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Presentació
Aquesta Guia de bones pràctiques per a les terrasses dels souvenirs és el resultat del projecte 
Souvenir Lab desenvolupat a Calvià l’any 2014, amb l’objectiu de fer més competitiu el teixit 
comercial turístic del municipi. Ara s’edita amb la idea de fer extensives les conclusions 
que figuren en la guia a altres zones turístiques.

Les pautes i consells que hi trobareu són un recull de les propostes de millora reals i pràctiques, 
aconseguides gràcies a la participació de diversos sectors implicats: hotelers, comerciants 
de souvenirs, dissenyadors, arquitectes i responsables de turisme, urbanisme i comerç 
de l’Ajuntament, que tractaren de facilitar solucions a una problemàtica molt específica i 
delimitada, les terrasses dels souvenirs, per l’impacte que causen en la imatge que oferim 
com a destinació turística.

Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
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Introducció
Noves demandes dels turistes: tendències

Autenticitat: els turistes cerquen tocar i degustar les cultures locals.
Experiències més actives. Viure la destinació “com un local”.
Turista connectat: gràcies a les xarxes socials, el turista dóna cada vegada
més importància a comentaris sobre destinacions, allotjaments, establiments, etc.
Experiència: la localització de la destinació perd força en funció de les experiències:
turista curiós que cerca experiències úniques. Importància de la gastronomia,
enoturisme, turisme actiu…
Turisme tupper: major tendència a reservar només l’hotel perquè sap que trobarà
millors ofertes de restauració, etc. a la destinació.
Fonts: PWC, Kuoni, Hosteltur.

«Hi ha quatre factors que, segons l’OMT,
distingeixen una destinació de compres:
la qualitat del producte, l’autenticitat
de l’experiència, el valor de l’oferta
i l’entreteniment».

Oficina Pateco

Campanya publicitària
de la Comunitat de la Rioja.
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Campanya publicitària
de la marca turística ESPAÑA.

Les petites coses del comerç que milloren la imatge exterior

La façana i la terrassa del teu comerç són la teva targeta de presentació i diuen molt
del que el client es trobarà a dins.

Fixa l’atenció als detalls més senzills de la teva botiga, és fonamental perquè la imatge
no es vagi deteriorant ni arribis a la sensació d’abandonament.

Abans de fer canvis importants a la teva botiga t’ho has de pensar molt bé, ja que suposen
una despesa econòmica elevada. Però si, mentrestant, tens en compte els petits detalls,
la imatge exterior no es veurà abandonada.

El que et proposam són uns quants consells per a millorar la imatge de la terrassa
del teu comerç i, per tant, fer-la més rendible. Molts impliquen coses que podràs
fer tu i que no suposen una gran inversió. En la majoria dels casos, es tracta només
de temps i dedicació.

«La ciutat no es compon només de greus
monuments sinó d’importants
i lleugeres oportunitats que, 
anant de botiga en botiga,
de carrer en carrer, ofereixen
l’art de viure, urbanament,
(com no?) l´écume des jours».

Vicente Verdú
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La distribució

taula de composició amb producte de reclam
(de 50 cm a 90 cm d’alt)

exposició / composició

moble alt

expositor baix (fins 120 cm d’alt)

La distribució

taula de composició amb producte de reclam 
(de 50 cm a 90 cm d’alt)

exposició / composiciómoble alt

expositor baix (fins 120 cm d’alt)

La distribució  
Com he d’organitzar la meva terrassa?

Crea una circulació clara i oberta
Crea un recorregut clar, ubicant el mobiliari expositor de tal manera que no entorpeixi la circulació 
fluïda. Els passadissos no poden fer menys de 120 cm d’amplada. La distribució ha de facilitar 
la rapidesa i la comoditat de la compra. 
Optimitza la circulació perquè el consumidor visiti el major nombre de prestatgeries possible.
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Exemple de distribució per seccions i ambients diferenciats, Teixits Vicens.
12

Mantén l’espai sempre net i ordenat 
Revisa les diferents zones, intentant mirar-les com si fos la primera vegada que entres
al comerç; és una bona pràctica que ajuda a veure els petits detalls a millorar.

Seccions ben clares 
Divideix l’establiment en seccions ben clares o temàtiques similars si vens diferents
tipologies de producte. Crea ambients diferenciats col·locant els articles per famílies.
Així, facilitaràs la compra. 

Crea punts estratègics de venda per impuls 
Dissenya punts estratègics a la terrassa, formant punts calents o zones d’especial interès.
Posa-hi el producte del moment perquè actuï de reclam. Decora’l de manera que cridi l’atenció.

Buida un poc més la terrassa i obre-la més a l’exterior
Si buides un poc més la terrassa de mobiliari i exposició i l’obres més a l’exterior, aconseguiràs 
una millor connexió entre l’exterior i l’interior, i així el teu client veurà millor els productes
que tens dins la botiga.

Els productes més grans col·loca’ls en un segon pla
Facilita l’accés al comerç deixant els productes més grans en una zona que no dificulti 
la visió interior de la botiga.

Emmarca la teva botiga en façana
T’ajudarà a identificar el teu negoci i a diferenciar-lo millor visualment del teu veí, deixar 
un espai lliure entre la teva botiga i la del costat (basta amb 50 cm), tan sols a línia de carrer. 
Pots fer servir aquest marc com a espai gràfic per a comunicar ofertes, la teva imatge gràfica... 

La distribució
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L’estètica
Com puc millorar l’aspecte del meu local?

Actualitza l’estètica del local 
Actualitza la imatge del teu local mantenint un aspecte més actual i atractiu. Una bona estètica 
convida a entrar i es converteix en un reclam. La decoració ha de ser versàtil i adaptable 
als possibles canvis amb certa facilitat. 
Empra els materials més naturals, inspira’t en l’estètica mediterrània, això et diferenciarà 
i et donarà un aspecte més local.

Hem de conèixer com ens afecten els colors i les formes
Amb el coneixement de la psicologia del color i les formes podem dissenyar ambients comercials 
que motivin cert estat d’ànim.

- No hi ha colors correctes o incorrectes, depèn sempre de la nostra intenció.
Vegem uns exemples:
El vermell desperta interès, és dinàmic i actiu, sensual i atraient.
El taronja transmet calidesa i benestar.
El púrpura genera sensacions de dramatisme i misteri.
El groc és càlid i alegre, però pot ser àcid i agressiu, per això cal combinar-lo.
El blau desperta serenitat i descans.
El verd indueix al repòs i a la tranquil·litat.
El marró és el color masculí, fa referència a la fiabilitat, és un color molt natural.
El blanc transmet puresa i netedat.
El gris ajuda a destacar el producte i, obscur, està molt de moda.
El negre comunica elegància i refinament.
Els colors primaris són molt agressius, per tant, criden molt l’atenció.  

L’estètica
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- Les formes:
Les línies horitzontals evoquen serenitat i ordre.
Les línies obliqües irriten però també conviden...
Les línies corbes evoquen gràcia, però cansen.
El rectangle és més acceptat pels joves que el cercle.

Diferencia’t convertint la compra en una experiència 
Crea un ambient agradable, converteix la compra en una bona experiència que t’ajudi
a fidelitzar el client i augmentar les possibilitats que torni.
Crea una atmosfera pròpia que et distingeixi. 
Incorpora sensacions al local a través dels colors, les olors, els missatges gràfics positius... 
per atreure més el teu client. Si cerques una olor específica, relacionada amb el teu producte
o servei, això és un plus afegit.

Millora la il·luminació de la teva terrassa 
Un bon ús de la llum permet realçar els elements decoratius, generar espais més càlids
i intensificar el valor dels mobles i objectes.
Es recomana emprar la il·luminació puntual per a ressaltar els productes i emprar
una il·luminació més càlida per a la il·luminació més general. Evita l’ús dels fluorescents
en la mesura que sigui possible i vés substituint-los per sistemes més sostenibles (LED...).

Millora la imatge quan el comerç està tancat 
Cuida el manteniment de les persianes, reixes, tendals, rètols... per a així, millorar la imatge 
de les terrasses del comerç local, quan aquests estan tancats.

L’estètica

colors càlids:
son estimulants, generan sensació d’apropament.

primaris: són molt agressius, per tant,
criden molt l’atenció.

colors freds:
són colors relaxants i generen sensació de distància.

secundaris: menys agressius.

colors complementaris:
contrast per a destacar.

terciaris: més treballats, més actuals.

neutres: fons neutres.

colors anàlegs: harmònics.

color monocromàtic: atraient. complementaris anàlegs

cercle cromàtic primaris secundaris terciaris

L’estètica
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Expositor de producte fresc, Can Fusteret.

El mobiliari

El mobiliari
Com han de ser el mobiliari i els expositors?

Característiques dels expositors 
Els expositors han de ser estètics i pràctics, de fàcil manteniment
i neteja, per contribuir a la bona imatge global del comerç i complir
la seva funció més important: posar en valor el producte exposat. 
El mobiliari ha de ser adequat al producte, ha de respondre a l’estil
o missatge que volem donar, tot sempre cercant l’harmonia.
Els expositors han de ser modulars, desmuntables, transportables
i transformables, perquè així es puguin anar adaptant a futurs canvis 
comercials i siguin pràctics per a la recollida diària. 

Distribueix de manera ordenada els expositors
Distribueix de manera ordenada els expositors i el mobiliari
comercial, deixant un mínim d’1,20 cm pel passadís. 
La distribució ha de facilitar la fluïdesa i la comoditat 
de la compra. Agrupa’ls per tipus i colors. 

Exemple de com posar en valor el producte exposat,
Can Fusteret .
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Exemple d’obstaculització visual de l’interior. 

Exemple d’exposició de producte a diferents altures.

NIVELL
MANS

NIVELL
ULLS

NIVELL
GENOLLS

Posició del producte a l’expositor
- La zona d’exposició del producte adequada va del nivell

dels ulls al de les mans. 
- El nivell que va de les mans als genolls funciona per a la venda

de productes a granel o d’oferta, quan vénen presentats
dins contenidors de tipus senalla. 

- L’espai que hi queda per davall i per damunt,
s’ha de reservar estrictament per a magatzem,
estoc de seguretat, espai gràfic o per a la mera decoració
estètica del local.

Col·loca el mobiliari amb alçades escalonades 
Comença amb mobiliari baix i vés augmentant-ne
l’alçada a mesura que entram a l’interior del local,
per afavorir la visió de l’interior del comerç
i donar una sensació de més amplitud. 

Uns exemples:
Els objectes petits s’han d’exposar a una altura
de 80 cm aprox.
Els objectes grans s’han d’exposar a una altura
de 50 cm aprox.
L’exposició dels productes ha de quedar
entre els 90/100 cm (altura de mans).
Es recomana que l’alçada dels expositors
no superi els 160 cm, inclosa la que ocupa el producte
exposat, exceptuant-ne el mobiliari perimetral,
que normalment pot ser més alt.

El mobiliari
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Funcionalitat i originalitat d’objetes reutilizats. 

Regularitza els expositors 
Regularitza les alçades, les formes, els materials i els colors
dels expositors per a obtenir-ne una imatge més ordenada
i unificada.
- Unifica les alçades. Retalla els expositors per a col·locar-los

tots a la mateixa alçada.
- El nombre de materials dels expositors hauria

de ser com a màxim de dos (ex: fusta + metall).
- Pinta tots els expositors del mateix color.
- Intenta que els expositors siguin semblants

o que hi hagi poques tipologies diferents.

Personalitza els teus expositors
Evita, sempre que sigui possible, els expositors en sèrie (o de marques 
corporatives). En el cas de reutilitzar-los, personalitza’ls pintant-los 
o revestint-los de materials més naturals, com ara cordes, etc. 
O crea els teus, emprant l’eina del reciclatge i la reutilització.
Així aconseguiràs fer-te més diferent, amb una imatge 
més personal, que t’identifiqui. Els expositors normalment 
necessiten un manteniment anual, aprofita aquests moments 
per a actualitzar-los.

El mobiliari



Aposta per un producte innovador 
Introdueix un producte més original i de millor qualitat
de manera gradual al teu negoci (per així atreure
un públic amb poder adquisitiu més elevat).
Ex: desenvolupar un nou producte en forma
d’experiència paquetitzada.

Empra la venda creuada
Selecciona un producte que per a la teva venda sigui
principal, col·loca’l a un lloc estratègic (zona calenta),
identifica quins altres productes són complementaris 
a la seva vendai distribueix-los al seu costat. 
Un exemple: Devora les maduixes, 
sempre hi trobaràs la nata.

«Un senegalès a Florència ven a turistes
alemanys souvenirs etruscos fabricats a
Hong Kong ».

Duccio Canestrini. Antropòleg
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Nou producte a partir de les tradicionals sevillanes 
by Cartoon Jocs.

Exposició de productes sense referència geogràfica.

El producte
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El producte
Què venc o què hauria de vendre?

El producte ha de ser adequat al teu client 
L’objectiu del producte ha de ser donar resposta a les necessitats del teu client 
potencial (target), per èpoques i estils de vida. Ciclistes, jugadors de golf, turisme 
de platja... 

Elimina l’estoc obsolet i redueix el nombre de línies diferents 
Vés retirant gradualment l’estoc dels productes més antiquats,
així aconseguiràs tenir menys producte exposat i serà més fàcil ordenar-lo.
No invertir en un excessiu nombre de línies diferents de producte. 
Pots incorporar una secció ben diferenciada, on s’exposi el producte
en oferta de l’estoc més desfasat.

Especialitza’t 
Cal diversificar l’oferta dels comerços.
Especialitza’t en el producte que vens, per així ser més competitiu
i, alhora, ampliar l’oferta comercial del teu municipi.
A més, evitaràs l’efecte “clon” (tots els souvenirs semblen iguals),
et diferenciaràs millor. 

Incorpora més producte local 
Identifica com un valor afegit aquells productes locals o nacionals
(made in Mallorca/Spain...), productes més artesans i personals.
Hi ha la possibilitat d’acompanyar amb promocions en viu, com per exemple
un showcooking o un espai dedicat a oferir tasts de productes locals.

Exemple de producte local, 
ensaïmada de mallorca.

El producte
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Exemple de repetició del mateix producte,
Aqua del Port d’Andratx.
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El producte a l’expositor
Com present el que venc?

Redueix la quantitat de producte exposat 
Limita la quantitat de producte exposat, així aconseguiràs disminuir la sensació
de saturació i aconseguiràs una imatge molt més agradable per a la compra,
“menys és més”. Pots emprar recursos gràfics per a ensenyar el producte
que no tens exposat.
Evita l’acumulació del producte. Els articles, per a ser més atraients
necessiten respirar. Deixa espai entre els diferents productes exposats. 

Una exposició del producte ordenada 
A l’hora d’exposar els articles presenta’ls de manera
que, per la seva forma, color, model o ús, facin un conjunt. 

No omplis els expositors de diferents productes 
No omplis la presentació amb un munt de productes diferents.
Destaquen més els mateixos productes repetits unes quantes
vegades, creant un conjunt, que molts de productes diferents junts.
Col·loca’ls sempre de manera ordenada.

Productes exposats de manera ordenada 
per colors.

El producte
a l’expositor
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Comunicació simple i directa.

Comunicació excessiva, els missatges desmereixen
el producte.

La comunicació 
al punt de venda
De quina manera m’he de comunicar?

L’excés de comunicació confon el client
Molta informació en el punt de venda
fa que sigui difícil comprendre-la.
És millor poca comunicació, clara, ordenada i ben aplicada.

Millora i unifica la gràfica comercial
Crea una retolació seguint un estil gràfic
determinat que tengui relació amb el producte en venda.
Emprar el mateix tipus de lletra i la mateixa gamma
de colors t’ajudarà a crear una identitat pròpia.
Cuida la combinació del color del text i del fons i evita combinacions 
que en dificultin la lectura (ex: text taronja sobre fons vermell).
Empra les majúscules quan tens un text d’una sola paraula,
mai quan el text és llarg.

Empra una gràfica adequada a la imatge que vols donar
En el tipus de comunicació que apareix a la fotografia,
el client percep l’establiment com un lloc ple d’ofertes
i oportunitats. El text negre sobre cartolina fluorescent crida 
l’atenció, però, indirectament, transmet missatges negatius.
Pots donar una imatge en la primera impressió que faci desconfiar
el client potencial: és un lloc de confiança? Té producte de qualitat?

La comunicació
al punt de venda
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I per acabar,
no te n’oblidis...
Els consells que hem intentat resumir i que figuren en aquesta Guia haurien de ser
el primer pas per a tenir com a objectiu clar una futura professionalització real
del nostre teixit de comerç turístic i que, a poc a poc, esdevenguin comerços actuals
i tenguin una estètica més adequada.

Per aconseguir-ho cal l’esforç de tots i, per això, enumeram a continuació les accions
que creiem que haurien d’acompanyar els consells que t’hem donat.

Aplica tècniques de màrqueting, per a millorar la gestió del teu comerç 
És clar que el petit comerç, en realitat, empra intuïtivament el màrqueting,
però estam convençuts que “pot treure més suc al seu saber fer”.
El màrqueting té com a objectiu professionalitzar-te perquè el negoci estigui
ben orientat al mercat, per cercar la satisfacció del client.
És prioritari, per exemple, tenir clar a qui hauria d’anar dirigit el teu comerç, especificar
molt bé el client potencial per, d’aquesta manera, poder tenir clar quin és el producte
adequat o quin disseny ha de tenir la teva botiga perquè sigui més rendible.
(No existeix un disseny apte per a tots els públics, cadascun requereix un tracte diferent). 

El màrqueting permet, per exemple:
- Augmentar les vendes amb tècniques per incrementar el nombre de visites per client.
- Augmentar els marges, distingint els productes claus o bàsics per als consumidors 
 i els més adequats per al teu mercat. 

I per acabar,
no te n’oblidis...

El rètol ha de ser molt clar
El rètol i la resta d’elements de la façana actuen com a carta
de presentació del teu local. Hi hauries d’expressar
clarament l’activitat del teu negoci.

Renovar la retolació comercial
Els rètols que es posen a l’exterior del local són més
susceptibles de deteriorament, és molt important que els vagis
renovant tan aviat com es vagin envellint per l’efecte del sol o la pluja.

Preus i rètols visibles
Els rètols i la senyalització han de tenir la mesura adequada
per garantir la bona visibilitat de tot allò que comuniques
(ofertes, productes...). També és important que els textos
es llegeixin des d’una distància adequada.

Una etiqueta personalitzada
Una etiqueta personalitzada pot fer que el producte sembli
més bo, aprofitar la temporada baixa per fer un curs específic
ens servirà per fer-nos les nostres etiquetes i altres elements
en paper. Un rètol mal escrit i descolorit pot espatllar 
la teva imatge comercial.

Exemple de com la imatge exterior del comerç 
transmet els valors de l’empresa, 
Mallorca Delicatessen. 

La comunicació
al punt de venda
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Aquesta Guia ha estat possible gràcies a la col·laboració de diferents professionals i sectors.

Entitats que han col·laborat:

Oficina Comercio y Territorio (Pateco) 
Carmen Hernández
Alejandro Gil

Escuela Edib
Joan Gàlvez, professor

Alumnes:
Nuria Amengual
Irene Barceló
Juan Brull
Daniela Patricia Carreño
Rut Caubet
Miguel Angel Flores
Ana García
Manuel García
Angel Lozano
Irene Pedrera
Laura Pou 
Maria del Mar Santisteban
Denys Serbynnskyy
Marta Sorel
Sara Tur

Professionals
Elena García, interiorista
Gabriel Golomb, Cartoon Jocs
Jorge Isaurralde, Cartoon Jocs

Souvenirs
Fernanda Brilli, Beach Shop Variedades Brilli
Rosario Fernández, Souvenir Exótica
M. Antonia Fullana, Souvenir Dauphine

Associació Hotelera Palmanova - Magaluf
Associació Hotelera de Illetes - Cas Català
Ajuntament de Calvià

- Augmentar la productivitat i el rendiment de la botiga, amb tècniques d’exposició.
- Augmentar el valor afegit per al teu client amb estratègies experimentals

que et diferenciaran dels competidors; com per exemple: dinamitzar el teu negoci convertint 
la terrassa del teu comerç en un escenari d’esdeveniments; vendre experiències, alguna cosa 
que no suposi molta inversió, però que permeti atreure més gent al teu negoci.

«Saber què s’ha de fer requereix saber on volem arribar (objectius)
i com ho hem de fer (estratègies)».
Oficina Pateco

Confia en els serveis d’un professional 
Si pots, contracta el serveis de professionals, tant perquè t’ajudin a programar,
reorientar i dissenyar els canvis a introduir de gestió interna, com perquè t’orientin
i t’ajudin en l’elecció de materials, rètols, distribució, o l’elecció de colors corporatius
adequats, etc. Sempre aconseguiràs resultats més eficients. 
La despesa s’ha de plantejar com una inversió, una aposta al canvi per arribar
al consumidor final d’una manera directa, i que serà amortitzada. El nivell d’exigència
del consumidor cada vegada és més elevat, per això, a més de vendre producte,
hem de vendre alguna cosa més: concepte, sensacions... Aquest és el valor afegit
del disseny.

Grups de treball per a campanyes conjuntes
Fomentar l’associacionisme o la creació de grups de treball, pels avantatges davant
la individualitat, permet la possibilitat de promoure campanyes conjuntes, com ara crear
una imatge, un segell o un distintiu per a dinamitzar la zona. (Ex: comerç amable amb
el turista).

Consulta la nova normativa comercial del teu municipi
Pensa que qualsevol canvi en el disseny o en la imatge del teu comerç ha de complir
la normativa municipal. Es recomana consultar l’ordenança municipal reguladora vigent
al teu municipi.

I per acabar,
no te n’oblidis...
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