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La nostra història
No podem ni recordar des de quan ens agrada viatjar, 
perquè sempre ho hem portat dintre. A principis del 
2020 ens va semblar un bon moment per crear una 
iniciativa que permetés viatjar de manera conjunta, 
a persones que tinguessin interessos i pensaments 
comuns, per poder gaudir a un altre nivell tant del viatge, 
l’experiència com del lloc a on es dirigeixen.

El treball de final de grau semblava una bona excusa per 
començar aquest projecte, ja que no havia intentat mai 
crear una cosa des de 0 a tan gran escala. Tenir gent 
que t’acompanya i t’aconsella en una cosa tan nova va 
ser el detonant principal per a l’elecció del projecte.

Aquest projecte està a la seva fase inicial i falten molts 
quilòmetres per recórrer, així com molta història per 
escriure, i com nosaltres diem sempre, amb bona 
companyia tot és millor.

Ara és un moment complicat, sobretot per viatjar, però 
volem canviar aquesta mentalitat i seguir endavant amb 
un projecte del que segur que n’estarem orgullosos.

Com tots els viatges, tindrem grans moments i d’altres 
de més durs, de totes maneres, com a bons aventurers 
que som, res ens aturarà!
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Què ens diferencia
Què fa que dos viatges al mateix lloc, siguin diferents 
entre si?
Què fa que recordis un destí amb especial estima?
Que t’emportes de cada experiència?

Nosaltres donem valor a les personalitats, els 
interessos i les intencions de les persones que entren 
al nostre portal, perquè puguin gaudir al màxim de 
cada moment. El que ens diferencia a nosaltres són 
les persones que formem la nostra comunitat.

A nosaltres ens és igual el gener, el color dels ulls 
o l’alçada, no ens preocupa la religió ni la cultura 
més enllà de conèixer les seves millors històries i les 
seves grans persones. Volem créixer com a amics i 
viure aventures junts, riure, plorar, saltar i ballar, pujar 
muntanyes, banyar-nos, dormir, compartir, menjar,...
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Valors
Els nostres valors sempre han de buscar la inclusió i 
donar l’empenta necessària perquè la gent somiï i faci 
realitat les expectatives que es proposa.

RESPECTE I EMPATIA

El respecte entre els usuaris és bàsic per a la 
bona convivència, i mai res pot passar per sobre 
d’aquest respecte. Aquest respecte i l’empatia van 
molt lligats amb la seguretat que es vol inculcar als 
viatgers de MONDO, ja que si no hi ha una bona 
base de respecte, i conseqüentment de seguretat, la 
convivència és impossible.

AVENTURA

Hi ha molts tipus diferents d’aventures i saber quina 
vols, és important. Nosaltres les volem animar totes, 
no volem fer distincions segons quines són millors. 
De la mateixa manera que respectem tots els usuaris 
de MONDO, s’han de respectar els seus gustos, i no 
volem que cap usuari es quedi fora.
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APRENENTATGE I RESPONSABILITAT

Nosaltres estem aprenent, igual que l’app i els 
nostres usuaris. Tot està en constant moviment i 
nosaltres volem adaptar-nos i entendre els errors 
que cometem (que en cometem) per després 
modificar la nostra conducta i millorar un mica cada 
dia.

És la nostra responsabilitat entendre l’app com un 
procés de millora constant, així com de transmetre 
els nostres valors a la comunitat i fer perquè 
funcionin.

COL·LABORACIÓ

MONDO és més que una app, és una comunitat 
de viatgers que es troba i comparteix experiències 
conjuntament. Això no és possible si aquesta 
comunitat no és col·laborativa i obre la porta a donar 
opinions, a indicar-nos què funciona i què no, que 
falta, què opinen dels usuaris, dels viatges...

És una comunitat que es retroalimenta gràcies a tots 
aquests viatgers que en formen part.

FELICITAT

L’objectiu final del tot aquest projecte, no és un altre 
que la felicitat de tothom que hi entra, creiem que 
viure experiències que t’omplen i et fan sentir lliure, és 
una de les millors representacions de felicitat.
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Objectius
Volem donar una solució a tota aquesta gran 
comunitat de persones que els encanta viatjar, 
però que per diferents raons no ho fan. Volem 
crear un conjunt de persones diverses que vulguin 
conèixer llocs nous i viure aventures amb confiança i 
seguretat.

Es diu que només es viu una vegada i, tot i que això 
no ho podem demostrar, volem assegurar-nos que 
vivim les nostres vides el més plenament possible.
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Target
Indiana Jones, Harry Potter, Ariel, Buzz LightYear, 
Gandalf o Phileas Fogg són els nostres targets. No 
ens importa l’edat o la procedència, nosaltres volem 
donar ales a totes aquestes persones que volen anar 
fins a l’infinit i més enllà.

Els nostres targets es diferencien en 4 categories:

BALOO

Persones que gaudeixen de la vida tranquil·lament, 
passegen, poden passar-se un dia sencer a la platja 
sense cap problema, petites excursions tant a la 
muntanya com a ciutats properes, però sense pressa, 
simplement viatjant.

CLARK KENT

Tenen destinacions concretes, saben què volen i 
van a veure-ho, des de fans de sèries, pel·lícules i 
videojocs a il·lustrats que passarien el dia dintre de 
museus i biblioteques.
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INDIANA JONES

Gent intrèpida i valenta que no els fa por grans 
aventures, fotògrafs professionals i film-makers 
disposats a tot per aconseguir el millor pla. Indiana 
Jones no perd el temps buscant el que no val la 
pena, sinó que absorbeix el màxim en poc temps per 
poder viure-ho tot.

PONGO

Famílies, grups d’amics, classes d’institut i universitat 
que es disposen a fer activitats conjuntes amb un 
gran nombre de persones, que els encanta saber 
que formen part d’un tot i que saben que com més 
siguem, més riurem.
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To de veu
MONDO és un projecte que intenta apropar-se al 
seu públic utilitzant personatges i frases que un rang 
gran de generacions pugui ubicar.

Creiem que la millor manera que es pugui gaudir del 
viatge és entendre’l, preparar-lo, tenir veu i vot en 
les decisions que es prenen, bàsicament, formant-
ne part. És per això que fem servir un to de veu clar, 
adaptable a cada moment, que doni seguretat i 
confiança, i que sempre convidi a participar.

Som intel·ligents, espavilats, divertits i estem 
disposats a aventurar-nos per conèixer gent nova i 
compartir cultures, experiències, viatges...
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Cercle d’or
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Logo
Entenem el nostre logo com la representació més 
minimalista i clara que podem tenir, és a dir, que amb 
el mínim d’informació tothom pugui entendre a qui 
fa referència i què oferim. Per tant, hem volgut afegir 
alguns elements per fer-la més reconeixible.

El nostre logo el busquem clar, potent i que puguem 
identificar quan el veiem, amb una petita animació 
per donar vida i mobilitat.

Representa el nostre nom de MONDO amb la nostra 
tipografia en minúscula, una lletra suau i arrodonida i 
amb l’animació de la primera O representant el món, 
que s’acosta i que conjuntament amb les altres lletres 
forma la comunitat.

També tenim la versió estàtica, però amb una app de 
viatges creiem que és interessant tenir una animació 
que ofereixi moviment al logo.
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Colors
Els nostres colors principals són:

R 227
G 180
B138

R 50
G120
B180

Aquests són els colors més presents a la terra, 
donant sensació d’espai, llibertat i recorregut. En l’app 
el color més utilitzat serà el blanc, però alguns títols 
i detalls sí que els posem amb aquests colors, que 
remetin tant a la natura, com a nosaltres.

Els colors de MONDO intenten adaptar-se a la seva 
comunitat i és per això que en alguns moments molt 
puntuals es fa un degradat d’aquest blau. Creiem 
en el valor de l’adaptació i l’empatia, i si demanem 
aquests valors en els nostres usuaris, també els 
hem de tenir nosaltres. Els nostres colors principals 
seran els mencionats a dalt, però volem tenir alguna 
reserva per si és necessària en algun moment.
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BLAU

Sabem que el blau és un color molt utilitzat en 
les aplicacions, però denomina pau, esperança i 
harmonia i vam pensar que encaixava amb nosaltres 
i el que volíem transmetre.

MARRÓ

El marro ocre clar és el color del primer pigment 
conegut creat per l’ésser humà i utilitzat per les 
pintures rupestres, a més de representar els 
elements minerals, la investigació i l’exploració.



       18

Naming
Triem MONDO, ja que buscant una manera 
d’englobar totes les cultures, persones, països i 
nacionalitats, ens creuem amb la llengua esperanto, 
un llenguatge inventat que proposa Ludwik Lejzer 
Zamenhof, un oftalmòleg polonès que va publicar el 
primer text amb aquest nou idioma en el 1887.

Aquesta nova llengua buscava donar una llengua 
universal perquè tothom es pogués comunicar, 
sense haver de substituir cap llengua nacional.

Aquesta idea ens va semblar molt interessant, i la 
paraula “món” es traduïa en “mondo”.

mondo
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Tipografia
La tipografia que s’utilitzarà per tots els textos del 
nostre projecte és la SAN FRANCISCO.

Sabíem que si volíem fer la nostra app amb IOS, 
necessitàvem una tipografia que s’ acceptés 
amb aquest sistema operatiu, i SF és una de les 
proposades per ells mateixos.

És clara tant a petita com a gran escala, disposa 
de gran varietat de guixos i és adaptable a moltes 
llengües per accents, guions, apòstrofs, dièresis...

Té una forma rodona que permet una lectura més 
còmoda i lleugera, i al ser sans-serif dona una 
sensació de més llibertat.

 Mondo Mondo Mondo
 Mondo Mondo Mondo
 Mondo Mondo Mondo
 Mondo Mondo Mondo
 Mondo Mondo Mondo
 Mondo Mondo Mondo
 Mondo  Mondo  Mondo
 Mondo  Mondo  Mondo
 Mondo  Mondo  Mondo
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Conceptes campanyes
No em preguntis d’on soc, pregunta’m d’on vinc. Som 
persones lliures, ens agrada moure’ns pel món amb 
la mateixa facilitat que ens movem pel menjador 
de casa. Ens agrada descobrir coses noves, 
experimentar i aprendre la geografia per experiència i 
no per estudis.
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Sabem que hi ha milions de persones, llocs, 
pensaments i aventures per descobrir en el món i 
ens agrada aprofitar cada oportunitat que tenim per 
investigar. No volem que ni els diners ni el temps 
ens aturin en el moment de fer els nostres plans i és 
per això que sabem que buscar gent en la mateixa 
situació que nosaltres ens ajudarà a organitzar-nos 
millor tots els factors necessaris per fer de cada 
viatge una experiència inoblidable.
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Comunicació
Ens agrada comunicar sempre des de la part 
optimista de la situació, sempre es pot veure el got 
mig ple o mig buit i nosaltres decidim veure’l mig ple. 
Sabem que les coses no sempre funcionen i que 
saber-se adaptar també és important, però si som 
capaços de connectar amb la gent perquè ells es 
posin d’acord, haurem fet ja un gran camí.

No volem dir què heu de fer, com fer-ho o perquè, 
sinó que volem donar l’oportunitat de fer tot el que es 
vulgui, per gaudir de les oportunitats que ens donen.

Sempre estem en creixement, no sabem fins a on 
ens portarà aquest camí, però volem jugar i veure a 
on ens porta.
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Icones
Hem començat per crear cinc icones bàsiques que 
permeten moure’s per l’app des del primer prototip, 
per poder entendre com funcionen i identificar-les 
amb els títols que els hi donem.

Són icones senzilles i que pots veure per tota la 
pàgina web, de manera que ràpidament entens 
a què fan referència. En un futur és possible que 
necessiti alguna icona més però de moment, amb 
aquests cinc, són suficients per navegar per les 
diferents pantalles, buscar, planificar i apuntar-se a 
viatges, parlar amb els altres usuaris i participar en les 
decisions del teu viatge.

PERFIL PERSONAL

MISSATGERIA APUNTA’T A UN VIATGE

PANTALLA PRINCIPAL

PUBLICA EL TEU VIATGE
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Equip humà
Tothom està convidat a formar part de l’equip, com 
més siguem, millor.

De moment necessitem un programador que doni 
vida a MONDO, un especialista en dret/economia, 
per patentar l’app, plantejar els costos i el nostre 
pressupost i portar l’economia de MONDO, i una 
persona que porti la part de comunicació, que 
sàpiga explicar com funciona l’app, i la sàpiga vendre 
a inversors per aconseguir tirar endavant amb el 
projecte.

Volem arribar a un moment on puguem tenir usuaris 
per tot el món i es comuniquin entre ells, de manera 
que necessitarem comercials a diferents països, 
no només per parlar amb el mateix idioma que els 
nostres usuaris, sinó també per entendre la cultura, 
la manera de pensar i actuar i saber què ens estan 
demanant.

Com a comunitat i com a empresa, s’ha d’entendre 
que cada usuari és diferent i que tenir treballadors 
que puguin entendre diferents maneres d’actuar, 
sabent respondre a elles, és sembla fonamental. La 
nostra plantilla ha d’acabar sent una referència a la 
nostra app i, per tant, ens hem d’adaptar als nostres 
usuaris, i no al revés.
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Cultura de la companyia
Com a companyia, fem perquè els nostres 
treballadors siguin feliços treballant amb nosaltres. 
No volem que hi hagi una relació de superioritat, 
sinó que simplement cadascú entén la seva 
posició i actua en conseqüència. Ens agrada poder 
fer dinars, festes, espai per cafès... De fet, hi ha 
empreses -com Netflix o Google- on la gent no té 
un màxim de dies de vacances, un gest que permet 
als treballadors estar més tranquils, sabent que si 
un dia el necessiten lliure, el tindran. Està demostrat 
que la gent demana menys vacances quan saben 
que no les tindran, ja que provoca estrès, ansietat i 
desconfiança cap a l’empresa.

Hi ha molts estudis sobre cultura d’empresa, com 
tractar als treballadors perquè siguin feliços treballant 
amb nosaltres i, tot i que sabem que és un esforç, 
volem donar l’oportunitat a aquesta empresa de ser 
progressista i buscar millors maneres de compaginar 
la feina, amb la vida, els estudis, la família o els 
interessos personals.

Tot és una qüestió de saber-se adaptar, buscar 
informació i fer perquè les coses funcionin.
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Mondejar
Ens agradaria crear una paraula per a la nostra app 
com algunes altres han fet, ja sigui “twit”,”twitejar” 
“postear”, “DM”, “dame un toque”...

En el nostre cas, volem proposar la paraula mondejar: 
anar pel món buscant noves persones, viatges, 
aventures i diversió.

Necessitem un nombre important d’usuaris i 
créixer en diferents països, però tenir previst alguns 
aspectes com aquests ens agrada, ens fa sentir 
“més preparats”.

A més també haurem d’estar preparats per crear 
aquesta paraula en diferents idiomes, de manera que 
mondejar, en anglès seria Mondong, Mondear en 
espanyol o Mondare en italià.
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