? 

R1. L’envàs de la salsa de soja sigui també 

part de l’envàs, i així poder fer servir aquest 

de plat. 

Taula 7 Tècnica SCAMPER 
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CROQUIS PROPOSTES RESULTATS SCAMPER 

Aquests són els croquis resultants de l’aplicació de la tècnica SCAMPER, no tots els disseny 

proposats en aquesta imatge compleixen tots les possibles millores plantejades a la tècnica. 

Aquestes propostes seran analitzades amb més profunditat a l’apartat de disseny del producte. 

 

Il·lustració 2 Propostes tècnica SCAMPER (font pròpia) 
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4.3. QUADRES MORFOLÒGICS.  

Tenint com a base el llistat d’atributs del producte, es persegueix crear un nou producte 

recombinant els seus components i generant noves propostes conceptuals. Primer, s’estudien 

els atributs més importants del producte ( forma, funció, estètics, físics...). A continuació es 

plantegen alternatives de cada uns dels atributs estudiats. Seguidament, es creen totes les 

combinacions possibles, després s’analitzen les combinacions obtingudes i es decideix si són 

viables o no.  

 

 A. FORMA B. MATERIAL C. ACABAT D. COLOR E. TIPUS UNIÓ 

1 Arrodonida Plàstic Transparent Negre Pestanya 

2 Quadrat Fusta lleugera Mate Vermell Lliscant 

3 Rectangle Tetrapack Lluent Blanc Encaix 

4 Pentagonal 
Tetrapack i 

plàstic 

Opac i 

transparent 
Colors pastís Corda 

5 Orgànica - 
Opac i 

Translúcid  

Formes de 

colors 
- 

Taula 8 Quadres morfològics 

A continuació s’exposen les rutes o combinacions escollides d’aquets atributs per ser estudiades 

properament.  

- Combinació 1: A3 +  B2 + C2 + D4 + E2 

- Combinació 2: A1 + B3 + C3 +  D4 + E3 

- Combinació 3: A2 + B4 + C5 + D2 + E1 

- Combinació 4: A4 + B3 + C3 + D1 + E1 

- Combinació 5: A5 +  B3 + C3 + D4 + E3 

- Combinació 6: A5 + B3 + C2 +  D4 + E3 

- Combinació 7: A3 + B4 + C4 + D5 + E1 

- Combinació 8: A3 + B4 + C4 + D2 + E2 

- Combinació 9: A4 + B2 + C4 + D4 + E2 

- Combinació 10: A2 + B1 + C1 + D1 + E3 

 

Estudi atributs 
més importants

Plantejament
d'alternatives dels 

atributs

Es contrueixen totes 
les combinacions 

(producte morfològic) 

Anàlisis de les 
combinacions 

PROPOSTES
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CROQUIS RESULTANTS DE LES DIFERENTS COMBINACIONS 

 

Il·lustració 3 Combinacions quadres morfològics (font pròpia) 
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5. DISSENY MARCA - BRANDING 

5.1.  QUE ES VOL TRANSMETRE AMB LA MARCA? 

La marca ha de ser un factor de comunicació més entre el producte i el consumidor, per arribar 

a aconseguir una bona comunicació es fixaran uns requisits inicials. Els factors essencials que ha 

de complir la marca són: 

- Funcionalitat: fàcil de pronunciar i de recordar. 

- Expressió: ha de tenir una bona acústica. 

- Llegibilitat: Ha de poder ser llegible per qualsevol persona.  

- Originalitat: es l’aspecte essencial per que la marca sigui recordada. 

5.2. INVESTIGACIÓ DE CONCEPTES PREVIS. 

Per arribar a una marca que aporti un toc d’originalitat i que estigui relacionada des de un 

principi a la cultura japonesa, que és un dels objectius principals del projecte, s’introduiran 

alguns conceptes de la cultura japonesa que s’han trobat interesants per formar part de la 

marca.  

El Japó és conegut per la seva gran afició a llegendes fantàstiques, aquest és un bon tema per 

on encaminar el disseny de la marca. A part de això, la cultura japonesa és molt rica en tradicions 

i diferents arts que van tenir origen en aquesta terra, aspecte també a considerar per la creació 

de la marca. A continuació s’exposaran breument els conceptes o histories que s’han considerat 

més interesants per el disseny de la marca. 

FIL VERMELL DEL DESTÍ 

El fil vermell o Akai ito, com es pronuncia en japonès, segons aquest mite tota persona està 

lligada per el dit petit de la mà a una altre persona mitjançant un fil vermell invisible. Segons els 

japonesos les persones estan predestinades per el fil que els deus van lligar a aquells que es 

trobaran a la vida. La historia no es limita només a les parelles, ni a una sola persona, sinó que 

parla de totes aquelles persones a les que ajudarem o amb les que farem historia.  

ELS TRES MICOS SAVIS 

Els seus noms són Kikazaru (el mico que no escolta), Iwazaru (el mico que no parla) i Mizaru (el 

mico que no veu, segons conte la llegenda van ser enviats a la terra per els deus perquè 

delatessin les males accions dels homes. Kikazaru utilitzava la vista per veure les males accions, 

Mizaru rebia el missatge que a la vegada transmetia a Iwazaru que s’encarregava de decidir el 

càstig que es mereixia la persona.  
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YOKAI 

Dins de la mitologia els Yokai, que es podria traduir com monstres o aparicions, són estranyes 

aparicions, aquestes poden ser tant inofensives, com tendres, com aterradores o inclús 

perilloses, a més són immunes a qualsevol atac humà.   

KITSUNE 

Kitsune en japonès significa guineu, i representa l’esperit del bosc que s’encarrega de tenir cura 

d’aquest. Segons la mitologia japonesa la guineu és un ser intel·ligent i amb habilitats màgiques. 

Contra més vell, més savi i més cues té, fins a arribar a nou cues, com el més poderós d’ells.  

A més, també s’associa a el Deu Inari o Oinari, deu de la fertilitat, agricultura i de l’arròs, es diu 

que és el seu missatger i el seu servent, aquets es diferencien dels yako, que són les guineus de 

camp, per el seu color blanc.  

ORIGAMI 

Com molt bé es sap, l’Origami és l’art japonès de plegar paper, aquest art ha estat vinculat a la 

cultura japonesa des de el segle IX i ha estat introduït a la vida quotidiana japonesa des de 

llavors, els samurais se’n regalaven, a les cerimònies del té s’utilitzaven... 

5.3. CROQUIS PROPOSTES INICIALS 

Desprès d’un estudi més acurat dels conceptes anteriors es va dur a terme una fase creativa que 

va tenir com a resultat els croquis que es veuen a continuació.  

 

Il·lustració 4 Croquis possibles marques (font pròpia) 

D’aquets croquis inicials es va posar en marxa la realització gràfica de les quatre propostes es 

van veure més encertades una vegada vistes en paper. Les propostes gràfiques de cadascuna es 

veuran en els següents apartats.  
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5.4.  PROPOSTA KITSUNE 

Kitsune com s’ha explicat en el apartat anterior és una guineu considerada sagrada, que viu al 

bosc i que és, a més, missatger del déu de la fertilitat, l’agricultura i l’arròs.  

En aquesta proposta s’ha buscat transmetre un aire modern i minimalista utilitzant com a 

element principal la guineu, simplificant al màxim la seva caracterització a la identitat 

corporativa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encara que la proposta anterior utilitza el taronja com a color de marca cal dir que la guineu 

coneguda com a missatger del déu de l’agricultura en realitat és una guineu blanca així que 

també es va jugar amb aquest concepte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipografia  Montserrat 

Caracterització de la guineu 

mitjançant la silueta de les 

seves orelles. 

Fons negre per transmetre 

elegància i exclusivitat 

Caracterització de la 

guineu mitjançant la 

silueta frontal 

Tipografia  Tw Cen MT 
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També es va intentar crear una tipografia especifica per aquesta marca. Es va intentar que el 

resultat fos una marca més amigable però mantenint el caràcter fort i seriós que es buscava 

vincular a aquesta proposta de marca.  

 

 

 

 

 

 

5.5. PROPOSTA ORIGAMI 

En aquesta altre proposta de marca, a la qual se li va donar el nom de Origami, es buscava la 

originalitat per sobre de tot i que la marca transmetre tranquil·litat i diversió que són les 

emocions que pot transmetre practicar l’art dels origamis. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es va realitzar la prova de crear una tipografia pròpia semblant a la que va 

aparèixer en els croquis realitzats en la part creativa del disseny de la marca. En aquesta 

proposta es va mantenir l’Origami amb forma geomètrica com a la proposta anterior, però es va 

eliminar el concepte de marca delimitada per una circumferència per donar més espai a la 

marca. 

 

 

 

 

 

Fons negre per 

transmetre exclusivitat.  

Marca delimitada per 

una circumferència. 

Tipografia Bringshoot 

Isotip: Origami representat 

de manera geomètrica. 
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A la última proposta de la marca Origami, es va fusionar la idea de les dues marques anteriors, 

utilitzant la circumferència com a característica de la marca, però intentant aplicar una mica 

d’originalitat mitjançant la utilització de una tipografia cal·ligràfica de creació pròpia. A més es 

va realitzar una proposta de logotip diferent, amb una representació del Origami típic encara 

més simple que l’anterior. 

 

 

 

 

 

 

5.6. PROPOSTA TRES MICOS SAVIS 

Com s’ha explicat anteriorment els tres micos savis són un que no veu, un que no escolta i l’altre 

que no hi veu, amb aquest concepte s’ha desenvolupat un isotip simplificant al màxim aquesta 

idea o imatge que ens pot transmetre la visualització d’aquets tres micos. 

 

 

 

 

 

A la primera proposta que veurem s’ha utilitzat el terme anglès three monkeys com a logotip. 

En buscava la simplificació de la caracterització dels micos així que també es va utilitzar una 

tipografia simple que hi concordés. 

 

 

Emoticones de Whatsapp utilitzades constantment, 

sent la majoria de nosaltres ignorants de la seva 

procedència.  

Caracterització simplificada dels tres micos, 

utilitzant diferents tonalitats de marró com a colors 

principals de la marca.  

Tipografia Myriad 

Fons  gris fosc per transmetre 

exclusivitat i crear harmonia 

entre els marrons i el blanc.   

Mateix pes visual del nom 

de la isotip i el logotip.  
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La següent proposta manté el logotip dels tres micos però el nom de la marca varia, ja que three 

monkeys es va creure poc adient per una marca de menjar japonès, ja que no transmetia cap 

vinculació amb la cultura japonesa. En aquesta segona proposta s’ha utilitzat com a nom kimiwa, 

aquest terme ve donat de la fusió dels noms dels tres micos. 

 

 

 

 

 

5.7. PROPOSTA AKAI ITO 

Amb aquesta proposta que té com a origen o inspiració la llegenda del fil vermell es volia fer 

visible la connexió entre el client i la marca. La tipografia utilitzada es volia que fos sens serif per 

transmetre elegància i exclusivitat. L’ús d’un eslògan com ho és your destiny, que esta vinculat 

directament amb l’origen de la marca fa que li doni més sentit al conjunt dels elements.  

 

 

 

 

 

 

 

Té més pes visual el 

logotip que el isotip. 

Tipografia de 

creació pròpia.  

Tipografia Corbel 

Kikazaru + Mizaru + 

Iwazaru = Kimiwa 

Mateix pes visual del 

isotip i el logotip. 

Tipografia Aaargh 
(modificada) 

Eslògan: tipografia 

������� 

Tipografia 

Montserrat Ultra 

Light 

Ornament per vincular la marca 

a la llegenda del fil vermell 
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5.8.  ESTUDI COMPARATIU – IMATGE CORPORATIVA 

En aquest apartat ens centrarem en l’estudi comparatiu de les alternatives de disseny que hem 

generat per la imatge corporativa en els apartats anteriors. Com ens centrarem en aspectes i 

criteris més bé gràfics es creu convenient escollir el mètode de avantatges i inconvenients per 

aquesta comparació.  

Analitzarem la alternativa què s’ha escollit de cadascuna de les propostes anteriors, així que no 

s’analitzaran totes les vistes anteriorment, ja que algunes tenen moltes semblances entre elles.  

Per realitzar aquesta comparativa hem d’establir els criteris de selecció que utilitzarem. Aquests 

criteris han de pertànyer a diferents disciplines del estudi i ser agrupats segons el seu significant. 

Els criteris seleccionats són els següents: 

Criteris estructurals 

• Forma: Fa referència a les propietats físiques perceptibles del disseny de la imatge 

corporativa. 

• Proporcions: Fa referència a la distribució de pesos visuals. 

Criteris visuals 

• Contrast: Fa referència a la capacitat de ser diferenciat visualment per part del 

observador (colors). 

• Composició de colors: Fa referència a la combinació de colors utilitzats. 

• Tipografia: Fa referència al estil o tipus de lletra escollida i la seva percepció per part del 

usuari. 

Criteris comunicatius 

• Funcionalitat: fàcil de pronunciar i de recordar. 

• Llegibilitat: Ha de poder ser llegible per qualsevol.  

• Originalitat: es l’aspecte essencial per que la marca sigui recordada. 

A continuació, es mostren les taules comparatives de les propostes de imatge corporativa 

escollides.  
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PROPOSTA KITSUNE 

 

CRITERI AVANTATGES INCONVENIENTS 

ES
TR

U
C

TU
R

A
LS

 

Forma 

- Integritat visual del conjunt 
- Visibilitat a llarga distancia 
- Fàcil de recordar  

- Dificultat d’interpretació de 
la relació del menjar 
japonès amb el isotip.  

Proporcions 

- Bon pes visual del logotip 

que queda en un primer pla.  

- El logotip té molt més pes 

visual que el isotip, pot fer 

que passi desapercebut.  

- En el logotip la paraula sushi 

queda en un segon pla, 

massa poc pes visual.  

V
IS

U
A

LS
 

Contrast 

- El contrast del logotip amb el 

fons és l’adequat.   

- Es perd una mica la visió del 

isotip per el degradat de 

blanc a gris fosc. 

Composició 
de colors 

- La fusió que crea la silueta 

de la guineu amb el fons crea 

harmonia entre els dos.  

- No se l’associa cap color a la 

marca, pot ser massa 

neutra.  

Tipografia 
- Clara i elegant. - Lletres massa fines, sense 

caràcter.  

C
O

M
U

N
IC

A
TI

U
S 

Funcionalitat 
- Fàcil de pronunciar. 

- Fàcil de recordar. 

 

Llegibilitat 
- Fàcil de llegir.  

Originalitat 

- És original la utilització de 

una caracterització simple 

de la guineu. 

- Ja existeix un restaurant 

amb aquest nom. 

Taula 9 Proposta Kitsune 

 

LOGOTIP 

ISOTIP 

IMAGOTIP 
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PROPOSTA ORIGAMI 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI AVANTATGES INCONVENIENTS 

ES
TR

U
C

TU
R

A
LS

 Forma 

- Imagotip compacte per la 
delimitació mitjançant la 
circumferència.  

- Traç massa fi que dificulta la 
visibilitat a llarga distancia. 

- No crida l’atenció 
 

Proporcions 

- Pesos visuals equilibrats en 

el isotip.  

- Correcta dimensió de la 

marca.  

- En el imagotip el isotip és 
molt petit en comparació 
amb el espai del que 
disposa.  

V
IS

U
A

LS
 

Contrast 
- Bon contrast per l’ús del 

blanc i el negre.  

 

Composició 
de colors 

 - Composició de colors massa 
simple. 

- No té cap color distintiu. 

Tipografia 
- Original. - Traç massa fi. 

- Dificulta la llegibilitat i 
visibilitat a llarga distancia. 

C
O

M
U

N
IC

A
TI

U
S 

Funcionalitat 

- Tothom coneix el terme, així 

que és fàcil de pronunciar i 

de recordar.  

 

Llegibilitat 
- La paraula és simple. - La tipografia pot complicar 

la seva lectura.  

Originalitat 

- Utilització d’un terme 

japonès molt conegut per la 

gent.  

- Isotip massa lògic i 

previsible.  

Taula 10 Proposta Origami 

  

 

 

IMAGOTIP 

ISOTIP 

LOGOTIP 
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PROPOSTA KIMIWA 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 11 Proposta Kimiwa 

CRITERI AVANTATGES INCONVENIENTS 

ES
TR

U
C

TU
R

A
LS

 Forma 

- Integritat visual del conjunt. 
- La forma del isotip té relació 

amb la marca.  
 

 

Proporcions 

- Pesos visuals equilibrats en 
l’isotip, mateixa forma i 
mateix estil de línies.  

- Pesos visuals equilibrats 
entre el isotip i el logotip.  

- Els pesos fan que sigui molt 

compacte.  

V
IS

U
A

LS
 

Contrast 

- Bon contrast entre els 
colors dels isotips, 
pertanyen a una mateixa 
gamma de colors. 

- Bon contrast entre el fons i 
el logotip.  

- Queden en segon pla les 

circumferències del isotip, la 

del mig és massa fosca.   

Composició 
de colors 

- La gamma de colors és 
l’adequada, i té relació amb 
el que s’explica.  

- Colores suaus y blanc. 

- Colors massa seriosos.  

Tipografia 
- Tipografia clara i elegant. 
- Llegibilitat a curta i llarga 

distancia. 

 

C
O

M
U

N
IC

A
TI

U
S 

Funcionalitat 
- Marca fàcil de recordar. 

- Fàcil de pronunciar. 

 

Llegibilitat 
- Molt llegible a curta i llarga 

distància. 

 

Originalitat 

- Utilització d’una 

caracterització simple que 

s’ha de comprendre.  

- Logotip diferent i vinculat a 

la història que hi ha darrera.  

- Potser no s’entén el perquè 

de la marca. 

LOGOTIP 

ISOTIP 

IMAGOTIP 
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PROPOSTA AKAI ITO 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI AVANTATGES INCONVENIENTS 

ES
TR

U
C

TU
R

A
LS

 Forma 

 - No hi ha sintonia entre els 
elements, estan dispersos. 

- No crida l’atenció. 

Proporcions 

- Correcta dimensió de la 

marca, donant-li la 

importància que ha de tenir. 

- L’eslògan té poc pes visual. 

- No té pesos visuals 

equilibrats.  

V
IS

U
A

LS
 

Contrast 

- Els colors contrasten bé en 

el imagotip.  

- El vermell del fil hauria de 

contrastar més amb el fons. 

Composició 
de colors 

- La marca té un color definit 

que li pot donar molt joc.  

- Poca presencia del color 

vermell.  

Tipografia 

- Clara.  - Sense caràcter. 

- No visible a llarga distancia. 

- Traç massa fi.  

C
O

M
U

N
IC

A
TI

U
S 

Funcionalitat 

- No és difícil de pronunciar.  - Difícil de recordar. 

Llegibilitat 

- No és difícil de llegir.  - L’eslògan pot arribar a ser 

difícil de llegir. 

Originalitat 

- Utilització de la llegenda del 

fil vermell per crear la 

marca. 

- Si no coneixes la llegenda 

potser no s’entén el 

concepte.  

Taula 12 Proposta Akai ito 

 

 

 

IMAGOTIP 

LOGOTIP 
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CONCLUSIÓ I JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ  FINAL 

Com es pot observar en els resultats obtinguts amb el mètode de inconvenients i avantatges 

s’ha escollit com ha imatge corporativa la proposta kimiwa. La decisió s’ha pres en base a la 

proporció d’avantatges trobats a la proposta i a més els inconvenients d’aquesta alternativa 

eren mínims i de poca rellevància.  

5.9. MARCA DEFINITIVA. 

A la proposta escollida com ha final, l’alternativa anomenada kimiwa, se li han realitzat una sèrie 

de canvis o millores, per intentar minimitzar els inconvenients trobats en el mètode de 

avantatges i inconvenients realitzat anteriorment.  

- S’han canviat els colors de les circumferències que representes les cares dels micos per uns 

tons més clars que contrasten millor amb el fons.  

- També s’ha afegit la paraula sushi sota el logotip per deixar constància del sector en que es 

troba la marca. 

- A part s’ha creat una versió en negatiu de la marca per tenir més opcions a l’hora de 

dissenyar els diferents objectes o articles vinculats a la marca.  

A continuació podem veure  un petit pòster resum de  la proposta d’imatge corporativa final. 
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6. DISSENY DEL PRODUCTE 

6.1. PROPOSTA PRE-CONCEPTUAL 

Si analitzem amb deteniment un envàs arribem a la conclusió que les seves funcions principals i 

comunicatives, que haurà de complir el packaging resultant d’aquest projecte, són les següents: 

 

Les característiques que hauria de complir el disseny del packaging, segons les conclusions 

extretes de l’aplicació de les tècniques creatives i de les respostes de l’enquesta realitzada, són 

les següents: 

 

•Contenir

•Protegir

•Conservar

•Transportar

FUNCIONS PRINCIPALS

•Diferenciació

•Atracció o impacte

•Efecte mirall

•Seducció

•Informació

FUNCIONS COMUNICATIVES

COM HA DE 
SER EL 

PACKAGING?

FUNCIONAL

RESPECTUOS 
AMB EL MEDI 

AMBIENT

QUE 
REPRESENTI 
LA MARCA

RELACIONAT 
AMB LA 

CULTURA 
JAPONESA

PREU 
COMPETENT

MATERIAL 
MÉS RÍGID I 

SEGUR

FORMA DEL 
ENVÀS ÚNICA 
I DISTINTIVA

ATRACTIU

ELIMINAR LA 
IDEA DE 
MENJAR 
RÀPID

HA D'INCLUIR 
LES SALSES I 
ELS PALETS
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6.2. PROPOSTES I ALTERNATIVES DE DISSENY.  

La realització de les diferents tècniques creatives va donar com a resultat una sèrie de propostes 

de les quals s’han escollit les que més característiques compleixen, de les requerides, per ser 

comparades.  

En aquest cas, per comparar les alternatives escollides s’utilitzarà el mètode multicriteri. A 

continuació, es pot observar els criteris elegits, el tant percent adjudicat a cada criteri i el perquè 

de la importància d’aquest criteri. 

CRITERI % EL PERQUÈ 

Originalitat  15 És el que farà únic i distintiu el disseny.  

Atracció 8 Farà que tingui èxit o no. 

Relació cultura japonesa 
6 

Ha de tenir relació però no és un factor decisiu per 

el seu èxit. 

Reciclabilitat 
12 

Que el packaging sigui reciclable és un dels 

objectius principals del projecte. 

Multifuncionalitat 
4 

Ha de poder contenir diferents productes però pot 

variar la seva forma o es pot crear una gamma. 

Incorporació palets i salses 
8 

És un aspecte relacionat amb la originalitat del 

packaging i és una millora important. 

Preu competent 
2 

Segons les enquestes el preu és un dels aspectes 

que més importa als consumidors. 

Canvi de material 
8 

És important per donar-li un altre aire a l’envàs i un 

aspecte diferent del habitual. 

Capacitat informativa 
12 

Ha de poder ser un packaging comunicatiu, que 

pugui interactuar amb el consumidor. 

Representació de la marca 
15 

Com ha de ser distintiu de la marca ha de poder 

representar a aquesta mitjançant el mateix envàs. 

Fàcil muntatge 
10 

Que sigui una sola peça o varies però que pugui ser 

fàcil de muntar.  

TOTAL 100 

Taula 13 Criteris mètode multicriteri 

Les  alternatives escollides s’han modificat  lleugerament per complir més característiques de 

les comentades en el apartat anterior. Les tres propostes escollides per realitzar l’estudi, i que 

opten a ser la proposta definitiva, són les següents: 
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Il·lustració 6 Proposta conceptual 1 (font pròpia)  

Il·lustració 5 Proposta conceptual 2 (font pròpia) 
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Il·lustració 7 Proposta conceptual 3 (font pròpia) 

Cal dir que en un principi no es va tenir en compte el criteri de facilitat de muntatge, però es van 

intentar realitzar varis prototips en brut de la primera alternativa, que va ser la que va obtenir 

més puntuació en una primera taula multicriteri que es va realitzar, i els resultats com podem 

veure a continuació no van ser del tot satisfactoris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El prototip necessitava massa pega i plegar correctament les cantonades era gairebé impossible. 

Es va arribar a la conclusió que un packaging més senzill i molt més pràctic seria més encertat.  

Imatge 7 Prototip proposta 1 (font pròpia) 
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Seguidament, es va realitzar un prototip també en brut semblant a la proposta 3, per veure si 

aquest també portava tants problemes o no com l’altre proposta.  

Tan sols observant les imatges ja es pot apreciar que el prototip és molt més fàcil que el de la 

proposta 1, a més cal destacar que no es va necessitar pega per realitzar el prototip, només 

doblegant va ser suficient. 

Fer els prototips va ser determinant per entendre que un criteri molt important és la facilitat de 

muntatge del envàs i per determinar quina puntuació se li assignaria a cadascuna d’aquestes 

alternatives.  

 

CRITERI PROPOSTA 1 PROPOSTA 2 PROPOSTA 3 

Originalitat 8 6 8 

Atracció 8 7 9 

Relació cultura japonesa 5 5 5 

Reciclabilitat 7 5 7 

Multifuncionalitat (gamma) 8 7 8 

Incorporació palets i salses 7 5 9 

Preu competent 8 8 7 

Canvi de material 9 5 9 

Capacitat informativa 9 6 8 

Representació de la marca 10 9 10 

Fàcil muntatge 6 9 9 

Taula 14 Puntuació Propostes conceptuals 

Imatge 8 Prototip proposta 3 (font pròpia) 
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A continuació trobem la taula amb els resultats ja ponderats de cadascuna de les propostes en 

cadascun dels  criteris . 

 

 

Finalment com podem observar en la gràfica anterior, aplicant el mètode multicriteri per 

comparar les tres propostes, la proposta que més puntuació ha obtingut és la proposta número 

tres. A continuació, es desenvoluparà la proposta mostrada fins arribar al packaging definitiu de 

Kimiwa, per intentar complir el màxim d’objectius plantejats amb anterioritat.  

CRITERI % PROPOSTA 1 PROPOSTA 2 PROPOSTA 3 

Originalitat 0.15 1.2 0.9 1.2 

Atracció 0.08 0.64 0.56 0.72 

Relació cultura japonesa 0.06 0.3 0.3 0.3 

Reciclabilitat 0.12 0.84 0.6 0.84 

Multifuncionalitat (gamma) 0.04 0.32 0.28 0.32 

Incorporació palets i salses 0.08 0.56 0.4 0.72 

Preu competent 0.02 0.16 0.16 0.14 

Canvi de material 0.08 0.72 0.4 0.72 

Capacitat informativa 0.12 1.08 0.72 0.96 

Representació de la marca 0.15 1.5 1.35 1.5 

Fàcil muntatge 0.10 0.6 0.9 0.9 

TOTAL 1 7.92 6.57 8.32 

Taula 15 Nota ponderada propostes conceptuals 
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6.3. PROPOSTA CONCEPTUAL DEFINITIVA.  

A continuació es presenta la proposta conceptual definitiva amb tots els packagings de la 

gamma, així com les salses, plat i palet. En aquestes imatges es pot tindre una idea més acurada 

de com quedaria el disseny definitiu amb la incorporació de la imatge corporativa.  

 

 

Aquest és el packaging més important de la gamma ja que és el més distintiu. A més tots els 

altres packagings i els complements que apareixen a la gamma estan vinculats d’una manera o 

d’un altre a aquest packaging inicial.  

 

 

 

 

Il·lustració 8  Concepte packaging per dues persones (font pròpia) 
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Il·lustració 9 Concepte packaging per una persona (font pròpia) 

 

Il·lustració 10 Concepte packaging fideus/arròs (font pròpia) 
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Il·lustració 11 Concepte palets (font pròpia) 

 

 

Il·lustració 12  Concepte salses (font pròpia) 
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6.4. PROPOSTA FORMAL. 

En aquests apartat del projecte es mostraran els plànols de totes les parts que componen el 

disseny del packaging definitiu, abans d’això, a continuació es mostra d’on s’han tret les mesures 

que s’han utilitzat finalment per realitzar el producte final.  

6.4.1. CÀLCULS REALITZATS 

Primer de tot s’ha volgut fer una estimació de quines són les mesures de les peces de sushi que 

transportaran els packagings dissenyats.  

 

Il·lustració 13 Mesures sushi (font pròpia) 

A continuació es mostren les mesures que s’han atribuït als complements que acompanyen el 

sushi sempre: 

 

Il·lustració 14 Mesures complements gamma (font pròpia) 
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Com el packaging més gran és per dues persones, s’ha calcular que dins d’aquest han de cabre 

6 nigiris, 18 makis i 4 uramakis. I ha de contenir, al espai que apareix a la dreta de la següent 

imatge, els palets, les salses i els dos plats per la salsa de soja. 

Tenint en compte tot això finalment la distribució de les mesures del interior del packaging per 

a dues persones és la següent: 

 

Il·lustració 15 Mesures packaging per dues persones (font pròpia) 

La capsa del packaging per una persona en canvi ha de contenir 3 nigiris, 8 makis i 2 uramakis. I 

tenint en compte les mesures dels complements i les mesures relatives de les peces de sushi 

que van introduïdes en aquest packaging les mesures quedarien distribuïdes de la següent 

forma: 

 

Il·lustració 16 Mesures packaging per una persona (font pròpia) 

Com podem observar la salsa de soja no apareix en el dibuix, això és debut a que per les seves 

mesures haurà d’anar col·locat dins del plat per la soja, al ser flexible, no hi haurà problemes 

amb aquest aspecte.  
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El packaging que contindrà fideus o arrossos s’ha estimat que tingui una capacitat d’uns 200 

grams de menjar.   

Per realitzar els plànols i el sòlid 3D dels packagins s’ha utilitzat l’eina xapa metàl·lica del 

programa SolidWorks. Es pot veure  com s’ha realitzat el sòlid 3D del packaging al Annex 2.  

6.4.2. PLÀNOLS PACKAGINGS 

Per realitzar una proposta de disseny de packaging de cartró totalment realista, s’han de 

realitzar diferents arxius, un d’ells ha de ser un plànol per realitzar l’encunyat del cartró, que 

serà el que donarà la forma a l’envàs i un altre plànol d’impressió. A aquests dos arxius se li ha 

afegit un tercer plànol amb cotes. Així finalment per cada peça de cartró utilitzada per la 

realització de la gamma s’han realitzat els següents plànols. 

- Plànol amb cotes: No es necessari per la fabricació del packaging, però s’ha afegit al 

projecte per tenir una idea més acurada del objecte i les seves dimensions.  

 

- Plànol per l’encunyat: línies perfil en color vermell i línies de plegat en negre. En 

aquest plànol les empreses que fabriquen els encunys exigeixen que aparegui el 

nom de la empresa demandant, el material i les mesures del packaging un cop 

doblegat.  El més adient hagués sigut realitzar aquest plànol en escala 1:1 però s’han 

mostrat escalats en aquest projecte. Aquest plànol en mesures reals s’enviaria a 

l’empresa fabricant en un format DXF. 

 

- Plànol d’impressió: en aquest es mostren totes les imatges i el color que se li 

afegiran a cadascuna de les cares del packaging.  

En aquest apartat veurem els plànols només dels packagings, és a dir, la caixa, tapa i caixa per 

les salses del packaging per a dues persones, la caixa i la tapa del packaging per a una persona i 

el packaging per a fideus o arrossos.  
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Empresa: Kimiwa sushi
Material: Cartón folding kraft 290 gr/m2
Tamaño resltante: 244 x 117 x 46.5 mm
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Empresa: Kimiwa sushi
Material: Cartró folding kraft de 290 g/m2
Mesures totals: 109 x 77 x121 mm
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6.4.3. PLÀNOLS COMPLEMENTS 
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6.5. ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE. 

PACKAGING 2 PERSONES 

CAIXA 

Material: Cartró folding kraft. 

- Gramatge 290 g/m2 
- Gruix 500 µm 

Mesures exteriors màximes: 246 x 243 x 49 mm 

Mesures interior:   

- Espai per sushi: 185 x 207 x 49 mm  
- Espai capsa: 57 x 56 x 49 mm 
- Espai utensilis: 75 x 150 x 44 mm 

Mesures desplegat: 610,6 x 426 mm 

Caben un total de 18 makis, 6 nigiris i 4 uramakis.  

Personalitzat per les dues cares mitjançant impressió Offset.  

 

 

CAIXA SALSES 

Material: Cartró folding kraft. 

- Gramatge 290 g/m2 
- Gruix 500 µm 

Mesures exteriors màximes: 56 x 55 x 45 mm 

Mesures interior:  53 x 45 x 44 mm 

Mesures desplegat: 232,7 x 228,1 mm 

 

 

 

TAPA 

Material: Cartró folding kraft. 

- Gramatge 290 g/m2 
- Gruix 500 µm 

Mesures exteriors màx.: 245 x 245 x 48 mm 

Mesures interior:  244 x 245 x 47 mm 

Mesures desplegat: 574,3 x 245 mm 

Impressió Offset de les dues cares. 
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PACKGING 1 PERSONA 

CAIXA 

Material: Cartró folding kraft. 

- Gramatge 290 g/m2 
- Gruix 500 µm 

Mesures exteriors màximes: 244 x 117 x 46,5 mm 

Mesures interior:   

- Espai per sushi:  179 x 114 x 46,5 mm 
- Espai salses : 66 x 114 x 45 mm 

Mesures desplegat: 610,6 x 426 mm 

Caben 8 makis, 3 nigiris i 2 uramakis. 

Impressió Offset de les dues cares. 

Inclou un apartat per introduir les terrines i el plat 
per la soja, a més té un orifici per on entren els 
palets.  
 

 

PACKAGING FIDEUS 

Capacitat 200 gr.  

Material: Cartró folding kraft.  

- Gramatge 290 g/m2 

- Gruix 500 µm 

Mesures exteriors màx.: 109 x 77 x 121 mm 

Mesures desplegat: 552,4 x 412,7 mm 

Impressió Offset de les dues cares. 

TAPA 

Material: Cartró folding kraft. 

- Gramatge 290 g/m2 
- Gruix 500 µm 

Mesures exteriors màx.: 244 x 119 x 48 mm 

Mesures interior:  244 x 116,8 x 47 mm 

Mesures desplegat: 363,4 x 244,2 mm 

Impressió Offset de les dues cares. 
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TERRINES SALSES 

Formades per dues peces: tapa i contenidor. 

Material: Polipropilè transparent per la tapa i negre 

per el contenidor.  

Mesures generals màx.: Ø 42,4 x 16,5 mm 

Capacitat: 60 ml. 

Tancament per encaix. 

PALETS 

Material: Bambú. 

Mesures generals:  200 x 13,4 x 6,4 mm 

 

PLAT PER LA SOJA 

Material: Polipropilè color negre.  

Mesures generals:  63 x 48 x 30 mm 

Capacitat: 140 ml. 
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6.6.  ACLARACIONS TÈCNIQUES.  

En aquest apartat s’acabaran d’explicar diferents conceptes vinculats amb la fabricació del 

packaging, com el tipus d’impressió que s’utilitzarà, les especificacions tècniques del material 

escollit i el perquè d’aquesta elecció. 

6.6.1. CARTRÓ FOLDING KRAFT. 

Per escollir el tipus de cartró que es volia utilitzar per el packaging de aquest projecte s’han 

tingut en compte aquestes característiques: 

- Que fos un cartró destinat a ús alimentari. 

- Que tingués un gruix adient per la seva funció. 

- Que fos el més respectuós amb el medi ambient possible.  

- I que ens dones flexibilitat a l’hora del disseny i la personalització del producte.  

Finalment, es va trobar el cartró folding kraft. Aquest tipus de cartró està format per diferents 

capes mecàniques entre capes químiques. Aquest material té unes característiques molt versàtil 

i obté una gran qualitat d’impressió.   

 

Il·lustració 17 Composició cartró folding kraft (font: 

http://www.torrasdistribucion.com/Fichas%20Tecnicas/KraftCKB_tpd.pdf ) 

Les característiques del cartró folding kraft finalment escollit són les següents: 

ESPECIFICACIÓ VALOR NORMA 

Gramatge 290 g/m2 ISO 536 

Gruix 500 µm ISO 534 

Curvatura Taber 15° MD 29,5 mNm TAPPI 489 

Curvatura Taber 15° CD 12,8 mNm TAPPI 489 

Rigidesa DIN 5° MD 55,7 mNm DIN 53121 

Rigidesa DIN 5° CD 24,10 mNm DIN 53121 

Brillantor C/2° 80 % ISO 2470 

Taula 16 Especificacions tècniques material 

En l’Annex 3 es pot observar la taula de especificacions tècniques del material escollit i d’altres 

del mateix tipus amb un gramatge diferent.  
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6.6.2. IMPRESSIÓ OFFSET 

La impressió offset és un mètode de reproducció d’imatges sobre paper o materials similars. En 

aquests sistema s’utilitzen plaques de superfície plana i s’utilitza tinta amb base d’oli i aigua. La 

imatge que s’imprimirà rep la tinta i la resta absorbeix l’aigua, així la imatge entintada es 

transfereix a un rodet, que plasma la imatge final al cartró.  

Aquest és el mètode que es creu més adient per aquest projecte per les següents raons: 

- S’aconsegueix una imatge d’alta qualitat, molt més nítida i definida que la que 

s’aconsegueix en altres mètodes la impressió. 

- És una impressió molt adient per grans tirades d’impressió.  

- A més, el preu de la impressió és menor que amb altres sistemes.  
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6.7. RENDERITZATS 

6.7.1. PACKAGING 2 PERSONES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 10 Caixa packaging per dues persones 

 

 

Imatge 9 Tapa packaging per dues persones 
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Imatge 12 Caixa per les salses 

Imatge 11 Packaging dues persones 
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Imatge 13 Packaging dues persones obert 

 

 

 

Imatge 14 Packaging dues persones totalment obert 
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Imatge 15 Detall amagatall 

 

6.7.2. PACKAGING 1 PERSONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 17 Tapa packaging per una persona 
Imatge 16 Caixa packaging una persona 
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Imatge 19 Packaging per una persona 

 

 

Imatge 18 Tapa packaging una persona 
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Imatge 20 Packaging per una persona obert 

 

 

Imatge 21 Detall amagatall 
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6.7.3. PACKAGING FIDEUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 22 Packaging fideus/arròs tancat 
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Imatge 23 Packaging fideus/arròs obert 



104 
 

6.7.4. COMPLEMENTS 

 

Imatge 25 Palets 

 

 

Imatge 26 Plat soja 

Imatge 24 Wasabi i gengibre 
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Imatge 27 Salsa soja 

 

6.7.5. GAMMA KIMIWA 

 

Imatge 28 Gamma Kimiwa 

 

 

 



106 
 

6.8. ANÀLISIS MEDI AMBIENTAL. 

En aquest apartat s’ha estudiat l’efecte sobre el medi ambient dels packagings dissenyats. 

Aquest efecte es pot analitzar mitjançant el cicle de vida del producte en termes de: 

- La quantitat de recursos utilitzats per la seva fabricació. 

- Els materials residuals generats durant el seu processament. 

- El mode en el que s’utilitza. 

- Els residus sobrants al final de la vida d’un producte. 

Primer de tot s’ha explicat una mica el cicle de vida dels productes de cartró per entendre el seu 

procés de fabricació i les seves possibilitats de reciclatge.  

 

 

Per calcular l’impacte ambiental del disseny s’ha utilitzat l’eina SolidWorks sustainability que 

calcula el impacte per la fabricació, el material i per el fi de la vida útil del producte. Com els 

packagings són molt similars hem escollit la caixa del packaging per a dues persones per realitzar 

l’estudi. Per realitzar aquest estudi s’han hagut de quantificar alguns aspectes: 

- Material: Caixes de cartró ondulat. S’ha hagut d’utilitzar aquest material ja que és el 

més semblant al nostre cartró folding dins de la llibreria de Solidworks. 

- Construït per durar: 5 anys.  

- Utilització durant: 3 hores. 

- Regió de fabricació i utilització: Europa. 

- Impressió mitjançant pintura amb base d’aigua. 

- Distancia de transport: 300 km. 

- Fi de vida útil:  

� Reciclat: 60 % 

� Incinerat: 20 % 

� Abocador : 20 % 

Boscos 

Producció química de 

polpa i cartró 

Producció mecànica de 

polpa i cartró 

Conjunt de producció 

 de envasos de cartró 
Reciclatge 

Ús del 

producte 

Recollida 

Producció d’electricitat i 

calor evitada 

Electricitat i 

calor 
Incineració 

Cartró en 

abocadors 

Bio 

combustibles 

Combustió evitada i 

producció de combustible 

El 60  % del cartró 

es recicla 
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Amb aquestes dades els resultats del impacte ambiental del packaging en xifres és el següent: 

Impacte mediambiental (calculat mitjançant la metodologia d’avaluació d’impacte CML) 

 PETJADA DE CARBONI 

 

Material:  0.058 kg CO2e 

Fabricació:  0.443 kg CO2e 

Transport:  7.2E-4 kg CO2e 

Fi de la vida 

útil: 
0.027 kg CO2e 

 

0.529 kg CO2e  

 

ENERGIA TOTAL CONSUMIDA  

 

Material:  0.685 MJ 

Fabricació:  7.3 MJ 

Transport:  0.011 MJ 

Fi de la vida 

útil: 
0.021 MJ 

 

8.0 MJ  

 

 ACIDIFICACIÓ ATMOSFÈRICA 

 

Material:  1.6E-4 kg SO2e 

Fabricació:  2.1E-3 kg SO2e 

Transport: 3.3E-6 kg SO2e 

Fi de la vida 

útil:  
2.2E-5 kg SO2e 

 

2.3E-3 kg SO2e  

 

EUTROFITZACIÓ DE L’AGUA 

 

Material:  3.8E-5 kg PO4e 

Fabricació:  7.6E-5 kg PO4e 

Transport: 7.6E-7 kg PO4e 

Fi de la vida 

útil:  
4.5E-6 kg PO4e 

 

1.2E-4 kg PO4e  

  

Gràfica 12 Impacte ambiental packaging ondulat (font Solidworks) 

Per fer una comparativa i entendre una mica millor les dades obtingudes, s’ha realitzat el mateix 

estudi utilitzant com a material PP homopolímer per poder veure la diferencia entre l’impacte 

per utilitzar un material o un altre.  

Impacte mediambiental (calculat mitjançant la metodologia d’avaluació d’impacte CML) 

PETJADA DE CARBONI 

Material:  0.254 kg CO2e 

Fabricació:  0.544 kg CO2e 

Transport:  1.3E-3 kg CO2e 

Fi de la vida 

útil: 
0.064 kg CO2e 

 

0.863 kg CO2e  

 

ENERGIA TOTAL CONSUMIDA  

 

Material:  8.1 MJ 

Fabricació:  9.2 MJ 

Transport:  0.020 MJ 

Fi de la vida 

útil: 
0.047 MJ 

 

17 MJ  
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 ACIDIFICACIÓ ATMOSFÈRICA 

Material:  5.1E-4 kg SO2e 

Fabricació:  2.7E-3 kg SO2e 

Transport: 6.2E-6 kg SO2e 

Fi de la vida 

útil:  
3.7E-5 kg SO2e 

 

3.3E-3 kg SO2e  

 

EUTROFITZACIÓ DEL AGUA 

 

Material:  4.7E-5 kg PO4e 

Fabricació:  1.0E-4 kg PO4e 

Transport: 1.4E-6 kg PO4e 

Fi de la vida 

útil:  
6.4E-5 kg PO4e 

 

2.1E-4 kg PO4e  

  

Gràfica 13 Impacte ambiental packaging PP (font: Solidworks) 

Podem observar que les xifres obtingudes en el segon estudi del packaging en plàstic són molt 

més altes i negatives comparades amb un packaging de cartró com el del nostre disseny, les 

dades totals de cada apartat gairebé doblen a les dades del primer estudi.  

Com a conclusió podem dir que l’impacte d’un packaging de cartró és molt més sostenible que 

un de plàstic i que els nostre disseny és tot lo respectuós amb el medi ambient possible, podria 

ser-ho encara més fent un estudi de forma i reduint al màxim la utilització de material en el 

disseny. També es podrien considerar altres aspectes de millora com la reutilització del 

packaging.  
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7. ESTUDI ECONÒMIC. 

Aquest estudi econòmic es divideix en dues parts: el preu de la gamma de productes i el preu 

del disseny realitzat a una empresa fictícia, per calcular així el preu total del projecte 

desenvolupat.  

7.1. PREU GAMMA DE PRODUCTES. 

Per tal de fer una estimació del cost que li suposaria la fabricació d’aquesta gamma de productes 

takeaway a l’empresa, s’ha de saber el preu unitari de cadascun dels components que formen 

aquesta gamma. Tots els productes vist anteriorment serien demanats a empreses externes per 

la seva fabricació.  

Per una part, tenim el preu del encuny de cadascun dels packagings de la gamma. El preu 

d’aquest es calcularia mitjançant una fórmula senzilla: metres lineals del perfil del encuny x 12, 

ja que el metre lineal d’encuny val 12 euros. Aquestes dades han sigut consultades a una 

empresa que treballa en el disseny d’expositors, Mediacolor. El metres lineals els podem saber 

utilitzant l’eina Informació del document del programa Adobe Illustrator. Aquest cost seria un 

cost inicial, ja que una vegada s’ha realitzat l’encuny es calcula que el preu de cada encunyat 

seria pràcticament només el cost del material, de fabricació i de transport. 

  METRES LINEALS PREU 

P
a

ck
a

g
in

g
 2

 p
e

rs
 Caixa  3,03 36,36 € 

Tapa 1,62 19,44 € 

Caixeta 1,18 14,14 € 

Total 5,83 69,94 € 

P
a

ck
a

g
in

g
 1

 p
e

rs
 

Caixa 2,35 28,16 € 

Tapa 1,20 14,35 € 

Total 3,55 42,51 € 

Caixa fideus/arròs 1,76 21,07 € 

 TOTAL 133,52 € 

Taula 17 Preu encuny 
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A continuació es pot veure el preu unitari estimat de cadascun dels articles de la gamma : 

 

PRODUCTE PREU UNITARI COMENTARIS 

Packaging 2 persones 1,18 € 500 unitats 592,42 € 

Packaging 1 persona 0,95 € 500 unitats 473,47 € 

Packaging fideus/arròs 1,25 € 500 unitats 623,57 € 

Palets (amb funda) 0,08 € 1000 unitats 80 € 

Terrines 0,03 € 2500 unitats 65 € 

Vinils 0,15 € 500 unitats 74,45 € 

Salsa de soja 0,08 € 200 unitats 16,90 € 

Bossa 0,12 € 1000 unitats 120 € 

Plat salsa soja 0,05 € 2500 unitats 120 € 

Taula 18 Preu unitari 

7.2.  PREU DEL DISSENY. 

Finalment, es farà una estimació del preu que hauria d’haver pagat una empresa per el disseny 

tant de la marca corporativa com de la gamma si aquest projecte hagués sigut un projecte real. 

Suposem que cobrem a 20 euros l’hora com a enginyers de disseny industrial. Com no s’ha 

realitzat una jornada completa cada dia per realitzar el projecte suposarem que per cada 

setmana s’han treballat 15 hores en el projecte.  

PART TEMPS (SETMANES) HORES PREU 

Documentació prèvia 2 30 600 

Disseny marca corporativa 4 60 1200 

Disseny producte 8 120 2400 

Prototipatge 1 15 300 

TOTAL 17 225 4500 € 

Taula 19 Preu disseny 

Cal remarcar que en aquest estudi no s’inclouen les hores dedicades a documentació prèvia 

relacionada amb normativa i altres aspectes, ja que si aquest projecte l’hagués realitzat una 

empresa professional tots aquets aspectes no s’haurien d’haver investigat tant a fons. 
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8. CONCLUSIONS. 

Un cop finalitzat el projecte s’ha de fer un cop d’ull enrere per fer autocrítics sobre els resultats 

obtinguts. El primer que s’ha de comprovar és si els objectius plantejats al inici d’aquest han 

sigut completament assolits o si hi ha algun d’aquests que finalment no s’ha arribat a complir en 

la realització del projecte.  

L’objectiu principal del projecte, que era el disseny conceptual, imatge de marca i packaging 

d’una gamma de productes alimentaris japonesos, no hi ha dubte que ha sigut complert. A més 

de tenir com a resultat un producte totalment funcional i distintiu de la marca, ja que és 

totalment diferent al que es troba actualment al mercat.  

Com hem pogut veure en el apartat del anàlisis mediambiental, el producte final és molt menys 

agressiu amb el medi ambient que el packaging que utilitzen actualment els restaurants de 

menjar japonès. Així que també s’ha complert l’objectiu complementari de que el disseny fos 

respectuós amb el medi ambient. Encara que cal remarcar que el cartró escollit com a material 

podria haver sigut un material totalment reciclat, però llavors la impressió sobre aquest no 

hagués sigut possible.  

Un altre objectiu complementari important era que el resultat tingués un fàcil muntatge a més 

de ser fàcil d’emmagatzemar, el producte final és molt fàcil de muntar, i no necessita ningun 

material adhesiu per el seu muntatge. Potser un aspecte a millorar seria l’emmagatzematge, ja 

que hi ha un packaging, la caixa gran, que potser no es gaire fàcil d’apilar, per la incorporació del 

petit amagatall on es guarden els palets i les salses, i això dificultaria el seu emmagatzematge 

causant problemes d’espai al establiment.  

Del disseny de la marca corporativa podem dir que és original i diferent, fa que el disseny del 

producte sigui únic, igualment compleix totes les funcions comunicatives i funcionals que ha de 

tenir una imatge corporativa.  

Com a continuació del projecte, es realitzaria la maquetació del producte per la presentació i el 

disseny de pàgina web per l’empresa Kimiwa. També es podria haver continuat el disseny de la 

gamma amb la realització del disseny d’un embalatge o bossa especial per facilitar el transport 

del menjar a domicili, ja que aquest aspecte no ha pogut ser considerat dins d’aquest projecte.  

Per una altre banda, els objectius personals, plantejats al primer apartat del projecte, s’han 

complet a grans trets, he desenvolupat coneixement que no tenia mitjançant la seva realització 

i s’han utilitzat molts dels coneixements assolits durant el grau.   

Podem dir finalment, que el resultat final del projecte és satisfactori tant en el àmbit tècnic com 

en el personal.  
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Apunts utilitzats s’assignatures impartides en el grau: 

- Apunts Disseny i producte I 

- Apunts Metodologia i orientació de projectes. 

- Apunts Metodologia del disseny. 

- Apunts Presentació del Producte. 

- Apunts Gestió integral del disseny. 

- Apunts Eenginyeria gràfica.  
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10. ANNEXOS. 

10.1. ANNEX 1: ENQUESTA ANÀLISIS DE NECESSITATS. 

Secció 1: Qüestions generals 

1. ¿Qué edad tienes? 

o Menos de 18 años. 
o Entre 18 y 25. 
o Entre 25 y 35. 
o Entre 35 y 45. 
o Más de 45 años. 

2. ¿Con que frecuencia comes comida japonesa? 

o Nunca lo he probado. 

o Una vez a la semana. 

o Una vez al mes. 

o Muy de vez en cuando. 

 

3. ¿Sueles pedirla a domicilio? 

o Si, normalment. 

o Si, de vez en cuando. 

o No, suelo ir a restaurante/establecimiento. 

o No he probado nunca la comida japonesa. 

 

4.  ¿Te gustaría conocer más sobre la cultura japonesa? 

o Si 

o No 

En aquesta primera secció del qüestionari si la resposta a la segona pregunta la resposta és 

Nunca lo he probado, el formulari finalitza al acabar aquesta primera secció, ja que la persona 

que no ha provat aquest tipo de menjar mai, no podria contestar a les següents qüestions.  

Secció 2: Els teus gustos 

5. ¿Sueles pedir solo sushi? 

o Si, solo pido sushi. 

o Si, normalmente. Aunque de vez en cuando pido algun tipo de fideus o arroz. 

o No, suelo pedir otras cosas también. 

 

6. ¿Qué tipo de sushi es el que más te gusta? Selecciona una o varias opciones. 

o Nigiri (Pescado crudo por encima de una “bola” de arroz) 

o Maki (Sushi con el algo nori por fuera, con interior de pescado crudo y vegetales) 

o Uramaki (Arroz por fuera y con alga nori, pescado y vegetales en el interior) 
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o Otros... 

 

7. ¿Crees que sería interesante proponer un menú de iniciación en el sushi? Este constaría 

de piezas de sushi que puedan llegar a gustar a todo el mundo. 

o Si. 

o No. 

 

8. ¿Cuál de los siguientes criterios tienes más en cuenta cuando eliges restaurante japonés? 

Selecciona una o varias opciones. 

o Sabor. 

o Textura. 

o Cantidad. 

o Calidad. 

o Precio. 

o Proximidad. 

o Rapidez en la entrega. 

Secció 3: Presentació del producte 

 

9. Puntúa del 0 al 10 la presentación de la comida japonesa que llega a tu casa.  

 

10. ¿Crees que el envase debería representar más la cultura japonesa? 

o Si. 

o No. 

 

11. ¿Te gustaría que el envase fuera reutilizable? Como plató, como decoración... 

o Si. 

o No. 

 

12. Sugerencias o propuestas. (Pregunta lliure y opcional) 
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10.2. ANNEX 2: PROCÈS DE MODELATGE.  
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10.3. ANNEX 3: TAULA PROPIETATS CARTRÓ FOLDING KRAFT. 

 

 

 

 

 

 


