
MÀRQUETING MIX 

0 
 

 

  

Andrea Sansón Fernández 

2n BATX A 

IES Secretari Coloma  

Tutora: Montse Marcer 

10 – 10 - 2016 



MÀRQUETING MIX 

1 
 

  



MÀRQUETING MIX 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraeixo a la meva tutora la paciència que ha tingut amb mi, la seva implicació 

i col·laboració, ja que sense ella aquest treball no hagués estat possible així 

com també agraeixo al departament de comunicació de Freixenet el haver-me 

proporcionat informació sobre la empresa. 

  



MÀRQUETING MIX 

3 
 

Sumari 

0. Introducció....................……………………………………………… 4 

1. El màrqueting………………………………………………………... 6 

1.1 Producte……………………………………………………… 8 

1.2 Preu…………………………………………………………… 12 

1.3 Distribució…………………………………………………….. 14 

1.4 Promoció………………………………………………………. 16 

2. Freixenet………………………………………………………………. 23 

3. Codorniu………………………………………………………………. 26 

4. La guerra del cava……………………………………………………. 29 

5. Missió, visió i valors…………………………………………………... 31 

6. Estudi comparatiu de preus………………………………………….. 34 

7. Anuncis 2015………………………………………………………….. 37 

8. Visita a les caves……………………………………………………… 40 

9. Posicionament del cava entre la població………………………….. 45 

10. Conclusions……………………………………………………………. 61 

11. Bibliografia i webgrafia……………………………………………….. 63 

 

 

  



MÀRQUETING MIX 

4 
 

0. Introducció 

Alhora de triar el treball de recerca  vaig estar una mica perduda. No vaig 

aconseguir poder triar un tema que de veritat m’interessés com per a dedicar-

me tant a fons durant tant de temps. 

Una de les primeres idees que se’m va passat pel cap va ser la publicitat ja que 

m’interessava molt aquest tema però al ser tan ampli, no vaig trobat un objecte 

d’estudi específic que de veritat volgués investigar. Em vaig llegir el tema del 

màrqueting del llibre d’Economia de l’Empresa de classe però tampoc em va 

convèncer res així que em vaig comprar alguns llibres sobre el màrqueting 

(esmentats a la bibliografia) ja que aprofundien més en la matèria. Però tampoc 

vaig ser capaç de trobar un objecte d’estudi concret que m’agradés. 

Vaig estar durant vàries setmanes pensant sobre el treball de recerca i el tema 

del qual volia que tractés. Fins que al final vaig estar parlant amb la meva tutora 

sobre això i vam aconseguir triar un tema. Ella s’estava llegint un llibre sobre 

casos d’èxit de empreses catalanes i, justament, s’havia  llegit un capítol que 

parlava sobre Freixenet i Codorniu. Ella em va suggerir fer el treball sobre la 

publicitat però enfocant-t’ho al sector del cava català. Em va semblar una gran 

idea ja que el tema del cava a  mi, particularment, m’agrada.  

És important o decisiva la publicitat per a la venda del cava? Aquesta és la 

pregunta que he volgut respondre alhora de fer aquest treball de recerca.  

Per fer la part teòrica, m’he centrat en explicar la història de les dues empreses 

que treballo al treball de recerca; Freixenet i Codorniu, així com la guerra del 

cava, i el màrqueting mix; la seva història, elements que el formen, per a que 

serveix, etc.  
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I per la part pràctica, vaig anar a visitar les caves de ambdues empreses, per 

poder tenir una visió més personal sobre elles. També he fet un estudi 

comparatiu de preus, he anat pels establiments buscant quins productes tenien 

de les marques, a més de la recerca per Internet, llegir molts llibres sobre les 

marques, la història del cava, el màrqueting mix... I per últim, he fet una 

enquesta que m’ha permès extreure les conclusions principals del treball. Tot 

això, a més de l’ajuda de la meva tutora, és el que m’ha permès fer possible 

aquest treball.  
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1. El màrqueting 

El màrqueting és el conjunt d’activitats o tècniques que desenvolupa una 

empresa encaminada a satisfer les necessitats i els desitjos del consumidor per 

tal d’aconseguir un benefici.  

Cada vegada hi ha més productes que presenten unes característiques 

semblants. Si una empresa crea un producte de molta qualitat però no es 

preocupa de presentar-lo bé, aquest producte no es vendrà. Per això les 

empreses dediquen més recursos a realitzar activitats de màrqueting.  

A principis del segle XX la Universitat de Michigan va posar en marxa un curs 

anomenat “La industria distributiva i reguladora dels Estats Units” en el fulletó 

del qual apareixia per primer cop la paraula marketing. A partir dels anys 

seixanta el nostre país va començar a emprar aquest terme a causa de 

l’entrada de multinacionals al mercat espanyol. 

Fins a finals de la dècada dels seixanta, el màrqueting es limitava als 

intercanvis comercials que succeeixen al mercat.  El professor McCarthy, al 

1960, desenvolupà la idea de les quatre pes (product, price, place, promotion), 

en les quals es fonamenten les quatre àrees d’actuació del màrqueting, 

conegut com el màrqueting mix: producte, preu, promoció i distribució.  

Està clar que el màrqueting ha sigut inventat pels humans i l’anomena’t “pare 

del màrqueting modern” és sense cap dubte Philip Kotler. Aquest economista i 

especialista en màrqueting dels 80 anys encara exerceix de professor a la 

Kellog Graduate School of Managment a la Universitat de Northwestern, Illinois 

(EEUU).  Li han otorgat diversos premis i guardons en els últims quaranta anys 

per les seves obres a l’igual que pels seus llibres en els àmbits de l’economia i 



MÀRQUETING MIX 

7 
 

el màrqueting. Segons ell, el màrqueting ha d‘evolucionar d’acord amb les 

noves tecnologies digitals i hàbits de compra. 

La definició de màrqueting segons Kotler: 

“El màrqueting és la tècnica d’administració empresarial que permet anticipar 

l’estructura de la demanda del mercat escollit, per concebre, promocionar i 

distribuir els productes i/o serveis que satisfacin i/o estimulin, maximitzant al 

mateix temps les utilitats de l’empresa”: 

 

  



MÀRQUETING MIX 

8 
 

1.1 Producte (product) 

El producte és qualsevol bé o servei que fabrica una empresa i que satisfà les 

necessitats o els desitjos dels consumidors. Per això, els beneficis que reporten 

els productes són més importants que les seves característiques.  

Les empreses han de conèixer i classificar el seu/s producte/s, els quals es 

poden classificar segons si son: 

 Productes de consum: Satisfan les necessitats dels particulars. Aquests es 

poden dividir en: 

o Productes fungibles: aquells que només tenen una sola utilitat, 

desapareixen després del consum. (menjar, productes de neteja, etc) 

o Productes de consum durador: es poden fer servir més d’una vegada 

i tenen una llarga durada (electrodomèstics, mobles, etc) 

 Productes industrials: els adquireixen les empreses per a la seva activitat 

especifica. Es poden dividir en matèries primeres, productes semielaborats i 

béns de producció. 

 Serveis: productes immaterials o intangibles.  

 

Normalment les empreses no es dediquen a la fabricació d’un únic producte, 

sinó que en la majoria de casos en fabriquen i en venen més d’un; això és el 

que constitueix la seva cartera de productes, és a dir, la totalitat d’articles que 

una empresa ofereix en el mercat a tots els consumidors.  
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De tots el productes que l’empresa fabrica, els que tenen unes característiques 

homogènies formen una línea de productes. El conjunt de línies de productes 

que comercialitza una empresa forma la seva gama o cartera de productes.  

 

Cada producte està determinat per un cicle de vida, és a dir, la durada d’un 

producte des de que surt al mercat fins que es retira. Aquest cicle està compost 

per quatre fases:  

1. Introducció o llançament: sortida al mercat amb una producció a gran 

escala. El producte és distribuït per primer cop i es posa a disposició dels 

compradors, la introducció porta temps i el creixement es molt lent.  

Les vendes són baixes i els costos de distribució i promoció son molt 

elevats per informar als consumidors sobre el nou producte i impulsar-los 

a que el provin.  

2. Creixement: les vendes creixen ràpidament, els preus romanen estables o 

disminueixen lleugerament. Les empreses opten per una estratègia 

promocional més persuasiva i utilitzen diferents estratègies per sostenir el 

creixement ràpid; milloren la qualitat del producte i agreguen noves 

característiques i models, obren nous canals de distribució i la publicitat 

canvia.  

3. Maduresa: a la primera part d’aquest període les vendes creixen a un ritme 

menor, després s’estabilitzen. La disminució de les vendes fan que els 

productors tinguin molts articles per vendre i, a causa d’aquest excés de 

capacitat, una major competència.  



MÀRQUETING MIX 

10 
 

Els competidors baixen els preus, incrementen la publicitat i les  promocions 

de vendes i augmenten els pressupostos de investigació i desenvolupament 

per millorar el producte. 

4. Declinació del producte: a la llarga les vendes cauen de manera 

considerable, poden arribar a cero o assolir un nivell baix que es manté 

durant anys. Les causes d’aquesta declinació són els avenços tecnològics, 

canvis en els gustos dels consumidors i/o una competència creixent. 

L’empresa es planteja si reinventar-se o deixar de comercialitzar.   

La presentació d’un producte és molt important per aconseguir-ne la venda, 

és per això que l’envàs ha de ser: 

 D’identificació fàcil: el producte ha de tenir personalitat per tal de poder-lo 

diferenciar de la resta. 

 Associació de continent i contingut: si l’envàs no és de plàstic transparent o 

de vidre, que et permet veure el seu contingut, els colors, els dibuixos i les 

lletres de l’etiqueta han de evidenciar el que conté dins. 

 Atractiu impactant: la combinació de forma i colors ha de ser atractiva per al 

consumidor per tal de que el compri. 

 Fàcil d’obrir: és important destacar la facilitat d’obertura de l’embolcall. 

 Comoditat: si és d’ús freqüent ha de ser còmode d’obrir i tancar per a una 

bona conservació del producte.  

 Fàcil de transportar i d’emmagatzematge. 

La marca és un nom, un terme, un símbol o un disseny,o una combinació de 

tots aquests elements, que tracta d’identificar els béns i serveis d’una empresa i 
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diferenciar-los de la competència. Cada empresa pot aplicar una estratègia de 

marca diferent:  

 Estratègia de marca única: utilitzar el mateix nom per a tots els productes 

que fabrica l’empresa. Això suposa una reducció de costos promocionals 

quan es llança un nou producte però, per altre banda, si un sol producte 

fracassa, pot afectar al prestigi de tota l’empresa.  

 Estratègia de marques múltiples: l’empresa utilitza més d’un marca. 

o Estratègia de marques individuals: cada producte té un nom diferent. 

o Estratègia de marca per línea de producte: cada línea de productes 

té un nom diferent. 

o Estratègia de segones marques: la utilitzen les empreses que tenen 

al mercat altres marques de més prestigi.  

o Estratègia de marques de distribuïdor: marques fabricades per un 

determinat industrial, ofertades al consumidor sota el nom o la marca 

del distribuïdor o detallista. Són anomenades marques blanques. 

És convenient que el nom de la marca sigui curt, simple i fàcil de pronunciar 

així com de llegir, recordar i reconèixer. Ha de tenir una única pronunciació 

possible per tots els idiomes. No ha de tenir sons desagradables ni ser ofensiu 

ni obscè. S’ha de poder adaptar a l’etiqueta i a l’envàs del producte i ha de ser 

suggerent i mostrar qualitats positives del producte.  
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1.2 Preu (price) 

El preu és al quantitat de diner que el comprador d’un determinat producte o 

servei lliura al venedor a canvi de la seva adquisició. És la variable del 

màrqueting que més influeix en les decisions del comprador i la més flexible ja 

que pot modificar-se ràpidament. El preu del mercat no depèn únicament de la 

voluntat de l’empresa; la demanda de mercat, la competència i la fase del cicle 

de vida del producte són alguns dels factors que influeixen en la fixació del 

preu. 

El preu d’un producte es pot fixar segons:  

 La demanda. Normalment, com més elevat és el preu d’un producte, menys 

quantitat demandada hi ha, i a l’inversa, com menys elevat és el preu, més 

quantitat demandada. Els productes que segueixen aquesta línia en diem 

que són de demanda elàstica, en canvi els de demanda inelàstica són 

aquells que el preu no fa variar la quantitat de demanda de com ho podria 

ser el petroli, o l’energia elèctrica). 

 Els costos. Per fixar preus, sense tenir en compte la demanda, s’afegeix al 

cost del producte un determinat marge de beneficis. Aquesta és la manera 

més senzilla per a l’empresa per calcular el preu de mercat del seu 

producte. 

 La competència. Aquest és el mètode complementària dels dos anteriors. 

Sempre s’ha d’estudiar amb detall la competència per tal de fixar un preu 

semblant al seu si és un producte poc diferenciat i té una amplia distribució. 

Si l’empresa vol compensar un preu més baix amb un nombre més gran de 

clients i aconseguir ingressos superiors, s’ha de fixar un preu per sota del 
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de la competència. En canvi, si es tracta d’una marca molt ben considerada 

en el mercat i el client considera el producte millor que el de la competència 

i està disposat a pagar més, s’ha de fixat un preu per sobre del de la 

competència. A més de les estratègies anteriors, també hi ha la de preus 

psicològics, és a dir, que es basa en la manera com el mercat percep la 

quantia del preu i l’estratègia en funció del cicle de vida del producte, la qual 

consisteix en que segons la fase a la qual es situa el producte en aquell 

moment el preu variarà. 
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1.3 Distribució (place) 

La distribució inclou tot el conjunt de processos que condueixen el producte des 

de l’empresa fins al consumidor. El conjunt d’activitats relacionades amb la 

distribució es poden agrupar en tres apartats:  

 El transport. S’ha de tenir en compte el cost del producte. És convenient 

que si un producte té un cost baix, el transport no l’encareixi. A més, la 

freqüència a la que s’ha de servir el producte, sobre tot si és de gran 

consum, també es rellevant. 

 L’emmagatzematge. Un cop el producte està acabat ha de passar per 

diferents magatzems. Els magatzems s’han de tenir en compte ja que 

també impliquen un cost, que augmenta com més dies hagi d’estar la 

mercaderia als magatzems. En aquests locals el producte ha de esperar fins 

que s’arriba a construir el lot adequat de transport o de consum. 

 La informació i l’assessorament al client. Aquesta funció és especialment 

important en la fase de llançament d’un producte,  ja que amb el contacte 

amb el client es poden explicar millor les seves característiques, com també 

en la fase de maduresa per mantenir les vendes. 

El canal de distribució és qualsevol dels mitjans que s’utilitzen per aconseguir 

que els productes recorrin el camí del productor fins al consumidor.  

Segons la propietat del canal podem parlar de:  

Distribució directa 

Productor          Consumidor 

Distribució a partir d’intermediaris 
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a)Canal llarg 

Productor  Majorista  Detallista  Consumidor 

b)Canal curt 

Productor    Detallista    Consumidor 

Altres canals de distribució són les franquícies, la televenda, el comerç 

electrònic i la venda mitjançant màquines automàtiques.  

Hi ha diferents estratègies de distribució: 

 Distribució exclusiva: la venda del producte en una determinada zona es 

realitza mitjançant un únic intermediari. D’aquest manera disminueix la 

competència, el fabricant té un major control sobre el producte i existeix una 

forta cooperació entre fabricant i venedor. 

 Distribució selectiva: el fabricant selecciona un nombre determinat de 

distribuïdors. Aquesta estratègia ajuda a la imatge el producte i, com que es 

seleccionen els distribuïdors, es poden eliminar aquells que suposin costos 

més elevats de distribució. 

 Distribució intensiva: el fabricant intenta que la majoria de punts de venda 

tinguin el seu producte. D’aquesta manera dificulta l’entrada de 

competidors, ja que no deixa forats en el mercat i facilita l’adquisició i la 

fidelitat al producte per part del consumidor. 
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1.4 Promoció (promotion) 

La promoció del producte és el conjunt de tècniques de màrqueting que tenen 

com a finalitat comunicar les característiques del producte i ressaltar-ne els 

atributs per potenciar en els clients el desig de consumir-lo i alhora mantenir els 

clients habituals. 

Podem definir la publicitat com l’acció de transmetre un determinat missatge 

utilitzant un mitja de comunicació de masses, pagat per una determinada 

empresa amb la intenció d’influir sobre el comportament del consumidor. 

La publicitat constitueix una de les principals fonts d’informació pel consumidor 

respecte la avaluació de marques per a la compra y la influència relacionada 

amb els estils de vida.  

L’elaboració d’una campanya publicitària inclou una sèrie de decisions 

bàsiques; objectius, missatge, difusió i pressupost, i unes altres, anomenades 

derivades; selecció de l’agència i avaluació de la eficàcia.  

La comunicació no pot actuar de manera autònoma respecte el conjunt del 

màrqueting. És per això que, abans de prendre decisions respecte la 

campanya, s’han d’analitzar els següents aspectes: 

 Anàlisi intern: Característiques del producte, punts forts i dèbils i l’anàlisi de 

les variables del màrqueting mix. 

 Anàlisi de la competència: determinació de les avantatges competitives, 

inversions publicitàries d’altres marques similars 
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 Anàlisi del consumidor: coneixement e imatge de la marca, actituds i perfils 

dels consumidors, hàbits d’audiència als medis i informació procedent 

d’estudis de mercat 

 Anàlisi de l’entorn: legislació publicitària, tendències socials, entre d’altres.  

La publicitat compta amb quatre objectius bàsics: 

1. Cridar l’atenció. Per aconseguir persuadir al consumidor, abans, cal 

aconseguir que s’assabenti del que se li esta comunicant. Per això els 

recursos que fa servir la publicitat són: la sorpresa, la vivacitat, el contrast... 

2. Despertar l’interès. Per aconseguir el seu objectiu, la publicitat, ha de 

despertat i mantenir l’interès del consumidor. 

3. Trobar un desig. Per satisfer una necessitat amb un producte cal primer que 

s’hagi produït el desig de tenir-lo. La publicitat ha d’aconseguir provocar en 

el receptor un sentiment nou i diferent, per tal de convertir el desig en una 

demanda efectiva.  

4. Aconseguir una actuació. És el principi més complicat i més important. Si 

els principis anteriors s’han aconseguit, la publicitat haurà causat l’efecte 

que pretenia: la venda.  

L’objectiu final de la publicitat és, generalment, aconseguir vendes, tot i que, no 

és possible afirmar rotundament que la publicitat per si mateixa sigui capaç de 

mantenir les vendes. Sinó que és una variable que del màrqueting mix que, 

juntament amb les altres, contribueix al seu creixement. La venta d’un bé o 

servei depèn de l’oferta comercial pròpia, l’oferta de la competència, el 

consumidor i factors de l’entorn. És molt complex arribar a mesurar 

adequadament la influència d’una variable com la publicitat en les vendes d’una 
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marca quan els efectes publicitaris no es manifesten només a curt termini o 

modifiquen l’actitud i la imatge però no s’efectua una compra immediata. 

Els principis bàsics 

 Senzillesa: Si el producte és de gran consum i està dirigir a un segment de 

la població molt gran i el missatge que es transmet és senzill, podrà ser 

captat millor pel gran públic, si pel contrari, el producte és minoritari i va 

dirigit a un segment molt específic de la societat, la publicitat por ser molt 

complexa. 

 Originalitat: La publicitat ha de cridar l’atenció i crear un interès, això es pot 

aconseguir de moltes maneres: a través del text, dels colors... 

 Repetició: El missatge s’ha de repetir moltes vegades ja que gràcies a la 

repetició es pot recordar. Per tal de que recordar-lo sigui més fàcil es poden 

utilitzar cançons, frases fetes associades al nom del producte... 

 Oportunitat: Aquesta hi ha moments i llocs en els quals la publicitat d’un 

determinat producte aconsegueix els millors resultats.  

 Sinceritat: la publicitat no ha de enganyar ja que tard o d’hora el 

consumidor s’adona de l’engany, se sent frustrat i deixa de comprar el 

producte  

Tots els països tenen normes legals per a regular la publicitat a Espanya, la Llei 

general de la publicitat, prohibeix  aquella publicitat que atempti contra la 

dignitat de la persona o que vulneri els valors i drets reconeguts a la 

Constitució, així com la publicitat enganyosa, deslleial, subliminal o que no 

respecti la normativa que regula la publicitat de determinats productes, béns o 

serveis.  
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El missatge publicitari inclou el conjunt de textos, imatges, sons i símbols que 

transmeten una idea ambla finalitat de captar l’atenció del receptor, comunicar 

aquesta idea que respon a l’objecte publicitari i recordar-la associada a una 

marca.  

La creativitat publicitària compren la formació de la idea base del missatge, la 

execució o presentació i la producció d’un missatge. Poden adaptar-se dos 

tipus de estratègies; l’informativa o la persuasiva, i els següents missatges 

publicitaris segona el tipus de l’objecte publicitari de la campanya: 

Missatge informatiu: 

 Genèric: no es diferencia una marca de l’altre 

 Apropiador: associació de la característica del producte a la marca 

 Proposició única de venta: característica o benefici exclusiu d’una marca 

 Innovació: comunica una  nova categoria o innovació al producte 

 Preeminent: es presenta una marca com a superior 

 Comparatius: referència explícita a la competència. 

Missatges persuasius: 

 Sensuals 

 Emotius 

 D’estima i autorrealitzador 

Per elaborar un missatge publicitari s’han de prendre decisions sobre l’estil, el 

to i el format publicitari. Podem diferenciar tres etapes: 

1. Realitzar la investigació de mercat amb la intenció de establir els elements 

publicitaris,  és a dir, esbrinar les possibilitats que té un producte en el 
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mercat, quin és el públic interessat en ell, la xifra de vendes que podria 

arribar a aconseguir, etc. 

Amb aquesta informació l’empresa uns objectius els quals han de ser clars, 

concrets i quantificables. 

2. Determinar l’estratègia que cal seguir, la qual cosa implica definir el 

segment e mercat al qual ens dirigim, establir els resultats que es pretén 

aconseguir dins d’aquest grup i, presentar els producte o la marca insistint 

amb algun aspecte innovador; així, el públic valorarà aquest aspecte nou i 

podrà decidir-se pel producte 

3. Elaborar el missatge publicitari i per que aquest sigui eficaç, s’han de tenir 

present dos elements:  

 El mitjà: l’anunci és diferent en funció del mitjà que triem per difondre’l. 

Si un anunci utilitza com a mitjà una revista o un diari podrà jugar amb 

les formes, els colors, etc, en canvi, si el mitjà és la radio, la televisió, 

etc, serà molt important la música, el to de veu, els efectes sonors... 

 El públic receptor: el missatge ha de ser diferent en funció del segment 

de mercat al qual es dirigeix, per això és molt important.  

La difusió publicitària compren la elecció del mitjans i la planificació de suports 

publicitaris més adequat per fer arribar el missatge al receptor o públic objectiu 

al menor cost possible.  

Els mitjans de publicitat que més s’utilitzen s’anomenen mitjans de masses. 

Aquest mitjans permeten que el missatge arribi a un nombre més gran de 

persones i són el següents:  
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 Televisió: L a publicitat en aquest mitjà és molt cara, però arriba a un 

nombre molt gran de persones. És molt rendible quan s’utilitza per a un 

producte de gran consum que pot ser adquirit per a totes les persones del 

mercat nacional. 

 Ràdio: Aquest mitjà ha perdut el poder d’audiència que tenia fa una anys. 

La ràdio fa servir una publicitat breu però introduïda d’una manera dinàmica 

i enginyosa.  

 Premsa i altres revistes: és un mitja les característiques del qual 

determinen els seu públic. Per tant, permeten destinar la publicitat a un 

segment de la població molt específic.  

 Publicitat exterior: tipus de publicitat que es veu de passada (tanques 

publicitàries, anuncis en mitjans de transport...) i que ha de ser capaç de 

transmetre el missatge en molts pocs segons. 

Els criteris de decisió tant de mitjans com de suports poden ser qualitatius, 

s’inclouen el format, la credibilitat i les característiques qualitatives del mitjans o 

quantitatiu, fan referència a l’audiència i el cost.  

Per a seleccionar un mitjà o suport s’ha d’utilitzar l’audiència útil, és a dir, 

aquella part de la audiència que coincideix amb la població a la qual es dirigeix 

el missatge.  

Els criteris quantitatius relacionats amb l’audiència i el cost permeten analitzar 

la adequació del suports i l’inserció d’un pla de màrqueting. Aquest pla pot 

realitzar-se a través de dos plantejaments; l’avaluació, preparació d’un pla 

basat en les experiències o el criteri personal i l’optimització, preparació d’un 

pla restringit pressupostàriament. 
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Existeixen diversos tipus de agències publicitàries segons el seu nivell de 

servei o d’especialització. 

L’agència de publicitat proposarà i executarà les decisions publicitàries 

enunciades anteriorment. Aquesta haurà de disposar del document base de 

treball que inclou els element generals obtinguts en la fase d’anàlisi així com 

les línies generals de cada decisió publicitària. 

L’avaluació de la eficàcia 

Una campanya publicitària serà eficaç si assoleix els objectius proposats i serà 

eficient si ho aconsegueix al menor cost possible. La avaluació de l’eficàcia pot 

desenvolupar-se abans, durant o després de la difusió. 
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2. Freixenet 

Freixenet, una de les empreses productores de cava més importants a nivell 

mundial que, a part de per la seva gamma de productes, Freixenet també és 

molt coneguda, a nivell nacional, pels seus anuncis.  

Francesc Sala Farrés va fundar la Casa Sala el 1861. Mes tard, Joan Sala 

Tubella, el seu fill, va seguir amb el negoci.  

El 1911 Pere Ferrer i Bosch, conegut com “Freixenet “per ser fill de la 

Freixeneda, es va casar amb Dolors Sala i Vivé, la filla de Joan Sala i Tubella. 

Junts van tenir la idea de produir vins escumosos naturals, seguint els mètodes 

utilitzats a la Xampanya (França). Tres anys més tard, van sortir les primeres 

ampolles del seu celler situat a Sant Sadurní d’Anoia, una població ubicada al 

cor de la comarca del Penedès.  

Freixenet SA va néixer el 1928, una empresa que serà sempre familiar. Sempre 

va idear anar al mercat internacional per la qual cosa, entre els anys 20 i 30, 

van iniciar-se gestions destinades a situar la marca en els mercats exteriors 

d’influència espanyola.  

Prèviament, Freixenet va exportar a Islàndia i Terranova coma a moneda de 

canvi per aconseguir bacallà. El 1934 entrà en el mercat del Estats Units, a 

Nova Jersey, coincidint amb el final de la Llei seca.  

Pere Ferrer i Bosch, l’hereu, i Josep Ferrer i Sala van morir l’any que esclatà la 

guerra civil espanyola. El negoci quedà en mans de Dolors Sala.  
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L’empresa s’ha caracteritzat per donar sempre una gran 

importància a la publicitat i, va ser abans de la guerra, 

quan es va popularitzar un cartell que Pere Ferrer va 

encarregar a l’Exposició Internacional de Barcelona el 

1929; el noi amb la gorra vermella que portava una 

ampolla de Freixenet sota l’aixella.  

L’any següent de morir Franco, Leopoldo Pomés, el director creatiu i de 

fotografia d’una cadena de televisió de l’època, convertí la “burbuja” didàctica 

en tot un espectacle, tal i com la coneixem avui en dia. L’impacta publicitari va 

ser enorme i, d’aquesta manera, es va iniciar el mite de l’anunci de Nadal de 

Freixenet. 

Dolors Sala va passar la gerència al seu fill petit, Josep Ferrer i Sala el 1957 tot 

i que ja li havia anat delegant poc a poc la seva responsabilitat de la gestió. Ell 

ja es coneixia l’empresa a fons després d’haver treballat en diversos 

departaments d’aquesta. 

El primer cava que l’empresa va llençar el 1941 i que amb el temps es 

convertiria en un dels seus productes estrella va ser el cava Carta Nevada. Als 

anys 70 va ser rellançat amb una ampolla diferent a totes les altres, de vidre 

blanc esmerilat. Seguit del Brut Barroco i el Cordón Negro,present en més de 

140 països.   

Als anys setanta, Freixenet, ja era una marca estable i ferma amb l’objectiu de 

seguir amb la seva expansió internalització. Obrí la primera filial a la Gran 

Bretanya el 1974. Als 80 comença la seva gran expansió internacional.  
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El 1985, Freixenet, va adquirir filials de RUMASA, expropiada pel govern, 

gràcies a això va multiplicar la seva producció.   

Un any més tard, Josep Ferrer opta per produir el seu vi escumós a Califòrnia 

on compra unes terres. El primer cava que van produir, Glòria Ferrer, portava el 

nom de la seva esposa, i es va llençar al mercat sota el lema “Family, Friends & 

Freixenet”.  

A Mèxic es va produir el Sala Vivé, en honor a la seva mare, fet a les vinyes 

que tenien a Querétaro. També van comprar cellers de vins al Priorat, al 

Montsant, Ribera de Duero, Rias Baixas, l’Argentina i l’Uruguai tot el1988. 

El 1996 va començar l’anomenada “Guerra del cava” on Freixenet i Codorniu, 

els dos principals productor de cava d’Espanya, es van enfrontar en àmbits 

personals, empresarials i, sobre tot judicials. Deu anys més tard, al 2006 les 

dues empreses van acordar retirar les denuncies judicials i treballar de forma 

conjuntar en benefici del sector.  

El 1999 Josep Ferrer es va jubilar i va deixar pas al seu nebot, Josep Lluís 

Bonet i Ferrer.  

Dos anys més tard van comprar el celler de Bordeus Yvon Mau i n’obriren un 

altre a Austràlia.  

Actualment el grup Freixenet és una empresa 100% familiar amb més de vint-i-

dos cellers en set països de tres continents, presencia en un total de 140 

països amb un nivell de facturació de 500 milions d’euros anuals.   
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3. Codorniu 

Codorniu, l’empresa familiar més antiga d’Espanya i una de les més antigues 

del món ja compta amb més de 450 anys d’història.  

La història de Codorniu comença a la meitat del segle XVI, quan Jaume 

Codorniu es dedica a l’elaboració de vins. Dels seus inicis no se sap gran cosa, 

excepte pels detalls exclosos del seu testament on va deixar constància de 

l’activitat vitivinícola que duia a terme.  

Anys més tard, el 1659, l’hereva Anna Codorniu es casar amb el viticultor 

Miquel Raventós i es van convertir en una de les tantes famílies de pagesos del 

Penedès que treballaven la terra i produïen vi.  

L’any 1872 marca l’inici de Codorniu. Josep Raventós Fatjó elabora la primera 

ampolla de vi escumós de qualitat i amb identitat pròpia gràcies a l’anomena’t 

mètode tradicional a Espanya. En morir, Manuel Raventós i Domènech, el seu 

fill deixà la carrera de Ciències (química) que estava cursant a la universitat de 

Barcelona per convertir-se en l’hereu de Codorniu a Sant Sadurní d’Anoia. Va 

donar un gran impuls al cava canviant el rumb del negoci familiar fent, de 

l’empresa, un gran productor. Va ser tot un professional de l’agricultura que va 

adquirir tots els coneixement i les tècniques agrícoles de l’època per així assolir 

productes de qualitat. Va fer-se assessorar per notables viticultors francesos i 

va preferir que Codorniu es dediqués exclusivament a la elaboració i producció 

de vins escumosos de mètode tradicional. Fins aleshores, Codorniu, era una 

casa de pagès coneguda per les seves misteles, most de raïm al qual s’afegeix 

alcohol, i per l’elaboració de vins escumosos, els quals va començar Josep 



MÀRQUETING MIX 

27 
 

Raventós i Fatjó. A final del segle XIX, la finca ja comptava amb els últims 

avenços tecnològics i Manuel, tenia una biblioteca de temes agrícoles. 

Però Manuel va haver de fer front a un gran repte; la invasió de la fil·loxera. El 

1887 l’arribada de la fil·loxera a Catalunya va suposar un gran problema per a 

la vinya catalana. Aquest insecte es menja les arrels del cep i mata la planta, 

en poc temps causa greus danys. Originari d’ Amèrica del Nord es va estendre 

a Europa a la meitat del segle XIX i va arribar a Catalunya provinent de França. 

Foren temps difícils per als sadurninencs que afrontaren amb empenta i 

tenacitat el problema. Pagesos i rabassaires, sota el lideratge de set propietaris 

locals, anomenats “els set savis de Grècia”, dels quals Manuel Raventós i 

Domenech va ser un membre destacat, van decidir, per combatre la plaga, 

replantar totes les vinyes amb peus de cep americà, una espècies immunes a 

la plaga. La vinya catalana es va salvar, desprès d’uns quants anys de misèria i 

d’un gran esforç i treball.  

El segle XX, a can Codorniu es van 

construir els edificis destinats a la producció 

i emmagatzematge a càrrec de l’arquitecte 

Josep Puig i Cadafalch. 

El 1926, Manuel Raventós i Domenech va 

decidir crear una societat anònima per així donar entrada en el negoci als seus 

set fills.  

En plena segona Guerra Mundial, el 1941,els germans Raventós deixaren 

Catalunya i viatjaren fins a Buenos Aire on compraren terres per plantar-hi 

vinyes i fer vi escumós sota el nom de Rondel.  
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Codorniu es va anunciar per primera vegada a la televisió el 1959 ja que 

sempre havien tingut clar la importància de la publicitat per a la venda dels 

sues productes. Els primers cartells publicitaris van córrer a càrrec de pintors 

modernistes de l’època com Alexandre de Riquer, Ramón Cases, entre d’altres.  

Codorniu va trigar en iniciar una expansió, que Freixenet ja havia iniciat uns 

anys abans. Va començar tard però ho va fer amb iniciativa i ganes. El 1986 

s’inauguraren les oficines a Nova York i compraren terreny a California. El 

1997, Codorniu va comprar el 80% de Bodegas Bilbaíanas SA que tenia vins 

de la D.O. de la Rioja.  

El 2004 Josep Forrol va ser anomenat director general, primera vegada que 

una persona aliena assumia funcions executives. Va ser cessat al cap d’un any 

i el va substituir Xavier Pagès Font, accionista i membre de la família.  
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4. La guerra del cava 

Anomenem “Guerra del cava” a una sèrie de demandes judicials interposades 

entre les principals empreses productores de vi a Espanya; Freixenet i 

Codorniu.  

Tot va començar a la roda de premsa de la presentació de l’anunci de Nadal de 

Freixenet de novembre de 1995 on, tradicionalment, es faciliten algunes dades 

sobre l’evolució de l’empresa; número d’ampolles venudes, ingressos, etc.  

A finals d’aquell mateix any, Freixenet, que ja s’havia proclamat líder del sector 

a nivell mundial gràcies al seu creixement internacional, superava a Codorniu 

en ventas de vi escumós a Espanya. Josep Ferrer i Sala va difondre que la 

seva companyia havia aconseguit una quota de mercat a Espanya del 34’8% 

davant del 33’4% de Codorniu en el mercat del vi escumós que, segons aquest 

últim, era un mercat molt diferent al del cava, el qual seguien controlant ells 

amb una quota de mercat a Espanya del 36,65% mentre que Freixenet tenia un 

31,43%.  Aquesta lluita pel lideratge del sector en el mercat espanyol va ser el 

detonant d’una guerra mediàtica de filtracions de dades i informes a la premsa 

en un sector acostumat a no publicar més dades de les estrictament 

necessàries.  

El 1996, Codorniu, denúncia a Freixenet per haver comercialitzat ampolles de 

cava sense els nou mesos de criança mínima exigits pel reglament del Consell 

Regulador del Cava.  

Durant els anys anteriors a la denúncia, Dubois, una marca de Freixenet es 

dedicava a elaborar caldos amb el mètode granvàs, que es vasa en una 

primera fermentació igual que les dels vins però, a diferència dels caves 
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(necessiten nou mesos de repòs), la segona fermentació es limita a tres 

setmanes.  

El 1996, els Raventós denunciaren Freixenet per haver comercialitzat ampolles 

de cava sense els nou mesos de criança mínima a la segona fermentació 

exigits pel reglament del Consell Regulador del Cava.  

Aquell mateix any, el ministeri va imposar una multa a Freixenet per valor de 

2,07 milions d’euros i, més tard, un jutjat de Vilafranca del Penedès imposà una 

altra sanció multimilionària contra Freixenet. 

Un any després un jutjat de Barcelona va imposar a Codorniu una multa per 

haver plagiat un dels envasos que tenia Freixenet; les ampolles esmerilades.  

Després de tantes sentències, el conflicte de la guerra del cava va acabar el 

2006 amb un pacte extrajudicial en el qual Codorniu es va comprometre a 

pagar quatre milions d’euros a Freixenet i cedir més de dos milions de ampolles 

blanques esmerilades.  

Deu any de guerra del cava que va deixar un sabor de boca agre a tot el sector 

del cava.  
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5. Visió, missió i valors 

La missió defineix qui és l’empresa, perquè s’ajunta dins d’una organització i 

els sues propòsits socials. 

La visió defineix allò que l’empresa espera aconseguir en un mig termini, on, 

les empreses, es visualitzen dintre d’uns anys i el perquè treballen d’una 

manera concreta. 

Els valors són els principis que configuren l’activitat de l’empresa.  

Codorniu 

Codorniu, compta amb dues webs, és a dir, la de Codorniu –codorniu.com- i 

una altre –codorniuraventos.com- que és la del grup Codorniu. En aquesta 

segona, és on vaig trobar quina era la seva missió, la seva visió i els seus 

valors.  

Missió 

Codorniu és un grup familiar, amb més de 450 anys de tradició, amb un equip 

de persones que elaboren i comercialitzen, amb passió i respecte per la terra, 

grans vins i marques perquè els  consumidors en gaudeixin. 

Visió 

Aconseguir un Codorniu global i àmpliament desitjat pel consumidor. 

Valors 

Basen la seva estratègia de negoci en quatre pilars que representen el seu 

CEP: Col·laboració, Esforç i Passió, sempre amb el màxim respecte. 
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Freixenet 

Al no trobar aquesta informació a la web de l’empresa, vaig decidir posar-me en 

contacte amb el departament de comunicació de Freixenet perquè m’enviessin, 

si era possible, aquesta informació. Pocs dies després de escriure’ls me la van 

proporcionar. 

Missió 

  

Freixenet vol contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones promovent 

el consum responsable de vi i distribuint productes d'alta qualitat. 

  

En consum responsable i mesurat del vi 

  

· Allarga les expectatives de vida sana 

· Fomenta la comunicació i harmonia entre les persones 

· Millora la qualitat de vida 

  

 Visió 

  

Freixenet vol ser, el 2016, l'empresa de referència al sector del vi a nivell global 

gràcies al maneig d'un portafoli reeixit que contingui marques que liderin els 

mercats internacionals de vins tranquils i escumosos. 

 

Volen assolir la seva visió donant la màxima satisfacció als clients, emprats, 

proveïdors i accionistes, prestant gran atenció a la cura del nostre entorn 

mediambiental. 



MÀRQUETING MIX 

33 
 

Valors 

Les tres T: Treball, Tenacitat i Talent. 
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6. Estudi comparatiu del preu 

Per aplicar els conceptes anteriorment explicats anteriorment a la venda real 

vaig decidir realitzar un estudi consistent en comparar els diferents preus de les 

diferents ampolles de cada una de les marques entre si així com de comparar 

el preu de les ampolles d’una mateixa marca. Una altres dels meus objectius 

era comparar la variació de preu que patien les ampolles segons l’establiment. 

Per a poder fer això vaig anar al Mercadona I al Carrefour de Vilafranca del 

Penedès així com també al DIA del costat de casa, aquí a Barcelona i, 

aprofitant la meva visita a les caves, també vaig decidir comparar els preus 

amb els cellers de les dues marques.  

Freixenet  

 

 

Mercadona Carrefour DIA Celler 

Freixenet 

Carta nevada 

brut 75cl 

 

4,89€ 4,55€ 5,49€ 5,45€ 

Cordón Negro 

semi sec 75cl 

 

6,30€ 6,30€ - 6,95€ 

Reserva Real 

brut 75cl 

24,95€ 24,50€ - 25,95€ 

Reserva Real 

brut 1,5L 

- - - 25,95€ 

Mini nevada  

semi sec  

 

- 4,30€ 

(pack de 3 

unitats de 

18cl) 

- 1,55€ 

(una unitat de 

20cl) 

Mini cordón 

negro brut 

- 

 

- - 2,05 

(una unitat de 

20cl) 

Primer Cuvée 

brut 75cl 

- 7,65€ - 7,95€ 

Brut Nature - 15,85€ - - 
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1,5L 

 

Brut nature 75cl 

 

7,50€ - - 8,40€ 

Brut Barroc 75cl  

 

7,50€ 10,70€ - 8,40€ 

Cuvée DS 75cl  

 

-  - 17,50€ 

 

Codorniu 

 

 

Mercadona Carrefour DIA Celler 

Codorniu 

Anna Codorniu 

brut 75cl 

8,20€ 8,15€ 8,91€ 

(rebaixat 

8,49€) 

8,49€ 

Anna Codorniu 

pinot noir 75cl 

 8,40€ -  

Anna Codorniu 

sweet edition 

75cl  

 8,49€ - 8,49€ 

Cuvée 1827 

75cl  

 

 7,25 7,49€ 7,49€ 

Anna Codorniu 

brut 1,5L 

 15,49€ -  

Codorniu 

Benjamín 

   4,27€ 

 

Tot i que en aquestes taules no es troben tots els productes de la marca, sinó 

els que vaig trobar a cada establiment, és un clar exemple de la línea de preu 

que segueixen. Les ampolles de Freixenet oscil·len entre els 4 i els 15 euros, 

exceptuant els “Reserva Reial” i els minis. Per altra banda, les ampolles de 

Codorniu oscil·len entre els 7 i els 15 euros. Existeix una petita diferència entre 

els preus de les dues marques, els caves més “famosos” de Freixenet tenen un 

preu més baix que no pas els de Codorniu. 
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Una dada que m’ha sorprès molt ha sigut el fet de que el preu de les ampolles, 

al celler propi tant de Freixenet com de Codorniu, és més elevat que a la resta 

d’establiments. Això ho fan per no fer la competència als seus clients 

detallistes. 
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7. Anuncis 2015 

Freixenet 

L’anunci de Freixenet del 2015 va ser protagonitzar per l’equip espanyol de 

gimnàstica rítmica. Una de les principals raons per les quals han escollit a 

l’equip nacional de gimnàstica rítmica i, amb motiu de les paraules de Pere 

Bonet en la seva presentació “el repte és reinventar-nos”,  ha sigut la bona 

acollida que l’anunci que van protagonitzar l’equip de natació sincronitzada va 

tenir en el seu moment, l’any 2008.  

Sota el títol de “Brillar”, l’agencia J. Walter Thompson Barcelona ha creat 

aquest spot que ha comptat amb Kike Maíllo com a director, qui ja va dirigir 

l’any anterior l’anunci protagonitzat per David Bisbal i Maria Valverde.  

 

 

 

 

 

Freixenet sempre ha destacat per la seva elegància i luxe i, com és d’esperar, 

l’anunci ha estat protagonitzat, al llarg de la historia, per rostres coneguts arreu 

del món. En aquesta ocasió, l’emblemàtica “burbuja” de l’anunci de Freixenet 

l’any 2015 es representada per les esportistes de gimnàstica rítmica, 

transmetent el valors que Freixenet persegueix; el treball, la passió i 

l’excel·lència. El que Kike Maíllo pretén amb aquest spot és convertir en un 
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homenatge a les esportistes que, des d’una modalitat minoritària i femenina, 

han aconseguit grans èxits. 

A l’anunci, les gimnastes, realitzen diversos exercicis amb cintes, pilotes, 

cèrcols i maces envoltades d’una “explosió” de llum i or, característic de la 

marca sota el lema “La vida és per a celebrar-la”. L’anunci, com ja és tradició, 

ens comunica a través dels colors, els moviments, la música, etc l’elegància, 

l’exquisitat i el luxe de  la marca amb rostres coneguts i produccions que ens 

deixen sense alè.  

Codorniu 

L’anunci de Codorniu de 2015 ha tingut com a protagonistes en Jordi Cruz, xef 

amb tres estrelles Michelin i Miriam Ponsa, dissenyadora de moda guanyadora 

de la passarel·la 080 de la passada edició.  

 

 

 

 

 

L’empresa torna a posar com a valors els seus més de 450 anys d’història així 

com reivindica l’origen i els valors de la marca sota el lema ”No som xampange, 

som cava” on pretén desterrar que la idea de que el cava és una beguda típica 

del nadal.  Codorniu, en els seus anuncis, té una imatge familiar i tradicional on 

pretén recuperar i potenciar la seva marca com una beguda social que es pot 
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consumir més allà de les celebracions i festes. L’anunci transmet senzillesa, 

espontaneïtat, impulsivitat on l’amistat i la família juga un gran paper.  

L’agència encarregada d’haver fet possible aquest spot ha sigut *S,C,P,F... 

amb Toni Segarra com a director creatiu que va crear aquesta campanya amb 

el propòsit de “recorre el viatje del creixement tant a Espanya com, 

especialment, fora”. 

Un dels principals protagonistes de l’anunci és el Cuvée 1872, la gran novetat 

de Codorniu pel Nadal passat i tot un homenatge a aquest cava, la primera 

ampolla el qual elaborà Josep Raventós a Catalunya el 1872. Anna de 

Codorniu també juga un paper important ja que serveix per a fer una alabança 

al món de la moda i la feminitat, potenciant els valors de la humanitat i l’alegria. 
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8. Visita a les caves 

Quan vaig triar el tema del meu treball de recerca, immediatament vaig pensar 

que seria bona idea anar a visitar les caves de ambdues empreses i conèixer 

més sobre la seva història, tradicions i, sobre tot, poder veure per mi mateixa 

com tenen organitzades les seves visites i quines estratègies tan publicitàries 

com d’atenció al client oferien tant Freixenet com Codorniu.  

La primera de les caves que vaig 

anar a visitar va ser Freixenet. 

Està situada al centre de St 

Sadurní d’Anoia per la qual cosa no 

va resultar gens difícil de trobar, a 

més, Freixenet disposa d’una 

parada de tren just al davant per aquell que no tenen la possibilitat d’anar-hi 

amb cotxe.  

He de dir que alhora de reservar, Freixenet, té un sistema molt més senzill ja 

que et permet reservar les entrades i pagar-les just abans de començar la 

visita.  

 



MÀRQUETING MIX 

41 
 

Al entrar, tot el jardí de la part del davant està ple de cotxes amb forma de 

ampolles de cava, motos i altres automòbils amb el nom de l’empresa. Quan 

ens va tocar entrar dins de l’edifici, les parets del mateix estaven plenes 

d’antics cartells i pintures de la marca incloent el nen amb l’ampolla de cava 

sota el braç.  

Primer de tot, ens van portar a una sala, on vam veure un petit vídeo sobre 

Freixenet; la seva historia, els sues vins,etc (vídeo que està penjat a la seva 

web, www.freixenet.com). Al acabar ens van fer un tour per les seves caves 

subterrànies, vam arribar a estar a 18 metres sota terra. Vaig trobar molt 

interessant aquesta visita, ja que guia que ens va fer la visita parlava molt clar, 

explicant cada detall sobre cada ampolla, sobre cada vi, va ser una explicació 

molt detallada.  

Mentre anàvem baixant, el 

guia ens ensenyava 

diversos cartell explicatius 

com, per exemple, els tipus 

de raïm que utilitzen per a 

cada vi, el tipus de sorra 

que fan servir segons la 

situació geogràfica, també ens va explicar el perquè del fons convex de les 

ampolles, la mida de les mateixes que tenien disponibles i utilitzaven, etc. Va 

ser molt entretinguda la visita i vaig aprendre moltes coses que abans 

desconeixia.  

http://www.freixenet.com/
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Al finalitzar la ruta per les caves subterrànies, ens van tornar al nivell del terres 

en un tren que va fer una volta pels laboratoris i les instal·lacions on té lloc el 

procés de la fabricació del vi escumós.   

Abans de marxar, ens van fer entrar a una saleta on ens van fer seure i, als 

majors d’edat, els hi van servir una copa de “Excel·lència”  amb unes galetetes 

salades que, segons deien, potenciaven el sabor de cava, mentre que als 

menors, ens donaven un got de most de la marca schweps i de regal un 

bolígraf amb el famós nen vestit de vermell amb l’ampolla de cava sota el braç, 

tot un detall.  

Al sortir de la saleta on vam fer les cates, vam haver de passar si o si per la 

seva botiga on hi vam trobar una immensa varietat de vins escumosos a demés 

de samarretes, postals, articles de regal, guies de St Sadurní d’Anoia, a més de 

guies informatives sobre les seves vinyes a Espanya.  

En definitiva, vaig sortir molt satisfeta amb la visita que Freixenet ens va oferir, 

vaig aprendre coses noves que he pogut plasmar en aquest treball i sens dubte 

hi tornaria a fer la visita. 

Per altra banda, Codorniu, es troba més apartada del centre de St Sadurní 

d’Anoia, tot i que es fàcil accedir-hi. Fer la reserva on-line a la web de Codorniu 

va costar-nos una mica, ja que vam haver de pagar al mateix moment per 

Internet, cosa que no m’esperava. 

Al entrar, també ens van posar un vídeo introductori sobre els orígens, la 

història, les productes, etc. 
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En aquest cas, el tour per fora que Codorniu ens va oferir el vam fer amb un 

tren que ens passejava per els diferents edificis que composen l’empresa, 

dissenyats per l’arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch, mentre una veu 

en off anava explicant els diferents edificis mitjançant un altaveu situat al tren.  

El tren ens va deixar a la porta d’un edifici on es celebraven casaments i tot 

tipus de celebracions. Al entrar ens esperava una maqueta de les caves de 

l’empresa a una escala molt petita, seguida d’un aparell que desprenien una 

olor segons els tipus de raïm del qual es tractés. Vaig trobar-ho molt interessant 

ja que et donava una idea del sabor que tenir aquell raím i, segons el teu 

entorn, on vius, d’on vens, etc, per a cada persona l’olor li recordava a una 

cosa diferent, per exemple, a mi l’olor el raïm anomenat Pinot Noir em va 

recordar a l’olor de unes llaminadures que menjava quan era petita.  

Més tard també ens van fer un tour 

per les caves subterrànies, però al 

contrari que a Freixenet, al 

passadissos de les caves no hi 

havia cap tipus de cartell 

explicatiu. És més, a la visita de 

Codorniu, van explicar les coses molt per sobre, no van entrar en detall sobre 

res. Personalment crec que, si no hagués anat prèviament a visitar les caves 

Freixenet, no m’hagués assabentat de la meitat de les coses que va explicar-

nos la guia. En aquest aspecte, no em va agradar gens la visita. Al igual que a 

Freixenet, també ens van portar en un tren per a poder veure els diferents 

passadissos replets de ampolles de cava.  
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Finalment, abans 

de marxar, vam 

pujar a la sala de 

cates, que estava 

uns metres sota 

terra, on als majors 

d’edats van servir 

dos tipus de caves, 

els quals no m’enrecordo i, als menors, ens van servir també, most de la marca 

Schweps. Al acabar vam poder fer-nos fotos a la sala ja que era molt maca i 

estava molt ben decorada i, després vam passar per la seva botiga on hi vam 

trobar una gran varietat de vins escumosos, articles de regal, cartells 

publicitaris antics de la marca, etc.  

En comparació, em va agradar molt més la visita a les caves de Freixenet, ja 

que, com he dit abans, l’explicació va ser molt més detallada respecte la de 

Codorniu. Amb aquesta última no vaig sortir amb la sensació d’haver aprés res 

nou, és més, crec que si no hagués visitat les caves Freixenet abans, no 

hagués entès moltes de les coses que va explicar el guia a part de les que no 

va explicar.  
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9. Posicionament del cava entre la població 

He realitzat aquesta enquesta perquè, principalment, volia que donés resposta 

al meu objecte d’estudi, és a dir, volia saber si, finalment, la publicitat és una 

variable important o definitiva per a escollir i comprar el cava. També, he volgut 

saber el posicionament del cava entre la població i els hàbits de consum que té 

la gent que consumeix cava. 

Els grups que vaig fer es divideixen en: 24 o menys, he comptat que els 

menors no veuen alcohol, però la majoria de persones que han respòs 

l’enquesta d’aquest segment de edat eren companys de classe, i he volgut 

saber també la visió que ells tenen sobre el cava. De 25 a 44 i, per últim, de 45 

a 60. 

L’enquesta ha estat resposta per 46 persones; 16 del primer grup d’edats, 21 

del segon i 9 d’entre 45 i 60 anys.  

Aquí deixo les preguntes de l’enquesta i els resultats obtinguts: 
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Digues una marca de cava  

 

- Consumeix cava? 

Si   Poques vegades  No 

 

Quan veu cava?   

Més d’un cop per setmana  Cada diumenge En ocasions de festa  

Mai 

-Quines marques de cava consumeix? 

 

- On compra el cava? 

Al supermercat   A un celler   Directament del productor 

 

-Quin és el criteri que utilitza per a escollir i comprar cava? 

Preu   Qualitat   Marca   Publicitat que se’n fa  

 Ofertes  Pel boca-orella  

 

- Quin d’aquests marques creu que té una millor publicitat? 

Freixenet   Codorniu   Ambdues 

 

De quina d’aquestes marques recordes més campanyes publicitàries? 

Freixenet  Codorniu   Ambdues 

 

Recorda algun anunci de cava? 

Si   No 

 

Quin i de quina marca? 
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Quina d’aquestes marques té millor relació qualitat-preu? 

Freixenet  Codorniu   Ambdues 
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Digues una marca de cava. 
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Consumeix cava? 

 

 

  

12% 

38% 
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Si  
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No 
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Quan veu cava? 
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Quines marques de cava consumeix? 
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On compra el cava? 
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Quin criteri utilitza per escollir i comprar el cava? 
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Quina d’aquestes marques creu que té una millor publicitat? 
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De quina d’aquestes marques recorda més campanyes publicitàries? 
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Recorda algun anunci de cava? 
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Quin i de quina marca? 
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Quina marca té una millor relació qualitat-preu? 
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L’enquesta realitzada m’ha permès veure el posicionament del cava i les hàbits 

de consum que té la gent que el consumeix. 

La primera pregunta, consisteix en nombrar una marca de cava. Els resultats 

em va sobtar molt. Tant el joves com els adults va contestar Codorniu abans 

que Freixenet, una prova de que per molt que Freixenet tingui una millor 

publicitat, no és el més recordat. 

Els menors de 25 anys, com m’esperava, van respondre que no consumien 

cava i, si ho feien, era solament en ocasions especials. Les persones que tenen 

entre 25 i 44 anys, efectivament, van contestar que només veuen cava en 

ocasions especials, exceptuant un pocs que no en consumeixen, el mateix cas 

que les persones entre 45 i 60, exceptuant que hi ha menys gent que no 

consumeix cava. Això vol dir que a mesura que passen els anys, la gent 

consumeix més cava, tot i això, només el consumeixen en ocasions de festa. 

Com ja hem dit abans, els joves de menys de 25 anys, no consumeixen cava i, 

els que si que ho fan, prefereixen Codorniu abans que Freixenet o una altra 

marca. La població d’entre 25 i 44 anys, a l’igual que el jovent, prefereix 

Codorniu abans que Freixenet, en canvi, els que tenen entre 45 i 60 anys 

prefereixen consumir cava Freixenet. 

El criteri que més segueix la gent per a escollir i comprar el cava és el de la 

qualitat, seguidament del preu. Creuen que és important la relació qualitat-preu 

abans que un altre criteri com la publicitat, les ofertes, o el boca-orella, entre 

d’altres. 
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En tots els rangs d’edat, la gent ha contestat que compra el cava als 

supermercats, abans que anar a un celler o comprar directament el cava al 

productor.  

Tots coincideixen en que la marca que millor publicitat té es Freixenet, a més 

de ser la més recordada pels enquestats tot i que la publicitat de Codorniu ha 

creat un impacte més gran en  els menors de 25, que l’anunci que més 

recorden és el de Anna de Codorniu. Per altre banda,l els majors de 25 anys 

recorden més els anuncis de Freixenet. El que més impacte ha causat ha sigut 

el de les “burbujas” de Freixenet protagonitzades per les nedadores de natació 

sincronitzada.  

Per últim, els enquestats opinen que ambdues tenen una bona relació qualitat 

preu, tot i que entre les dos marques hi ha una resposta unànime; Freixenet.  
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10.  Conclusions  

Després de haver realitzat aquets treball he arribat a les conclusions següents: 

o El màrqueting d’un producte és molt complex, s’han de tenir en compte 

molts aspectes que provenen del propi producte i, a més, fer front a la 

competència i oferir allò que els consumidors necessiten. 

o Ambdues empreses apliquen al seu màrqueting l’estratègia de distribució 

intensiva, és a dir, intenten que a la majoria de punts de venda tinguin els 

seus productes, per així, dificultar l’entrada de competidors. 

o El cava és un producte molt estacionalitat, ja que el consumim, sobre tot, en 

ocasions de festa. Això, potser es deu, a les campanyes publicitàries que 

han fet les pròpies empreses cavistes. 

o Freixenet té una molt bona publicitat, però malgrat això, no és el més 

consumit a Espanya. 

o Amb l’edat, el consum de cava augmenta, tot i que la gent el segueix 

consumint, només, en ocasions de festa, com ara el nadal, cap d’any, reis, 

etc.  

o Totes dues empreses tenen un pla de màrqueting que els hi funciona . 

o Els anuncis de televisió són una eina important per a promocionar un 

producte. La seva funció és persuadir a la població per a què el comprin. La 

gent recorda un anunci, l’associa amb la marca o amb el producte i, és per 

això, que la publicitat és una variable que influeix en les decisions dels 

consumidors 

o Efectivament, la publicitat és una variable ha tenir en compte a l’hora 

d’escollir i comprar un producte, però no és la més important, és a dir, no és 

la més decisiva, hi han altres variables que es tenen més en compte. 
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o Els anuncis de Freixenet són dels més recordats pels majors de 25 anys. 

Un dels spots més famós de la marca és el protagonitzat per les nedadores 

de natació sincronitzada, amés, els majors de 40, també recorden el cartell 

de del nen vestit de vermell amb l’ampolla de cava sota l’aixella 

o Els menors de 25, en canvi, recorden més els anuncis de Codorniu per 

sobre dels de Freixenet. 

o El preu que marquen les empreses com a preu recomanat de la seva 

ampolla de cava es calcula segons els costos, la demanda i la competència, 

com també el marge de benefici que en volen obtenir de cada ampolla. 

o És difícil per a les petites empreses cavistes, amb menys capital, de 

competir amb les grans multinacionals que poden ser presents a tot tipus 

d’establiments i mitjançant tot tipus de distribucions, així com fer gran 

varietat de promocions.  

o El preu i la qualitat són els factors que influeixen en els consumidors a l’hora 

de escollir una ampolla de cava o una altra. 

o Codorniu té una estratègia  de preus.  

o La importància dels supermercats i les grans àrees comercials és molt 

rellevant, ja que és on la gent compra el cava, i no pas tant en bodegues, on 

només hi va la gent que busca un cava més especialitzat o concret o també 

opinió i recomanacions. 
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