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EXPOSAbyidi és una acció emmarcada 
en el Pla d’Indústria del Govern de 
les Illes Balears, concretament dins 
la línia d’acceleració tecnològica, 
modernització i innovació, que 
fomenta la incorporació del disseny 
com a element de modernitat i millora 
competitiva de les empreses industrials 
de les Illes Balears. 

El programa ofereix un servei 
personalitzat en el disseny d’un espai 
expositiu per als productes industrials 
de les empreses productores de les 
Illes Balears. Es tracta de posar en valor 
els productes amb una bona exposició 
per incrementar la competitivitat i la 
innovació del sector.

L’objectiu d’ExposabyIDI és incorporar 
el marxandatge visual i altres 

tècniques de venda de productes 
en aquest sector. A més, també es 
fomenta la incorporació de la cultura 
de la innovació i el disseny a la 
indústria balear. Per això, es proposa a 
les empreses industrials la creació d’un 
espai atractiu en el qual mostrar als 
consumidors els productes elaborats. 
A més, també es pretén actualitzar la 
imatge de la indústria a partir de la 
renovació, adequació i personalització 
de les exposicions dels productes, i 
impulsar així la professionalització del 
sector.

El programa està dirigit a les empreses 
industrials de Balears que pertanyin 
a un sector considerat estratègic pel 
Pla Industrial: hàbitat, agroalimentari, 
moda, nàutica, aeronàutica, indústria 
química, cultural i sector tecnològic. 

Els participants han de realitzar la 
producció a les Illes i disposar d’espais 
expositius susceptibles de poder ser 
actualitzats en aquest projecte.

Les empreses reben un assessorament 
personalitzat d’una tècnica de l’IDI 
especialista en disseny d’interiors que 
visita l’espai, n’analitza les mancances 
i planteja una proposta per millorar 
el disseny expositiu de l’àrea on 
s’exposarà el producte i les estratègies 
a seguir.

Cada empresa ha rebut la seva 
proposta personalitzada del disseny 
de l’espai per enriquir l’exposició 
del producte requerit en forma 
d’avantprojecte.
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MODA 
MALLORCA
El col·lectiu 
Moda Mallorca 
és una associació 
de dissenyadors 
de moda de Mallorca

MODA MALLORCA
El col·lectiu Moda Mallorca va néixer 
ara fa dos anys per donar visibilitat als 
dissenyadors i dissenyadores de l’illa, així 
com promoure el sector, el comerç intern 
i establir uns criteris per crear un segell 
de garantia estètica i ètica.

El col·lectiu ha format part del projecte 
pilot Exposabyidi amb la Maleta Moda 
Mallorca. Les empreses que hi han 
participat són Irene Peukes, Monge 
Shoes, Feel Mallorca, Cecilia Sörensen 
Collection, Carminitta Culotte, Antic 
Mallorca i Pla Design Mallorca.

COMANDA
Disseny d’un moble expositiu per exposar els productes 
dels dissenyadors als hotels d’alt nivell de l’illa. S’ubicarà 
a les recepcions o vestíbuls del hotels escollits pel col·lectiu.
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PROPOSTA
Amb l’objectiu d’apropar el producte 
de qualitat local als visitants del hotels 
d’alt nivell de l’illa, neix la Maleta Moda 
Mallorca. S’ha dissenyat un moble 
expositiu desmuntable, transportable, 
transformable i adaptable. 
Una «maleta» en forma de tenda efímera 
(pop-up store), destinada a l’exposició 
del producte dissenyat a Mallorca. 

El disseny consta de dos mòduls 
de fusta amb rodes, units per frontisses. 
Cada mòdul conté uns elements 
fixos, que procuren la seva estabilitat 
estructural, i uns accessoris lliures per 
completar-ne la utilitat, segons 
els dissenyadors que hi exposin.

La naturalitat, l’originalitat i la tradició 
com a premissa estètica i la funcionalitat 
flexible com a norma. 
Tot per revaloritzar els productes 
de gran qualitat del col·lectiu.

artesania · qualitat · casual sophistication · handmade 
mediterrani · orgànic · tradició· únic · Km0



11

ECO 
SA TEULERA 
Tenda de producte 
ecològic i local

“Només hi ha una manera 
de canviar el món, i és 
canviant un mateix”
«La naturalesa és lenta, 
però sàvia»

ECO SA TEULERA és una empresa 
familiar dedicada a la producció, 
transformació i distribució de productes 
ecològics. 

Joan Adrover, fill de pagesos hortolans, 
va decidir fer un gir en la seva vida 
canviant la filosofia de treball. Va sortir 
de l’agricultura convencional per dedicar-
se a l’agricultura ecològica.

Varen començar aquest projecte el 1989 
a la finca Sa Teulera, situada al terme de 
Petra. Aquest projecte va partir de les 
ganes d’aprendre i de conrear la terra 
de manera antiga per tal de tenir unes 
rotacions que en lloc de deteriorar la 
terra, l’anessin recuperant. Aquest és el 
principi del seu aprenentatge que encara 
no ha acabat. Actualment tenen tenda a 
Petra, Palma i Manacor.

COMANDA
Reforma de local comercial destinat a la venda de producte 
ecològic i producte de producció pròpia, localitzat a 
Manacor. Un disseny per donar més valor al producte 
exposat.

IMATGE DEL LOCAL ABANS DE LA REFORMA
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PROPOSTA
Un disseny expositiu de producte 
local, amb la filosofia km 0, materials 
naturals que intensifiquin i revaloritzin el 
producte exposat. 
Una distribució clara i funcional.
Es reutilitza part del mobiliari de fusta 
de la propietat i es tenyeix d’una 
tonalitat més obscura. Els mobles nous 
es realitzen amb fusta clara per a la seva 
diferenciació.
Es dissenyen de nou els mobles del 
taulell i una illa central, que es folren 
exteriorment de rajola blanca mate 
per ajudar a donar puresa i sensació de 
neteja, i unes prestatgeries perimetrals 
de fusta que van acompanyades d’uns 
pilarets estructurals que recorren el sostre 
formant una pèrgola de fusta interior que 
t’acompanya fins al final del local. 
Té acabats i colors naturals que abracen i 
revaloritzen el producte de qualitat 
de la tenda.

natural · qualitat · tracte personal · proper · 
sostenible
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UNICMALL 
Material de construcció 
sostenible

«La calç com a alternativa tradicional 
i sostenible per a la construcció 
del s. XXI»

UNICMALL Forn de Calç és una empresa 
familiar, situada a Felanitx. És pionera i 
innovadora en la fabricació de calç viva de 
forma industrial a petita escala a Mallorca 
des de 1960. 

Amb una visió ecològica, social i 
econòmica elaboren la cal en pasta, 
reposada en basses, d’alta qualitat i 
puresa.

La seva experiència i coneixement, 
transmesos generacionalment, unida 
a la investigació contínua, els ha 
permès des de fa tres dècades elaborar 
morters de calç llestos per als diferents 
usos i aplicacions, amb varietat de 
textures i colors. Una calç transpirable, 
natural, biodegradable, amb duresa i 
impermeable.

COMANDA
Disseny de la zona d’exposició interior i exterior dels materials 
de revestiment que es venen a UNICMALL.

IMATGE DEL LOCAL ABANS DE LA REFORMA
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PROPOSTA
Es crea una situació ambigua referent a 
la direccionalitat del clients quan arriben 
segons la seva tipologia. 
Es dissenya una senyalística clara i la 
seva distribució a l’exterior que dirigeix 
el client i facilita la seva arribada i la seva 
circulació.

L’exposició exterior es troba desfasada 
i antiquada. Es dissenya, per tant, una 
exposició d’acabats i colors del producte 
molt més adequada a la seva qualitat, 
perquè així li ajudi a aportar valor 
al producte.
A l’exposició interior, dedicada als colors 
de l’empresa, es dissenya també un espai 
més amable, útil i actual. transpirable · natural · biodegradable · 

duresa · impermeable

IMATGE DEL LOCAL ABANS DE LA REFORMA
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CA MADÒ BET 
DELS SIURELLS
Siurells 
mallorquins

CA MADÒ BET DELS SIURELLS 
és una empresa familiar situada 
a Marratxí. 

Es dediquen a fabricar siurells de forma 
totalment artesanal. El siurell és una 
figura de fang amb un siulet, i forma part 
de la ceràmica popular mallorquina feta 
per dones.

És la siurelleria més antiga i amb més 
tradició de l’illa. Amb na Coloma, és la 
tercera generació familiar de siurelleres.

COMANDA
Disseny de l’exposició de siurells per a l’estand de la Fira del 
Fang de Marratxí.

IMATGE DEL LOCAL ABANS DE LA REFORMA
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PROPOSTA
Un disseny transportable i 
transformable perquè s’adapti a les 
diferents necessitats que sorgeixin a 
altres possibles fires o esdeveniments. 
S’utilitza la tridimensionalitat per 
aconseguir més dinamisme i visibilitat 
del producte. 

S’empren les pròpies caixes de 
fusta de transport del producte per 
crear prestatgeries amb diferents 
profunditats i alçades, aportant un 
poc de teatralitat a l’espai. Tot tenyit 
amb tonalitats molt obscures perquè 
destaqui el blanc de la gran part 
del producte, i amb materials molt 
naturals que acompanyin la fragilitat 
del siurell i el revaloritzin.

Es recomana estudiar bé el logotip 
de l’empresa amb un professional.

tradició
artesania

local
flexibilitat d’ús

natural 
visió ecològica

IMATGE DEL LOCAL ABANS DE LA REFORMA
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PEDRO MONGE 
Calçat

MONGE és una marca mallorquina de 
sabates d’home i dona creada per Pedro 
Monge, que neix l’any 2012. Representa 
una alternativa sòlida al calçat masculí 
gràcies a una proposta honesta que 
uneix disseny contemporani, luxe artesà i 
producció tradicional. 
Sobre aquests tres pilars s’articula 
MONGE, una combinació de l’esperit 
de la sabata clàssica amb un aire renovat 
i tota la qualitat de la manufactura 
artesanal.

La seva única motivació és concebre 
dissenys que tant a ells com als seus 
amics els agradaria portar. 
Aquesta frase defineix la filosofia de 
MONGE: Disseny contemporani i el luxe 
artesà. 
.

COMANDA
Disseny de tot l’espai expositiu, més adequat a la qualitat 
del producte exposat a la tenda de Palma.

IMATGE DEL LOCAL ABANS DE LA REFORMA
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PROPOSTA
Es proposa un disseny que representa i 
abraça la qualitat del producte en venda, 
que acompanya el producte i deixa
que sigui en protagonista, i alhora que 
en descriu les particularitats, un disseny 
contemporani de producció tradicional. 
Un disseny molt net i pur, on la cortina 
verda ja existent al local protagonitza 
l’escena amb la incorporació del color. 

El local pateix un tall físic, que divideix 
l’espai clarament en dos. Uns murs 
estructurals conformen un pas 
relativament estret cap al segon espai. 
La poca llum, la falta d’un reclam clar 
i la ubicació frontal actual del taulell 
emfatitzen la dificultat del pas a aquesta 
zona, convertint-la en un “cul de sac”. 
Per això, es canvia la posició del taulell, 
s’augmenta la quantitat de llum del 
segon espai i es crea un reclam per 
facilitar millor l’arribada del client en 
aquesta zona. 
Per seguir la imatge de l’empresa ja 
creada a les xarxes, es revesteixen els 
murs del segon espai amb un acabat 
molt texturitzat que s’hi incorpora com a
element que ressalta el producte.

producció tradicional
luxe artesà

disseny contemporani
procés natural 

local

IMATGE DEL LOCAL ABANS DE LA REFORMA



27

TERRANOSTRA
Supermercat 
cooperatiu

COMANDA
Disseny, zonificació i distribució per a un supermercat 
cooperatiu situat a Palma.

TERRANOSTRA vol ser el primer 
supermercat cooperatiu de Mallorca, on 
el consumidor trobarà majoritàriament 
productes agroecològics, locals, elaborats 
amb principis d’equitat i sostenibilitat, i 
a un preu assequible, gràcies a la tasca 
compartida entre tots els socis. 

Productes ecològics i de proximitat a 
preus justos. Treballen per facilitar un nou 
model de comercialització i consum de 
productes principalment de proximitat, 
ecològics i de comerç just.
És molt més que un supermercat. És un 
espai de participació, part d’un moviment 
comunitari i de transformació. Terranostra 
vol oferir una gamma ben diversa de 
productes per omplir la senalla de cada 
setmana, de forma responsable i justa.

IMATGE DEL LOCAL ABANS DE LA REFORMA
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PROPOSTA
Una zona de venda amb una disposició 
del producte clara, ordenada i coherent. 
Una posició correcta del producte líder 
(fruites i verdures i producte fresc), 
col·locat al final del punt de vista 
de l’usuari per a funcionar com a reclam. 
Apropar els productes de venda creuada 
o venda complementària, com són la 
fruita i verdura i el producte de gelera. 

A l’entrada, una de les zones més 
calentes del local, es situa la zona del 
taulell, col·locat al millor lloc, al final 
del recorregut a mà esquerra, amb la 
venda de pans, farines, ous, plantes, etc, 
la zona de retorn d’envasos i informació 
i un corner o espai per a la promoció de 
productes.  
S’aprofita la zona més freda del local per 
a l’àrea de reunió social, espai de descans 
o d’esbarjo. Disposició en forma de grada 
per la seva informalitat cercada.
La disposició escollida permet molta 
més superfície d’exposició de producte. 
És la disposició més agradable i 
compatible amb les normes del Feng 
Shui. S’evita des de l’entrada, la visió dels 
caps de les prestatgeries i la visió eterna 
visió dels passadissos repetitius. És la que 
permet tenir més producte a la vista, 
fet que provoca la compra i la facilita a 
l’usuari. S’aconsegueix un recorregut més 
clar per facilitar a l’usuari el record de la 
localització del producte.

supermercat 
amb una visió 

ecològica i social 
de proximitat
sostenibilitat 
comerç just 

local

IMATGE DEL LOCAL ABANS DE LA REFORMA
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CERVESA RALF
Cervesa artesanal

CERVESA RALF
Empresa de fabricació de cervesa 
artesana situada a Maria de la Salut. 
La marca de cervesa va començar a 
distribuir-se al juny de 2016. 
Les seves cerveses més famoses 
són la Tuareg i la Comandante. 
L’empresa ja organitza visites 
guiades a la fàbrica, i compta amb 
una sala de degustació.

COMANDA
Disseny de la zona de degustació i venda de la cervesa 
i disseny del recorregut per poder visitar la fàbrica.

IMATGE DEL LOCAL ABANS DE LA REFORMA
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PROPOSTA
Per al disseny expositiu de la 
cervesa a la zona de degustació, 
es crea un mur de llum per 
ressaltar les tonalitats de la 
pròpia cervesa, amb una finalitat 
purament teatral. 
Els conceptes d’Olora, Observa, 
Tasta, ordenen l’espai. Un panell 
il·luminat amb les botelles de 
l’empresa protagonitza l’escena. 
Els elements de la fabricació del 
producte, que serviran de pura 
decoració anecdòtica, aporten 
amabilitat i humanitat.

Una distribució lògica i adequada 
per les petites dimensions del 
local. S’empra també un element 
amb llum, per escenificar cada 
aturada en el recorregut de les 
visites guiades, escollint un color 
de llum diferent per a cada 
estància, acompanyat d’un text 
mural explicatiu de cada zona.

artesania
natural 

local 
informal

IMATGE DEL LOCAL ABANS DE LA REFORMA



Ca Madò Bet 
des Siurells

Entitats participants



IDI - Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears 
Conselleria de Transició Energètica i Sectors productius

Plaça Son Castelló, 1
07009 Palma de Mallorca


