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Catalan Products



EL PROJECTE

Projecte per a la promoció dels productes i serveis 
que es produeixen des de Catalunya.



EL PROJECTE

QUINS SÓN ELS 
NOSTRES OBJECTIUS?
Una transformació econòmica i social 
sense precedents



EL PROJECTE
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POTENCIAR EL CONSUM INTERN EN 
TOTS ELS SECTORS PRODUCTIUS

DEFINIR I GARANTIR 
EL RETORN PER AL CONSUMIDOR

CONTRIBUIR A LA 
INTERNACIONALITZACIÓ DE 
LES NOSTRES EMPRESES

QUINS SÓN ELS NOSTRES OBJECTIUS?



EL PROJECTE

POTENCIAR EL CONSUM INTERN EN 
TOTS ELS SECTORS PRODUCTIUS

Creació d’una campanya de conscienciació
sobre la importància de consumir producte d'aquí

QUINS SÓN ELS NOSTRES OBJECTIUS?



EL PROJECTE

DEFINIR I GARANTIR 
EL RETORN PER AL CONSUMIDOR
Hem de garantir al consumidor que la seva compra serveix per 
millorar la seva situació i el lloc on viu, ara i en el futur. 
Les empreses adherides han de produir amb qualitat tècnica i 
humana i han de demostrar compromís amb el lloc d’on són.

QUINS SÓN ELS NOSTRES OBJECTIUS?
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CONTRIBUIR A LA 
INTERNACIONALITZACIÓ DE 
LES NOSTRES EMPRESES

Un mercat intern potent és el trampolí per 
sortir al món, perquè no hi anem sols: ens 
aval·la el compromís dels nostres propis 
veïns. Els nostres veïns no es comprometen 
amb nosaltres per motius patriòtics 
o irracionals, sinó perquè els nostres 
productes són la millor opció en tots els 
aspectes.

Volem que les empreses 
catalanes creixin al món. 

QUINS SÓN ELS NOSTRES OBJECTIUS?
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El món ha de saber 
que des de Catalunya

fem la feina bé.

QUINS SÓN ELS NOSTRES OBJECTIUS?
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A QUI NECESSITEM?



EL PROJECTE

COMERCIANTS
DISTRIBUCIÓ

CONSUMIDORS
ELS VOLEM

ELS NECESSITEM

Exigents 
Compromesos
Fidels

Sumats
Implicats
Prescriptors

PRODUCTORS

Quantitat
Diversitat
Qualitat

TENIM

A QUI NECESSITEM?



EL PROJECTE

COMERCIANTS
DISTRIBUCIÓ

CONSUMIDORS
ELS VOLEM

ELS NECESSITEM

Exigents 
Compromesos
Fidels
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PRODUCTORS

Quantitat
Diversitat
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TENIM

A QUI NECESSITEM?

MITJANS DE COMUNICACIÓ
PRESCRIPTORS



EL PROJECTE

COM ENS HO HEM
IMAGINAT?



EL PROJECTE

Aquí, el que fem, ho fem ben fet.
Missió: relacionar el producte català amb la feina ben feta.

IDEA PRINCIPAL

COM ENS HO HEM IMAGINAT?



Contacte





PUBLICITAT



Aquí escriurem el text on es convida a comprar productes 
amb els segell de qualitat D'aquí i ben fet i explicar una 
mica els valors d'aquest segell, el seu significat i les 
conseqüències positives de retorn en la societat degut a 
un consum conscient i responsable. benfet.cat

Comprem conscientment,
amb compromís.

Amb la feina ben feta,
som imparables.

Aquí escriurem el text on es convida a comprar productes 
amb els segell de qualitat D'aquí i ben fet i explicar una 
mica els valors d'aquest segell, el seu significat i les 
conseqüències positives de retorn en la societat degut a 
un consum conscient i responsable. benfet.cat

Aquí escriurem el text on es convida a comprar productes 
amb els segell de qualitat D'aquí i ben fet i explicar una 
mica els valors d'aquest segell, el seu significat i les 
conseqüències positives de retorn en la societat degut a 
un consum conscient i responsable. benfet.cat

Tenim ciutadans responsables.
Consumeixen amb el compromís

de fer créixer les empreses
que vetllen per la societat.

Aquí escriurem el text on es convida a comprar productes 
amb els segell de qualitat D'aquí i ben fet i explicar una 
mica els valors d'aquest segell, el seu significat i les 
conseqüències positives de retorn en la societat degut a 
un consum conscient i responsable. benfet.cat

Junts i amb esforç,
som imparables.

Aquí escriurem el text on es convida a comprar productes 
amb els segell de qualitat D'aquí i ben fet i explicar una 
mica els valors d'aquest segell, el seu significat i les 
conseqüències positives de retorn en la societat degut a 
un consum conscient i responsable. benfet.cat

Si ens ho creiem, 
som imparables.

PUBLICITAT



OPIS



TELEVISIÓ

benfet.catComprem conscientment, amb responsabilitat.



PUNT DE VENDA

benfet.cat

Amb la feina ben feta,
som imparables.

Aquí escriurem el text on es convida a comprar productes 
amb els segell de qualitat D'aquí i ben fet i explicar una 
mica els valors d'aquest segell, el seu significat i les 
conseqüències positives de retorn en la societat degut a 
un consum conscient i responsable.



PUNT DE VENDA

compra producte

Dus dolupti untiat earcipietum fugiate nihilla boriat oditiis 
maximdollorpos volutes aped enis alicae dicia ipsam, sequi 
volvoluptatio epelici con ne non nem adit idesciant, quassed 
untem litia ipsam, sam conemqu iandandep

compra producte

Dus dolupti untiat earcipietum fugiate nihilla 
boriat oditiis maximdollorpos volutes aped enis 
alicae dicia ipsam, sequi volvoluptatio epelici con

compra producte

Dus dolupti untiat earcipietum fugiate nihilla 
boriat oditiis maximdollorpos volutes aped enis 
alicae dicia ipsam, sequi volvoluptatio epelici con



ETIQUETATGE



ETIQUETATGE

benfet.cat

daquibenfet.cat



exportació
marca internacional
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EL PROJECTE

QUIN CAMÍ HEM FET?







EL PROJECTE Juny (Nantes)- Juliol (Barcelona)



EL PROJECTE Juliol, Premis PIMES, Barcelona



EL PROJECTE Desembre de 2014 - Eusko Label 



EL PROJECTE

EN QUIN MOMENT 
ESTEM ARA?
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ARRENQUEM!

EN QUIN MOMENT ESTEM ARA


