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Reportatge  

D'on surten les idees de les 
marques comercials?

Però  saps  què  signifiquen  els  logotips  de  les 
marques?

1. Aquí  parlem d'algunes  marques  molt  conegudes i 
que avui en dia tothom les porta posades.

Nike:

2. És la deessa  alada grega de la victòria. Era filla de 
Pallas Atenea - la deessa de la Guerra- i 'esperit del 
riu  Styx.   Sempre  s'asseia  al  costat  de   Zeus  a 
l'Olimp.  Era  qui  lluitava  contra  els  Titans. 
Especialment representava la victòria  en la guerra. 
El símbol de la firma esportiva Nike, que es deia 
“swoosh”, representa les ales de la deessa.

3.

Billabong:

Billabong va ser fundada el 1973 en la Costa d'Or, 
Austràlia.  Els  seus  dos  fundadors  van  ser  un 
matrimoni.  L'empresa va ser immediatament ben 
rebuda i impulsada per l'encert dels  seus pantalons 
per  a  surf.  Ja  en  aquella  època,  Billabong 

patrocinava competicions i esdeveniments, el que 
va contribuir per a la divulgació i valorització de la 
marca.

En els anys 80, l'empresa ja estava consolidada al 
mercat  australià  i  va  iniciar  la  seva  expansió 
internacional. El  seu primer destí  va ser  Amèrica 
del Nord, on va tenir gran acceptació. Encara en 
aquella  dècada,  les  vendes  de  la  marques  van 
començar  a  guanyar  gran  volum  al  mercat 
internacional,  destacant  Nova  Zelanda,  el  Japó  i 
Sud-àfrica.  A  finals  dels  anys  80,  l'empresa  va 
establir una matriu europea.

En els anys 90, Billabong inicia una estratègia de 
diversificació  de  productes  i  comença  a  avançar 
sobre  nous  mercats,  replicant  el  seu  model  de 
negocis per al públic d'altres esports: skate i snow.

Riu Billabong a Austràlia

Lacoste:

El fundador de l'empresa va ser  René Lacoste, 
conegut  tennista  basc-francès  natural  de  San 
Joan de Llum. Guanyador amb l'equip francès, al 
qual cridaven popularment com Els  mosqueters, 
de la Copa Davis. Aquesta fama li serviria per a 
emprendre l'empresa.

René Lacoste, anomenat  'Cocodril',  va prendre el 
seu malnom des que es va apostar una borsa feta 
de  cocodril  i  la  va  guanyar.  Més  tard  es  va  fer 
brodar un cocodril a la solapa de la seva jaqueta, 
doncs  per  aquell  llavors  encara  era  infreqüent 

veure  jugar  els  tennistes  amb  pantalons  i 
samarreta curta. Més endavant, quan va fundar la 
seva  pròpia  marca  de  roba  li  va  posar  el  seu 
cognom a la marca i la insígnia del cocodril com a 
distintiu.


