SERVIZOS BÁSICOS
03. TENDA ROUPA (E CALZADO)
1. SECTOR DE ACTIVIDADE
Téxtil e calzado.
2. CARACTERIZACIÓN-DESCRICIÓN
Tenda de roupa especializada en ofrecer prendas con certa exclusividade a partir da customizaciónde prendas de carácter básico, con
tecido de calidade (algodón, satén, liño, lá,etc).
A característica principal desta tenda sería, polo tanto, as características do produto ofertado:
•• Por unha banda, roupa seleccionada a través de diferentes
provedores que ofrecen prendas diferentes e orixinais a prezos
accesibles para a maioría da xente.
•• Por outra banda, roupa elaborada na propia tenda a partir do
redeseño de prendas vintage, de segunda man, básicos, etc.
Así mesmo, para ampliar a carteira de produtos e polo tanto a
capacidade de atracción da tenda, contaría cunha pequena sección
dedicada a zapatería e complementos básicos.
3. XUSTIFICACIÓN
•• Demanda latente por parte da poboación residente dunha tenda
de téxtil e calzado, xa que consideran que as existentes na barrio
non son suficientes para atender as necesidades actuais.
•• Unha tenda destas características complementaría a oferta existente.
•• Escaseza no barrio de oferta téxtil con estas características.
•• A pesar de que é moi difícil competir no sector téxtil polo tipo
de consumo que se xera (vinculado a modas pasaxeiras, a ter
moitas prendas, a crear diferentes looks sen prendas de base
senón integrais,etc) existe moita poboación interesada en contar
cun fondo de armario integrado por prendas duradeiras e ao
mesmo tempo versátiles que permitan xerar looks diferentes en
función da combinación con outras prendas.
4. CLIENTES
Poboación residente e local feminina de entre 20 e 50 anos de
clase media.
5. ASPECTOS CHAVE
•• Taller de customización a demanda
Trataríase de ofrecer a posibilidade de modificar unha prenda
da clienta engadindo elementos ou modificando algunha das
características da prenda (elásticos, puños, mangas,etc).
Para este servizo o ideal sería elaborar previamente unha serie de
patróns para camisetas, chaquetas e saias que permitan economizar a adaptación e que resulte máis barata e, ao mesmo tempo,
que a clienta visualice o cambio, para garantir así o resultado.
Ademais dos redeseños dispoñibles no catálogo cabería tamén
a posibilidade de realizalos baixo demanda.
•• Deseño creativo de prendas
Trataríase da elaboración de prendas exclusivas para a venda
e que estarían elaboradas a partir de roupa de segunda man,
prendas de carácter básico pero con tecidos de calidade, roupa
vintage ou étnica, etc
•• Selección minuciosa de provedores
A diferenciación é un elemento fundamental para poder competir no sector téxtil, liderado por franquías ou grandes marcas

que ofrecen gran variedade de prendas algunha delas con
produtos moi competitivos.
Así pois será indispensable afondar na busca de provedores e
visitar talleres que ofrezan prendas de moda, versátiles, que
acheguen valor engadido e sexan diferentes (cremalleiras,
asimétricos, mestura de tecidos,etc) e que teñan un mínimo de
calidade que garanta a duración a medio prazo do deseño.
•• Colaboración con deseñadoras/es, pintoras/es,etc
Cabería a posibilidade de crear liñas específicas e de carácter temporal baseadas na colaboración e acordos con outras
persoas creadoras, como por exemplo camisetas que combinen
a customización coa pintura, o deseño gráfico,etc.
6. OBSERVACIÓNS
•• Investimento alto.
•• Necesidade de atopar un local que permita apostar por unha
boa distribución, que conte con bastante espazo, un escaparate
grande e posibilidade de instalar á vista un pequeno taller.
•• Moita importancia da imaxe e estética do local.
•• Emprendedoras/es con formación ou experiencia específica en
deseño, padróns, costura,etc.
7. NORMATIVA ESPECÍFICA
•• Lei 12/2012, de 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalización do comercio e de determinados servizos.
•• Lei 13/2010 de 17 de decembro, de comercio interior de Galicia.
•• Lei 1/2013, do 13 de febreiro, pola que se modifica a Lei
13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia.
•• Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias.

