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PART 1. BRIEFING 

1.La marca 

Google va ser fundada l’any 1998 a partir del projecte de doctorat de dos estudiants, Larry Page 

i Sergey Brin. El servei inicial que prestava la companyia va ser un cercador web que oferia 

resultats optimitzats, ja que “aprenia” a partir de les consultes d’altres usuaris, i que va canviar 

la forma en què es consultava la xarxa. La missió de l’empresa era: 

“organitzar la informació del món i fer-la universalment accessible i útil” 

Mitjançant la creació de serveis en múltiples àmbits (correu electrònic, suite ofimàtica online, 

emmagatzematge al núvol, sistema operatiu per a mòbils, mapes online) i la compra d’eines 

que han fet créixer (com YouTube), Google s’ha convertit en una de les grans multinacionals 

tecnològiques, amb més de 100.000 treballadors, 36,3 milions de dòlars d’ingressos i 6,5 milions 

d’ingressos nets.  

L’any 2017, els fundadors de Google van deixar la direcció de la companyia en mans de Sundar 

Pichai, i van passar a dirigir Alphabet, una nova organització creada com a matriu del grup.  

Des dels seus inicis, l’empresa s’ha caracteritzat per la innovació (“fer coses que altra gent 

considera boges”, escriu Sergey Brin) i per prendre riscos comercials, el que ha suposat que 

haguessin de tancar alguns dels productes i serveis que havien llançat.  

Google es va introduir en l’àmbit dels dispositius amb la venda de telèfons intel·ligents, però ara 

el seu catàleg inclou també dispositius per a emetre continguts audiovisuals en streaming 

(Chromecast) o per a la casa connectada.   

S’ha vist envoltada de diverses polèmiques: l’han considerat massa tolerant o fins i tot còmplice 

de la censura a la Xina, amb l’objectiu d’obrir-se mercat a aquest país; la Unió Europa li ha 

imposat sancions per no permetre la competència i s’ha vist qüestionada per qüestions 

relacionades amb la privacitat. Tot i això, la posició de l’empresa és forta i les crítiques semblen 

que els han afectat menys que a alguns dels seus competidors. 
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2.Aspectes gràfics de la marca 

El manual d’identitat corporativa de la marca especifica els següents criteris: 

Logotip 

 

• El logotip de Google s’ha d’utilitzar sobre fons blanc. No se li pot fer cap canvi: ni de colors, 

ni afegir efectes visuals, ni aplicar rotacions. 

• S’ha de mantenir un espai de seguretat al voltant del logotip de, com a mínim, l’alçada de 

la lletra “G” de Google.  

• El tamany mínim per a mostrar el logotip en digital és de 24 dp d’alçada.  

• No es pot utilitzar el logotip de Google en una frase.  

• No es pot utilitzar el logotip juntament amb el d’altres empreses.  

• No es pot jugar amb les tipografies i colors de Google en materials que no siguin de Google.  

• Per a utilitzar el logotip de Google, la companyia n’ha de donar l’autorització. Quan s’hagi 

autoritzat, s’ha d’afegir al peu de pàgina un d’aquests avisos, segons si s’hi inclou el logotip 

de Google o el d’algun producte:  

©2018 Google LLC All rights reserved. Google and the Google logo are registered 

trademarks of Google LLC. 

 ©2018 Google LLC All rights reserved. [Insert Trademark] is a trademark of Google LLC. 

 

Logotip de Google Home:  
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Colors 

    

PANTONE: PMS 
660 C 
HEX: #4285F4 
RGB: 66,133,244 

CMYK: 88,50,0,) 

PANTONE: PMS 
7619 C 
HEX: #DB4437 
RGB: 219,68,55 

CMYK: 0,78,85,12 

PANTONE: PMS 
123 C 
HEX: #F4B400 
RGB: 244,160,0 

CMYK: 0,20,90,0 

PANTONE: PMS 
7724 C 
HEX: #0F9D58 
RGB: 15,157,88 

CMYK: 82,0,67,11 

 

Quan   s’utilitzin  els colors en una seqüència, s’ha de seguir aquest ordre:  

 

 

 

 

 

Tipografia 

Open Sans Semi Bold 

 

3.El producte 

Es tracta de l’altaveu intel·ligent i assistent de la llar Google Home. Forma part dels productes 

de Google per a la llar connectada. Més concretament, dins de la gamma d’altaveus intel·ligents 

de Google, aquest és el de qualitat superior que es comercialitza al nostre país, que es ven a 

un preu al voltant dels 99€. Als Estats Units es ven un model superior, el Google Home Max, a 

un preu de 299$.   

Des del seu llançament, el Google Home ha incorporat millores per a ser un competidor digne 

de l’Amazon Echo: 

• Proporciona informació: respon preguntes, fa càlculs, tradueix textos curts.  

• Reprodueix contingut al mateix altaveu: música, llistes de reproducció.  

• Realitza tasques de planificació: afegeix actes a l’agenda, crea recordatoris, afegeix 

productes a la llista de la compra, calcula el temps del trajecte fins a determinada ubicació. 
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• Fa trucades als telèfons que li indiqui l’usuari o als contactes del mòbil. 

Algunes de les funcionalitats que el poden diferenciar de la competència són:   

• Reprodueix pel·lícules, sèries i música als televisors que tinguin Chromecast connectat.  

• Llegeix les receptes pas a pas, esperant que l’usuari li digui que avanci.  

• Personalitza les respostes segons quin membre de la família faci la consulta (fins a sis 

usuaris).  

Davant dels dubtes sobre la privacitat, el Google Home té un botó per a silenciar el micròfon. 

A més, a la part superior del dispositiu hi ha unes llum que indiquen l’estat de l’altaveu: si està 

esperant una pregunta, si està buscant respostes, si està en mode repòs.   

 

4.Mercat i públic objectiu 

Segons diversos estudis, entre un 2,6% de les llars (488.000 llars) i un 3,1% del internautes 

espanyols té un altaveu intel·ligent. Si mirem xifres dels assistents virtuals de veu, la xifra puja 

fins al 10,7% de les llars, ja que molts usuaris utilitzen les aplicacions gratuïtes disponibles als 

telèfons intel·ligents (Siri, a Apple; Google Assistant, a Android). Així doncs, hi ha un gap de 8,1 

punts de llars que no tenen un altaveu intel·ligent però sí coneixen el servei d’assistents virtuals, 

i podrien comprar el producte.  

A més, el producte podria trobar un mercat entre les llars molt tecnificades, que ja disposen 

d’altres dispositius de Google, com Chromecast, o televisors intel·ligents. La seva facilitat d’ús 

fa que el seu potencial de mercat sigui gran.  

Els públics objectius són: 

• les famílies que tenen connexió de banda ampla al domicili (fibra o ADSL), amb telèfons 

intel·ligents i altre equipament tecnològic al domicili, amb fills menors d’edat, renda mitja i 

alta, que busquen les últimes novetats tecnològiques 

• els joves sense fills, amb rendes potser més baixes que el grup anterior però amb major 

interès per disposar de les últimes novetats tecnològiques,  

• les persones grans, amb els fills independitzats. Són els que tenen una major renda dels 

tres grups. Potser no dominen tant la tecnologia com els altres grups, però la facilitat d’ús 

dels altaveus intel·ligents els pot conquistar. 
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5. Competència i posicionament 

La competència la formen els productes de la gamma Amazon Echo, els que van inaugurar la 

gamma i els líders als Estats Units, i l’Apple Home Pod. També he inclòs el Movistar Home, per 

la competència que pot suposar en l’àmbit geogràfic, tot i que les funcionalitats són diferents a 

la resta de dispositius.  

He fet dos mapes de posicionament: un per les funcionalitats i un altre per la qualitat del so. 

 

 

 

-Preu +Preu 

+Funcionalitats 

-Funcionaliltats 

Apple 

Home Pod 

Google 

Home 

Amazon 

Echo Plus 
Amazon 

Echo 

Spot 

Google 

Home 

Mini 

Amazon 

Echo 

Dot 

Movistar 

Home (preu de 

llançament) 

-Preu +Preu 

+Qualitat so 

-Qualitat so 

Apple 

Home Pod 

(350 €) 
Google 

Home 

(99 €) 

Amazon 

Echo Plus 

(150 €) 

Amazon 

Echo Spot 

(130 €) 

Google 

Home Mini 

(60 €) 

Amazon 

Echo Dot 

( 60 €) 
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6. Anàlisi DAFO 

FORTALESES 

• Facilitat d’ús. 
• Possibilitat de canviar la veu 

(en anglès, com a mínim).  
• Experiència de Google en 

l’organització de la 
informació.  

• Múscul econòmic de Google. 
• Funcionalitats per a garantir 

la privacitat.  
• Múltiples usuaris. 
• “Control parental”. 
• Connectivitat amb altres 

dispositius de Google. 

 

DEBILITATS 

• Idiomes de l’assistent (de 
moment, no està disponible 
en català). 

• Qualitat del so. 
• La llar ha de disposar de 

WiFi. 
• Menor connectivitat amb els 

dispositius iPhone. 

OPORTUNITATS 

• Important mercat potencial.  
• L’aplicació gratuïta Google 

Assistent serveix per a 
descobrir algunes de les 
funcionalitats del dispositiu.  

• Mercats on Amazon encara 
té poca presència 
(hispanoparlant). 

• Arribar a públics que s’han 
quedat més enrere en l’ús de 
les TIC. 

AMENACES 

• Preu. Car? 

• Por de la intel·ligència 
artificial. 

• Privacitat. 

• Obsolescència pel ràpid 
avanç de la tecnologia.   

• Posició dominant del mercat 
d’Amazon.  

• Marca amb menor percepció 
en els dispositius.  

• No està disponible a la  
botiga online d’Amazon.  

• Falta d’accessibilitat per a 
persones sordes.  

7.Reason why 

T’ajuda a lliurar-te de gestions rutinàries i estressants, a partir de l’experiència de Google, 

empresa experta en organitzar la informació del món. 

 

8. Key facts i enfocament del missatge 

Els missatges prioritaris giren entorn d’aquests conceptes:  

1. Google Home t’ajuda a organitzar la rutina:  

• Et recorda l’agenda 

• Afegeix recordatoris 

• T’indica el temps fins a la feina i quina és la millor ruta en funció del trànsit 

DAFO
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• T’avisa quan has de sortir per a arribar a temps, buscant la millor ruta, calculant el 

temps de trajecte i consultant el trànsit que hi ha 

• Afegeix productes a la llista de la compra 

• En un futur, podrà gestionar reserves 

2. Et proporciona entreteniment a tu i als teus: 

• Explica acudits 

• Posa música 

• Posa pel·lícules i sèries al televisor si tens Chromecast 

• Control parental per personalitzar les respostes i per limitar què poden fer els nens  

3. Tu el controles:  

• Pots silenciar el micròfon 

• Llums que indiquen si està esperant una pregunta 

• Esborrar tot o part de l’historial de conversa 

 

9. Idea i estratègia creativa de campanya 

L’estratègia creativa parteix de la idea de què els usuaris avançats, els primers que adopten la 

tecnologia, ja disposen d’un altaveu intel·ligent, ja sigui el de Google o el d’algun dels 

competidors. Així doncs, cal arribar als usuaris que tenen més reticències a l’hora d’adquirir i 

usar les noves tecnologies.  

La idea creativa es basa en l’habitual conflicte entre l’ésser humà i la màquina. S’intenta, per 

una banda, trencar amb la por que alguns usuaris poden tenir cap a aquests dispositius. En 

l’actual estat de desenvolupament, els altaveus intel·ligents encara no són una 

superintel·ligència com alguns usuaris podrien témer.  

D’altra banda, es pretén que l’aproximació dels usuaris cap al dispositiu de Google sigui des 

d’una vessant lúdica. Per a això, es desenvoluparà una aplicació interactiva de preguntes i 

respostes, en què els usuaris podran competir amb l’assistent virtual. Es plantejaran preguntes 

per a provar els coneixements acadèmics, científics, però també de temes pràctics o de sentit 

comú. Per a proporcionar un major coneixement del Google Home, les respostes que doni seran 

sonores.  

Es tracta, doncs, d’una estratègia pull en la que de forma indirecta s’exposen les qualitats del 

producte per tal de que sigui el mateix consumidor qui se senti interessat i l’acabi comprant. Així 

mateix, es farà servir l’aproximació per a arribar als usuaris apel·lant als seus interessos, donada 
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l’afició que desperten els jocs i els reptes, com proven el llistat d’aplicacions més descarregades 

a Google Play i l’App Store.  

És una estratègia força transparent, ja que el joc utilitzarà respostes reals del dispositiu, que en 

algun cas poden ser errònies o no pou concretes. Aquest enfocament pot ser útil per a generar 

confiança envers el producte i la marca, i no despertar falses expectatives que puguin veure’s 

posteriorment defraudades.  

Es busca la unicitat, ja que la campanya enviarà l’usuari cap a un web on podrà centrar tota la 

seva atenció en la informació que se li proporciona. Pel que fa a la invisibilitat, en tot moment 

serà evident que es tracta d’un web creat per Google, però pel to de les preguntes com pel 

funcionament del joc, no serà un web etiquetable com a publicitari.  

10. Recerca visual 

S’ha fet una recerca visual d’imatges, vídeos i animacions d’interès, que es pot consultar a 

https://www.pinterest.es/evaabcn/smart-appliances/ 

  

https://www.pinterest.es/evaabcn/smart-appliances/
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PART 2. PROPOSTA GRÀFICA 

1. Els mitjans 

La campanya estarà formada per diversos banners que apareixeran al cercador Google i als 

webs associats (AdSense), segmentats per afinitat temàtica. És a dir, a Google, es mostraran 

banners quan algú busqui per paraules relacionades amb els altaveus intel·ligents, smart 

speakers, o per tecnologies afins, com els mòbils intel·ligents, la casa connectada, etc. Als webs 

associats de Google es buscaran aquells de l’àmbit tecnològic i aquells adreçats a les famílies, 

que estaven entre els públics objectiu.  

També es publicaran banners a les xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram.  

Els banners enviaran les visites cap al web de la campanya, que conté el joc interactiu.  

 

2. Descripció de l’aplicació 

L’aplicació contindrà diferents pantalles, en que es formularà una pregunta i hi haurà quatre 

opcions de resposta, seleccionables mitjançant un checkbox. La pantalla estarà dividida en dues 

columnes: una per a l’usuari i una altra per al Google Assistant. Quan l’usuari hagi seleccionat 

la resposta i faci clic a “enviar” sonarà la resposta de Google. A continuació el web indicarà qui 

dels dos ha guanyat i afegirà un punt al costat del nom corresponent.  

A la pantalla hi haurà sempre un indicador de per quina pantalla va l’usuari (1/4, per exemple). 

Hi haurà un màxim de 4 o 5 preguntes per competició.  

Un cop l’usuari arribi a l’última pregunta, es farà el recompte final i es mostrarà una pantalla 

nova amb el missatge “Tu guanyes” o “Guanya el Google Assistant”. Després d’aquest 

missatge, es donarà l’opció de començar de nou el joc o de conèixer més sobre el Google 

Asisstant.  

Hi haurà una opció avançada del joc, en què es mostrarà un cronòmetre, i quan la resposta 

sigui correcta se sumarà el temps de resposta. El que acumuli més respostes i menys temps, 

guanyarà.  
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Esquema de navegació 

 

 

3. Proposta gràfica 

S’adjunten jpgs de:  

• La pantalla inicial 

• Una pantalla de la primera pregunta 

• Dues pantalles del comportament quan l’usuari fa rollover sobre les respostes o quan hi 

clica.  

• Una pantalla de la resposta de Google i la comunicació dels resultats 

• Una pantalla de les següents preguntes i com es mostra la puntuació de cadascú.  

 

4. Justificació del contingut 

La pantalla inicial proporciona l’única informació que es podria publicitària de tota l’aplicació. 

Introdueix l’usuari en el perquè es planteja el joc i presenta breument el dispositiu. La resta de 

continguts corresponen a un joc tipus trivial, en què es posa a prova els coneixements de l’usuari 

i del Google Home.  

S’utilitza un llenguatge verbal per a presentar l’aplicació i formular les preguntes, però també un 

llenguatge visual que fa ús de les formes simples i colors bàsics que identifiquen la marca. 

També s’utilitza una animació en forma d’ona sonora que es va reproduïnt mentre l’usuari està 

pensant la seva resposta. Com s’ha comentat, les respostes que dona l’assistent seran sonores, 

Pantalla 
inicial

Pregunta 1 Resultats Pregunta 2

Resultats Pregunta 3 Resultats Pregunta 4

Enhorabona! Ha guanyat ...
Vols tornar a jugar?

Vols conèixer Google 
Home?

Web de 
Google 
Home
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si bé també es mostraran en pantalla mitjançant el llenguatge visual, combinant formes, imatges 

i el text, per si l’usuari ha silenciat el seu ordinador o dispositiu.  

 

5. Justificació de l’ús i funció 

S’utilitza un llenguatge col·loquial, ja que vol aproximar-se a la forma de parlar habitual dels 

usuaris. No s’utilitzarà ni un argot massa especialitzat, ni un llenguatge excessivament formal i 

culte. En els moments que ho permetin, s’utilitzaran expressions més disteses, com per felicitar 

el guanyador del repte. Aquest tipus de llenguatge col·loquial és també el que utilitza 

habitualment la marca i el que ha volgut projectar amb el seu dispositiu, que de vegades afegeix 

expressions familiars o de la cultura popular a les respostes que proporciona.    

Pel plantejament mateix de l’aplicació, s’usa una funció representativa, ja que es pretén 

transmetre una informació sense valoracions, o més aviat valorar els coneixements de l’usuari 

sobre un seguit d’informacions objectives.  

 

6. Justificació de la forma 

Pel que fa a la forma, s’utilitza tant el llenguatge verbal escrit com l’oral. S’utilitzen frases simples 

i habitualment interrogatives.  

El llenguatge visual fa servir la imatge fotogràfica per a presentar l’aplicació, juntament amb el 

text. A la resta de l’aplicació s’utilitzen les formes simples, el color, la tipografia i l’animació 

audiovisual. S’utilitza un reticle per a donar continuïtat a tota l’aplicació: en la part superior hi ha 

una capçalera i en la part central es desenvolupa el joc. A la part central, la pantalla es divideix 

en dos per a mostrar les respostes de l’usuari i de l’assistent virtual. 
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