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 QUINA PRESÈNCIA HA DE TENIR LA NOSTRA 
EMPRESA A INTERNET? 

 
1) Hem d’aprofitar totes les eines que Internet ens ofereix? Podem perdre el 

tren de les noves tecnologies si no ho fem? 
 

Gairebé totes les eines que Internet posa al nostre abast poden ajudar 
en algun aspecte del nostre negoci. I en alguns casos, el cost econòmic 
directe pot ser baix, o fins i tot gratuït. No obstant, si més no, treballar 
aquestes eines requereix una despesa en temps del personal de 
l’empresa, i en les etapes inicials d’un negoci és bàsic dedicar els 
recursos als aspectes clau de la nostra activitat, i a allò que ens aporti 
més valor i més retorn a aquesta inversió. 
 
No hem de forçar-nos a utilitzar totes les eines disponibles, i no estem 
perdent potencials clients per no fer-ho, encara que ens pugui donar 
aquesta sensació quan descobrim noves possibilitats. És més, sovint no 
utilitzar aquests recursos amb prou dedicació pot tenir un efecte nul, o 
fins i tot contraproduent. 
  
Així doncs, el que hem de fer és un anàlisi estratègic per triar aquelles 
eines que ens puguin resultar útils per al nostre negoci. Un cop feta 
aquesta reflexió, haurem de dedicar esforços al que més ens convingui, 
depenent de: 

• la nostra tipologia de negoci (i el perfil dels nostres clients 
potencials) 

• la fase de desenvolupament del negoci en què estiguem 
• els recursos de què disposem (econòmics, humans...) 

 
Per tant, utilitzarem aquelles eines en què ens compensi els objectius 
que podem aconseguir enfront dels recursos temporals i econòmics que 
hi dedicarem. 
 
I a partir d’aquí, a mesura que anem avançant en l’aplicació de la nostra 
estratègia digital, anirem avaluant periòdicament aquest binomi 
cost/rendiment, per modificar si cal aquesta estratègia. Això sense deixar 
de formar-nos i d’estar al corrent de les noves eines tecnològiques que 
vagin apareixent, per anar-les incorporant i integrant a la nostra 
operativa fent-ne l’anàlisi previ abans esmentat. 

 
2) Quines possibilitats em puc plantejar a l’inici? 

 
Hi ha diversos graus pel que fa als esforços destinats en la nostra 
estratègia de màrqueting online, atenent als paràmetres analitzats 
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abans: 
 

a) El més bàsic, i gairebé indispensable, almenys en una forma bàsica: 
tenir un lloc web únicament com a suport a les accions offline que 
anem realitzant (visites comercials, presència a mitjans de 
comunicació tradicionals, accions divulgatives, etc.). Que un negoci no 
tingui una mínima presència mínima a Internet que l’identifiqui es fa 
avui dia, si més no, estrany. 

b) Anant una mica més enllà: tenir presència multicanal per donar a 
conèixer l’activitat de la nostra empresa i guanyar notorietat de marca 
(en aquells canals que ens permet internet, i que resultin més 
interessants per a la nostra tipologia de negoci) 

c) És interessant aprofitar totes les accions de màrqueting online per 
aportar visites al nostre web, i que aquest estigui preparat per recollir 
dades de contacte de les visites rebudes (per exemple, per dur a 
terme posteriors accions comercials). Amb aquest enfocament el lloc 
web ja pren més rellevància en la nostra estratègia. 

d) Permetre la compra dels nostres productes o serveis des del nostre 
web: comerç electrònic. És evident la importància en aquest cas de la 
qualitat del nostre web, en factors com ara la conversió (quantes de 
les visites que rebem ens acaben comprant o contractant els nostres 
serveis). 

e) En el cas que el nostre tipus de client pugui ser recurrent, és bo 
realitzar accions de màrqueting online per fidelitzar-los. Entre d’altres, 
l’email màrqueting pot ser una bona eina en aquest aspecte. 

 
3) Captació de clients potencials a Internet 

 
A l’hora de captar els nostres potencials clients ens hem de preguntar: 

 
• On els podem trobar? 
• On ens buscaran ells? 

 
Algunes possibles respostes: 

• Ens buscaran als cercadors? (Google, directament a Youtube...) 
• Hem de conèixer quina és la nostra competència pel que fa als 

termes amb què ens buscaran als cercadors. Una bona eina per 
tenir informació sobre amb quines paraules clau ens buscaran pot 
ser Google Trends. 

• Xarxes socials 
• Portals especialitzats (per exemple, portals on apareguin proveïdors 

del nostre sector, portals d'ofertes, portals multimarca 
multisectorials, etc.) 

• Blogs, fòrums d'internautes... 
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4) Les principals eines a la nostra disposició per executar l’estratègia de 
màrqueting online triada són: 

 
a) El web corporatiu 
b) Blog propi (com a eina divulgativa en què atraguem usuaris i agafem 

prestigi de marca) 
c) Presència de la nostra empresa a les xarxes socials. 

a. Principals: 
i. Facebook 
ii. Twitter 
iii. LinkedIn 
iv. Google + 

b. Altres: Instagram, Pinterest 
d) Youtube o similars (p.e. Vimeo) 
e) Plataformes d’elaboració i enviament massiu de butlletins electrònics 

 

 EL LLOC WEB CORPORATIU 
 
 

5) Tipus de web per a la nostra empresa 
 

Segons les funcionalitats que requereixi la web i, per tant, amb més o 
menys complexitat associada, podem necessitar: 

 
• Un web estàtic o un web dinàmic 
• Un web informatiu, un web com a punt de comanda, o un punt de 

venda (amb compra online) 
 
 

6) Necessito un web estàtic o un web dinàmic? 
 

• Un lloc web estàtic té contingut que no requereix canvis freqüents i es 
manté manualment per alguna persona o persones que usen algun 
tipus de programa editor. 
 

• Un lloc web dinàmic pot requerir canvis freqüents en la informació. 
Quan el servidor web rep una petició per a una determinada pàgina, la 
pàgina es genera automàticament pel programari, com a resposta 
directa a la petició de la pàgina. Per generar aquest tipus de llocs web 
hi ha diversos sistemes, com el llenguatge de programació PHP, Active 
Server Pages (ASP), Java Server Pages (JSP), etc. 

 
Cal tenir en compte si es contracta una empresa proveïdora per 
l’elaboració del web, que tot i que es pugui tractar d’un lloc web estàtic, 
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és molt útil disposar d’un gestor de continguts que ens permeti modificar 
la informació del web sense necessitar per fer-ho la intervenció d’una 
empresa proveídora. 
 

7) El meu web serà informatiu, punt de comanda, punt de venda? 
 

• Web informatiu: mostra informació bàsica sobre l’empresa i els 
productes o serveis que ofereix i dades de contacte. 

 
Alguns paràmetres per valorar la realització pròpia des de la nostra 
empresa o per contractar serveis professionals especialitzats: 

 
• Importància de l'aspecte estètic i el disseny del web. Cal valorar la 

importància d'aquest factor pel nostre negoci. Depenent de la 
nostra activitat pot ser important diferenciar-nos a nivell d'imatge 
de la competència i d'altres webs (i per tant, considerar o no l’ús 
de plantilles), i exigir més o menys en l'aspecte final del web. 

• Temps que requerirà el desenvolupament (aprenentatge, 
realització, manteniment) 

• Possibilitat d'exportació futura de la informació a altres plataformes 
• Posicionament en cercadors 
• Adaptació multidispositiu, adequació del web a la visibilitat des de 

dispositius mòbils (responsive web design) 
 

• Punt de comandes o reserves: permet fer una comanda o reserva dels 
serveis contractats. Té associada més complexitat, és recomanable la 
contractació de professionals per a la seva creació. 

 
• Punt de venda: comerç electrònic. Plataforma de venda de productes i 

serveis. Ídem. Recomanable igualment la contractació de 
professionals 

 
En aquest sentit intervenen factors addicionals a l'estètica i la 
funcionalitat mínima requerida, com són l'accessibilitat, la usabilitat, la 
persuabilitat... 

 
8) Consideracions per contractar el desenvolupament del nostre lloc web 

 
Aclarir des del començament totes condicions del contracte amb el 
proveïdor: 
• La propietat de les dades originals allotjades al servidor ha de ser de 

qui contracta. 
• Cost de manteniment i actualització de la web (en cas de ser dinàmica 

o d’estar allotjada al seu servidor). 
• Cost de la contractació dels aspectes de programació que ajudaran al 

posicionament del web. 
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9) Altres aspectes diversos a tenir presents en desenvolupar el nostre web 

 
• Cal planejar adequadament l’estructura i els continguts. És molt 

recomanable haver visitat webs d’altres empreses del sector. 
• Tenir en compte les recomanacions per tal que el posicionament 

orgànic del web als cercadors (SEO) sigui el màxim d’efectiu. 
• Els formularis de contacte han de recollir el mínim de dades possibles. 

Pensar amb deteniment quines són les dades que realment 
necessitem i complir amb la LOPD per a l’emmagatzematge 
d’aquestes dades. 

• Si és per a dispositiu mòbil (iPhone, Android, etc.) i sobretaula el 
disseny ha de ser web responsive. L'aplicació mòbil és una alternativa 
o complement al web. 

 
10) Domini i hosting 

 
Tant si l'opció és crear un web o un blog, és important plantejar-se on 
s’allotjarà aquesta informació i quina serà l’adreça d’accés per a totes 
aquelles persones que poden ser clients potencials. 
• Hosting: espai de disc dur que es lloga a un proveïdor de serveis 

d’Internet on es troben allotjades el conjunt de pàgines que formen 
un lloc web 

• Domini: és l’adreça o URL d’un lloc web (exemple1.com, 
exemple2.cat...) 

 
11) Consideracions per triar el hosting 

 
• Ha de ser adient al tipus de web escollit. Si és dinàmic, el servidor ha 

de ser compatible amb el codis de programació i amb les extensions 
activades. 

• Cal tenir en compte el tràfic d’usuaris previst i la descàrrega dels 
continguts que es realitzarà, i contrastar-ho amb les característiques 
de trànsit de l’allotjament contractat. 

• Han de poder-se modificar les característiques de l’allotjament 
contractat, ampliant-les o reduint-les. Tipus: 
• Webhosting  (servidor compartit) 
• VPS (servidor privat virtual) 
• Servidor dedicat 
• Cloud 

 
12) Presència als principals cercadors d'Internet. Google. 

 
Si els nostres clients potencials han de trobar el nostre lloc web a 
Internet, el principal camí és Google (tot i que hi ha altres cercadors prou 
importants, especialment en determinades zones geogràfiques del món: 

          Presència a Internet de la nostra empresa                      
 

8 
 

Yandex a Rússia, Baidu a Xina...). Hem de veure quin és el nostre públic 
objectiu i adequar la web a nivell de SEO a aquells mercats. 
 
Eines per aparèixer ben situats als cercadors: 
• Campanyes de pagament. Publicitat a cercadors (SEM) 
• Posicionament orgànic (SEO) 

El factor més important és el contingut del web, però hi ha altres 
factors que hi intervenen, com ara l'arquitectura del web, l'existència 
d'enllaços externs que apuntin al nostre web, l'utilització d'eines de 
Google (maps, Youtube, etc.), la presència a xarxes socials.... 

 
13) Màrqueting a buscadors (SEM, serch engine marketing) 

 
• La principal eina que ens proporciona Google per aparèixer al seu 

cercador és Google Adwords. 
 
Podem insertar contingut publicitari a les cerques que els internautes 
realitzin als buscadors. Si es fan correctament, les campanyes 
d'adwords representen una molt bona forma d'oferir els nostres 
productes o serveis als nostres clients potencials just en el moment en 
què els estan buscant. 
 
Podem seleccionar de forma molt acurada el segment d'internet al que 
volem mostrar la nostra publicitat (per països, zones, idiomes, hores, 
dies, etc.). És important, doncs, aprofitar aquesta capacitat de 
segmentació amb una bona estratègia i definició d'objectius que ens 
permetin minimitzar la inversió publicitària i rendibilitzar-la al màxim 
segons aquests objectius. 
 
Només es paga per resultats – PPC (Pagamant per clic) o PPA 
(Pagamant per acció) 
 
Tot i que el rànquing (posició) de l'anunci no depén només del 
pagament per clic sinó que intervé també un Factor de Qualitat (QS) 
 

• Què és el factor de qualitat de Google (Google Quality Score)? 
 
El nivell de qualitat és una estimació de la rellevància que un anunci, 
paraules clau i pàgina de destinació té per una persona que veu un 
anunci a Google. Tenir un nivell de qualitat elevat significa que el 
cercador pensa que un anunci, paraula clau i pàgina de destinació són 
tots rellevants i útils per a algú que busca aquest anunci. Es pot 
esbrinar el nivell de qualitat per a qualsevol de les paraules clau. 
El ranking s'obté multiplicant el CPC (cost per clic) màxim pel factor 
de qualitat. Per tant, a més qualitat, és més possible sortir primer a la 
cerca, i per menys preu. 
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Google adwords a més ens permet utilitzar eines com el remarketing 
o afegir publicitat als mòbils, promocionar apps's, fer publicitat a 
youtube.. 
 

• Que és el Remarketing (o retargeting)? 
 
La tècnica que ens permet enviar, a gent que ha visitat la nostra 
pàgina web (i que, per exemple, no han completat un procès de 
compra), impactes visuals (anuncis, ofertes) en els dies posteriors, 
quan estan navegant per altres webs. 
Executada de manera correcta és una tècnica que ens pot ajudar a 
què potencials clients que han tingut interès en consultar la nostra 
web s'acabin decidint per contractar els nostres productes o serveis. 
 

• Consideracions per a les nostres campanyes d'Adwords 
 
Si be és relativament senzill crear una campanya, el disposar d'un 
asesorament professional pot ajudar molt en l'èxit de la mateixa. És 
interessant saber que Google posa a la disposició dels usuaris un 
llistat de empreses Partners que coneixen a fons els productes de 
Google. Google certifica que són empreses sòlides, els seus clients 
n'estan satisfets i segueixen les pràctiques recomanades de Google. 
 
 

14) Per què serveix Google Analytics? 
 

És un servei gratuit d'estadístiques de llocs web. Permet obtenir informes 
com el seguiment d'usuaris exclusius, el rendiment d'un segment 
d'usuaris, el resultat d'una campanya de màrqueting, de màrqueting a 
buscadors, per exemple), o de la idoneitat del disseny i dels continguts 
del nostre web per aconseguir els objectius que ens marquem. 
Pel seu funcionament cal afegir un codi a les pàgines a analitzar, i rebrem 
totes aquestes estadístiques emmagatzemades en un compte d'usuari de 
Google Analytics. 
 
Per treure'n profit cal definir objectius pel nostre negoci, i traduir-los a 
objectius en relació al nostre web (goals). 
Exemples: 
• Comerç electrònic: vendre productes 
• Generació de leads: obtenció de dades de contacte per enviar-los 

informació comercial 
• Editors de continguts: mostrar publicitat als visitants 
• Suport: solucionar problemes dels clients 
• Branding: difusió i enfortiment de marca 
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Assumint que volem assolir aquests objectius (conversions), podem 
mesurar el comportament dels nostres visitants entorn a aquests 
objectius, o a la fragmentació dels mateixos en objectius parcials 
(microconversions): 
• Afegir un producte al cistell de la comptra 
• Veure una pàgina en concret 
• Subscriure's al nostre butlletí 
• Compartir un contingut del nostre web a les xarxes socials 
• etc 
 
Aquest mesurament i anàlisi dels resultats ens permetrà fer 
modificacions constants del contingut i disseny del nostre web buscant-
ne la millora contínua orientada a la consecució dels objectius del nostre 
negoci. 
 

15) Aspectes legals. Quina normativa hem de tenir en compte en crear 
el nostre web? 

 
• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal 
• Reial Decret 1720/2007, Reglament de desenvolupament de la LOPD. 
• Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i 

del Comerç Electrònic 
• Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de la Contractació 
• Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris 
• Llei 34/1988, General de Publicitat 

 
El web ha d’informar dels següents aspectes: 

 
• Nom o denominació social. Dades d'inscripció al Registre Mercantil, 

CIF... Article 10 LSSI 
• Drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) 
• Condicions Generals de la contractació 
• Preu del producte 
• Cookies i seguretat 
• Terminis de lliurament 
• Dret de desistiment 
• Operativa bancària 
• Etc. 

 
16) Informació sobre les cookies 

 
Les obligacions legals imposades per la normativa són dos: el deure 
d'informació i l'obtenció del consentiment. Per tant, la informació sobre 
les cookies facilitada en el moment de sol·licitar el consentiment ha de 
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ser prou completa per permetre als usuaris entendre la finalitat per a la 
qual es van instal·lar i conèixer els usos que els donaran. 
 
A més, és aconsellable que l'esmentada informació, i en particular la 
relativa a la forma a través de la qual poden gestionar les cookies, 
estigui al seu abast de forma accessible i permanent en tot moment a 
través la pàgina web des de la qual es presta el servei. 
 
No obstant, cal assenyalar que queden exceptuades del compliment de 
les obligacions establertes en l'article 22.2 de la LSSI (i per tant, no 
caldria informar ni obtenir el consentiment sobre el seu ús) les cookies 
utilitzades per una sèrie de finalitats: 
• Permetre únicament la comunicació entre l'equip de l'usuari i la xarxa. 
• Estrictament prestar un servei expressament sol·licitat per l'usuari. 
 
En qualsevol cas, sempre és recomanable consultar aquest punt amb una 
empresa especialitzada en temes legals. 

 

 LES XARXES SOCIALS 
 

17) Què poden aportar les xarxes socials al meu negoci? 
 

• Reforçar la marca de l'empresa 
• Captar clients potencials (directa o indirectament) 
• Vendre 
• Esdevenir un canal d'atenció al client 
• Fidelitzar / crear comunitat 
• Posicionar-nos als cercadors (LinkedIn, Facebook...) 
 
Cal tenir sempre present que les xarxes socials han de ser una eina per 
portar tràfic cap al nostre web, ja que el web propi el controlem 
nosaltres, i Twitter o Facebook no (no sabem si algun dia pot ser de 
pagament, quan sortirà una altra xarxa que interessi més...). El nostre 
.com serà sempre nostre, sempre hi serà, i tindrem el control sobre els 
nostres usuaris. 

 

 FACEBOOK 

 
18) Què ens pot aportar dedicar recursos en ser presents a Facebook?  

 
La importància d'estar on són els nostres clients i potencials clients. 
 
Facebook permet comunicar-nos amb amics i seguidors, compartint 
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missatges, enllaços, fotografies i vídeos, entre d'altres coses. És una de 
les xarxes socials més conegudes actualment, si no la que més. 
 
Els mitjans socials han permès noves formes d'iniciar converses, 
respondre a la retroalimentació i mantenir un diàleg actiu amb els 
nostres clients. Tant els seguidors d’una página com la resta d’usuaris de 
Facebook poden veure i unir-se a la conversa de la pàgina de Facebook 
de la nostra empresa fent comentaris sobre l'activitat del mur o creant-
ne de nova. Sens dubte aquest fet pot resultar molt útil en la tasca 
d’enllaç amb les comunitats de clients dels nostres negocis. 
 
Aquest fet, afegit amb la possibilitat que els seguidors d’una página 
repliquin el contingut d’aquesta en els seus propis murs, donen en sí 
mateix una idea del potencial d’aquesta xarxa per donar visibilitat als 
nostres negocis. 
 

19) Objectius pels quals un negoci pot utilitzar Facebook 
 
• Ser trobat per persones que busquen els seus productes o serveis 
• Connectar i establir vincles amb els clients actuals i potencials 
• Crear una comunitat al voltant del seu negoci 
• Promoure el contingut que crea, com ara seminaris web, articles en 

blogs, o altres recursos que vulgui donar a conèixer 
 

20) Com promocionar la página de Facebook de la nostra empresa 
 
• Crear una pàgina atractiva. Dotar-la de contingut interessant. 
• Aprofitar la naturalesa viral de Facebook (del canal de notícies, o news 

feed). Quan un fan es relaciona amb la nostra pàgina, l'activitat es 
publica en el seu canal de notícies, que és vist per tots els seus amics 
a Facebook, donant al nostre negoci molta visibilitat. 

• Fer la nostra página cercable públicament. Per defecte, la pàgina serà 
pública, per tant la indexació pels motors de cerca li aportarà trànsit 
de cerca orgànica a la pàgina. 

• Utilitzar els anuncis de Facebook per un impuls addicional. Facebook 
Adwords permet fer publicitat d'un lloc web o altres a Facebook, 
incloent pàgines, grups i esdeveniments de la pròpia xarxa social. El 
sistema és molt similar a Google Adwords. 

• És important treballar amb una pàgina de Facebook (enlloc d'un perfil 
personal) per promocionar una empresa, una pràctica la del perfil 
molt estesa que dóna una imatge molt poc professional del nostre 
negoci i no ens permet treure partit de funcionalitats com les 
estacístiques que Facebook posa al nostre abast. 
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21) Estadístiques de Facebook (Facebook Insights) 
 
Una part fonamental de qualsevol activitat de màrqueting és la mesura i 
l'anàlisi del resultat de les accions. Aquests són alguns dels indicadors 
que Facebook permet mesurar als administradors de les seves pàgines: 
• Abast: nombre total de fans, membres del grup, i/o amics. 
• Interacció: nivell d’interacció i nombre de converses amb els fans i 

clients potencials. 
 
Facebook Insights permet realitzar un seguiment de mètriques valuoses, 
com ara pàgines vistes, publicacions al mur, fils de discussió i vistes 
fotogràfiques. 
 

22) Anuncis a Facebook (Facebook Ads) 
 
Els anuncis de Facebook permeten promocionar negocis, aconseguir més 
fans per a la pàgina, i atreure més clients potencials. Permeten publicitar 
un lloc web o el propi contingut de Facebook (com un grup, pàgina o 
esdeveniment). 
La creació d'anuncis i les eines per a la seva gestió són molt similars a la 
interfície de Google AdWords. 
Contemplen: 
• CPM, pagament per impressions 
• CPC, pagament per clics 

 
També és interessant conèixer l’existència d’aplicacions com Easypromos 
que permeten, dins l’entorn de Facebook, generar campanyes 
(promocions, sortejos, concursos, etc.) que ens aportaran viralitat i ens 
permetran aconseguir més seguidors per a les nostres pàgines. 

 

 TWITTER 

 
23) Què ens pot aportar dedicar recursos a utilitzar Twitter?  

 
Al igual que en el cas de Facebook, la importància d'estar on són els 
nostres clients i potencials clients. 
 
Twitter està entre les quatre xarxes socials amb més usuaris del món. 
Permet enviar missatges de text pla d'un màxim de 140 caràcters, 
anomenats tuits (o piulades), que es mostren a la pàgina principal de 
l'usuari que utilitza l'aplicació. Els usuaris poden subscriure's als tuits 
d'altres usuaris, acció anomenada 'seguir'. 
 
Una acurada informació del perfil (160 caràcters màxim) i l’ús adequat 
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de hashtags permeten el posicionament d’una empresa o professional en 
una temàtica o sector concrets. 
 
La viralitat i la facilitat d'ús des dels terminals mòbils són les 
característiques que fan més potent aquesta xarxa social per al seu ús 
per part de les empreses. Cal tenir en compte que més del 80% de l’ús 
de Twitter es fa des de terminals mòbils. 
 
 

24) Eines de gestió de xarxes socials 
 
És bo saber de l’existència de nombroses eines que ens permeten treure 
més rendiment de les xarxes socials més populars (Facebook, Twitter, 
etc.) de diverses maneres. Per exemple: 
 
• Permetent gestionar diverses xarxes des d’una única finestra (com 

Hootsuite, Buffer o altres) 
• Ens aporten estadístiques i informació sobre l’ús de Twitter (per 

exemple Whentotweet, Fllwrs...) 
• I tot un seguit d’aplicacions que contínuament es van renovant i 

apareixent-ne de noves 
 

 LINKEDIN 

 
25) Què pot aportar l'ús de LinkedIn al  meu negoci? 

 
• Possibilita el contacte i el networking individual 
• Permet crear grups d'interès al voltant d'iniciatives o projectes 

concrets, fer o respondre preguntes, divulgar continguts, mostrar CVs, 
o publicar o buscar llocs de treball. 

• Els usuaris poden seguir diferents empreses i poden rebre les 
notificacions generades des de les mateixes. 

 

 GOOGLE + 

 
26) Què pot aportar Google + al nostre negoci 

 
La principal aportació respecte a la xarxa social més similar, Facebook, és 
el fet que el motor de cerca de Google indexi els seus continguts. A més, 
cal dir que està integrat amb altres eines de Google, com Analytics. Els 
perfils, pàgines i continguts de Google + ajuden a posicionar-se millor al 
cercador de Google: 
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• Creant-hi continguts 
• Interactuant a la xarxa 
• Aconseguint un bon nombre de seguidors actius 
 
Al igual que a Facebook, els negocis han de crear una pàgina, no un 
perfil. Els continguts de les pàgines són públics i cercables. 
 
Si enllacem les entrades o publicacions a Google + amb el blog 
corporatiu i incloem paraules clau per a posicionar-nos bé, Google + 
augmentarà el nostre posicionament orgànic. 
 
No hi ha límit d’espai en les publicacions, per tant en el contingut que 
introduim a nivell d’empresa. 
 
També cal esmentar que Google té en compte també per al nostre 
posicionament les interaccions amb la nostra pàgina (les publicacions que 
ens han estat compartides, i +1 i comentaris rebuts per les nostres 
aportacions). 
 
Altres funcionalitats que ofereix Google + que podrien ser útils per a la 
nostra empresa són: la possibilitat de xatejar amb els nostres clients, 
compartir pantalla o realitzar vídeoxats. 
 

 YOUTUBE 

 
27) Què pot aportar Youtube al meu negoci? 

 
Lloc web en el qual els usuaris poden pujar i compartir vídeos, creat el 
2005. El 2006 va ser adquirit per Google. Actualment és el lloc web del 
seu tipus més utilitzat a internet. Alternatives: Vimeo, DailyMotion i 
altres. 
 
És molt popular gràcies a la possibilitat d'allotjar vídeos personals de 
manera senzilla. Els enllaços a vídeos de YouTube poden ser també 
inserits en webs, blogs, etc., usant API o incrustant cert codi HTML.  
 
Factors interessants: 
• El vídeo cada cop és més atractiu 
• La tecnologia (terminals, telecomunicacions) facilita el seu consum 
• La presència a Youtube posiciona a Google 
• En molts casos, sobretot entre el públic més jove, Youtube s'utilitza 

com a cercador per trobar contingut a Internet (està esdevenint un 
dels principals cercadors, després de Google) 
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És possible també fer campanyes publicitàries d'AdWords a Youtube (part 
dreta de la pantalla), i campanyes de TrueView Video Ads (insterció de 
contingut publicitari als vídeos que els internautes visualitzen a 
YouTube).. 

 

 INSTAGRAM 

 
28) Què pot aportar l'ús de Instagram al meu negoci? 

 
És una aplicació mòbil gratuïta per compartir imatges que permet als 
usuaris fer fotografies, aplicar filtres i marcs si es desitja i, finalment, 
mostrar-les a les seves amistats o seguidors, ja sigui a la pròpia 
plataforma o a diverses xarxes socials, incloent Facebook i Twitter. 
 
Possibles usos empresarials: mostrar merchandising, accions de RSC, 
organitzar-hi concursos i promocions... 

 

 BLOGS ESPECIALITZATS / FÒRUMS 
D'INTERNAUTES 

 
29) Què ens aporta que parlin de nosaltres a blogs especialitzats i 

fòrums d'internautes? 
 

• Ens reforça la marca 
• Ens aportarà visites de qualitat a la nostra web 
• Ens posicionarà millor a Google 

 

 PORTALS ESPECIALITZATS 
 

30) Què ens aportarà aparèixer a portals especialitzats? 
 
Existeixen plataformes que permeten certa presència a Internet sense 
necessitat de tenir un web o un blog propis, o estar presents a xarxes 
socials. També són una bona alternativa per empreses que tenen 
presència però volen donar-se a conèixer i posicionar-se. Per exemple, 
portals on apareguin proveïdors del nostre sector, portals d'ofertes, 
portals multimarca multisectorials, etc. 

 
• Ens aportarà visites al nostre web corporatiu si el tenim 
• Pot substituir la necessitat de web (p.e.: botigues online multimarca 

multisectorials, portals d'ofertes...) 
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 E-MAIL MÀRQUETING 
 

31) Objectius de l'email màrqueting 
 
L'email màrqueting permet, mitjançant el correu electrònic: 
• generar leads. Dirigir les visites, mitjançant enllaços ben treballats, a 

les pàgines web que més ens convingui, orientant-los cap a 
determinades accions 

• aconseguir nous clients o usuaris 
• fidelitzar clients o usuaris existents 
 
És una de les eines de màrqueting online més efectives, conjuntament 
amb el posicionament a cercadors. El correu electrònic continua siguent 
una eina de comunicació molt utilitzada a nivell empresarial.  
 
L'email màrqueting: 
• Fidelitza: Més enllà de la difusió, crea un vincle més fort entre l'usuari 

i la marca. 
• Converteix molt bé, principalment si el negoci està en la venda en 

línia de productes o serveis. 
• Permet segmentar millor el públic per oferir contingut específic. 

 
32) Aspectes legals clau en l'email màrqueting 

 
• Complir LSSI (Llei de Serveis de la Societat de la Informació) i LOPD (Llei 

Orgànica de Protecció de Dades) en tots els enviaments. 
• Informació en la recollida de dades. 

• Si les dades es recullen de l’interessat, s’ha d’informar de manera 
expressa, precisa i inequívoca de: 

• L’emmagatzemament de les seves dades en un fitxer, finalitat 
de la recollida i destinataris de la informació 

• Si és obligatòria o no la seva resposta a les diverses 
preguntes que se li plantegin 

• Les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la seva 
negativa a subministrar-les 

• La possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició 

• La identitat i adreça del responsable del fitxer 
• Si les dades no es recullen de l’interessat, se l’ha d’informar en el 

termini de tres mesos de: 
• La procedència de les dades  
• L’existència del fitxer, la finalitat de la recollida, els 
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destinataris de la informació 
• Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
• La identitat i adreça del responsable del fitxer 

 
33) Importància del manteniment correcte de les bases de dades 

d'adreces electròniques 
 

• Té una importància clau eliminar aquelles adreces que deixen de 
funcionar (que ens retornen correus), per evitar ser inclosos en llistes de 
spam. 

• Un maneniment correcte de les bases de dades ens ha de permetre crear 
diferents segments de destinataris a qui enviarem diferent contingut, 
amb diferent periodicitat, etc. 

 
34) Aspectes a tenir en compte per treure el màxim profit a l’email 

màrqueting 
 

• Treballar un bon disseny del newsletter. Encertar el text de l’assumpte, 
que es llegeixi ràpid i provoqui l’obertura 

• Enviar els butlletins amb la periodicitat adequada segons la tipologia del 
nostre negoci i l’objetiu del mateix, així com el millor dia i hora per 
l'enviament 

• Usar sempre text alternatiu per quan no es carreguin les imatges, donat 
que la majoria de gestors de correu no les carregaran per defecte si la 
nostra adreça d'enviament no ens troba a la seva llibreta d’adreces. 

• Cal fer un bon seguiment de les nostres campanyes, mesurant-ne 
l’efectivitat amb les eines estadístiques que ens proporcionen les 
plataformes de generació dels newsletters. Fer contínues modificacions, 
mesurant-ne la repercusió, per obtenir una millora contínua respecte als 
nostres objectius 

 

 COMERÇ ELECTRÒNIC 
 

35) Alguns aspectes a tenir en compte en comerç electrònic 
 

• Des de l’inici cal fixar-se uns objectius quantitatius amb horitzó temporal, 
i mesurar de forma continuada el seu compliment, de forma que es pugui 
actuar si cal per aconseguir-los. 

• Existeixen plataformes de programació OpenSource que permeten crear 
comerços online. Hi ha empreses desenvolupadores que es basen en 
aquestes plataformes per realitzar els seus projectes. 

• També hi ha empreses desenvolupadores que creen botigues online amb 
programació a mida. 

• És important aprofitar les eines de mesura de resultats de que disposem, 
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per millorar contínuament aspectes del cicle de venda: des de la 
persuabilitat pel que fa a la web, fins a l’experiència de compra. 

 

 APLICACIONS MÒBILS 
 

36) M'he de plantejar la creació d'una aplicació mòbil per al meu 
negoci? 

 
L'accés a Internet des de dispositius mòbils va en augment. La tecnologia 
evoluciona constantment, així com els hàbits de consum de continguts 
per part dels usuaris. 
Per plantejar-nos la creació d’una app, cal analitzar si és l'eina adequada 
per a les nostres necessitats. Sabent que és possible generar pàgines 
web que es visualitzen de manera correcta des dels terminals mòbils, 
adaptant-se a diferents terminals i dispositius (en el que es coneix com a 
responsive web design), perquè podríem doncs necessitar una app? 
Aquestes són algunes possibles raons: 

 
• Una aplicació explota més el format mòbil: 

• És més accessible (no cal obrir el navegador, només polsar 
una icona) 

• Genera menys tràfic de dades 
• Pot facilitar dreceres a les accions que més ens interessin 

Per tant, millora el servei, és més comoda pel client final 
• Màrqueting mòbil. Permet l’enviament de missatges push. A més, 

sense necessitat de tenir les dades de contacte dels destinataris 
• Eina de fidelització 
• Imatge de marca / diferenciació 
• Augmenta la visibilitat del nostre negoci 
• Faciliten el moment (i l'experiència) de l’accés a la informació i, 

cada cop més, de la compra online 
 
Així doncs, cal valorar si el nostre projecte respon a aquest perfil, i si ves 
justifica en el nostre cas el cost de desenvolupament d’una app pròpia. 
Cal valorar també la presència en apps existents si el que pretenem és 
únicament promocionar el nostre negoci. 
 

37) Quines opcions publicitàries existeixen en l’entorn de les apps? 
 
Google permet gestionar publicitat en l'àmbit de les aplicacions mòbils 
(AdMob): 

• Per obtenir ingressos de les aplicacions 
• Per anunciar la nostra aplicació a altres aplicacions i aconseguir 

més descàrregueses (AdMob de Google Adwords) 
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• Per poder anunciar la nostra aplicació en el cercador o la xarxa de 
display (banners) (Google adwords) 

 
 

38) Què són els codis QR? 
 
Els codis QR (de Quick Response Barcode), són sistemes per registrar 
informació en forma de codi de barres, que permeten incloure una 
important quantitat d’informació i per tant poden tenir múltiples 
aplicacions, algunes d’elles vinculades amb l’augment de la publicitat a 
Internet i la publicitat mòbil. 
 
Els codis QR estan essent més explotats des del moment en què els 
smartphones disposen de software lector de codis QR a través de la 
càmera dels propis terminals. Per tant, poden ser llegits per tot usuari de 
smartphone, des de qualsevol lloc, i amb la connectivitat a internet de 
què disposen, realitzar múltiples aplicacions. 
 
Els codis QR poden contenir text, enllaços a imatges, vídeos, a pàgines 
web... Alguns exemples del seu ús poden ser la vinculació a informació 
sobre l'empresa: dades de contacte, localització sobre mapa, fins i tot 
realitzant directament l'acció de trucar per telèfon o enviar un email, o 
aplicacions en logística, per exemple en seguiment d'enviaments. 
 
Cal tenir en compte alguns aspectes clau per l'ús de codis QR: assegurar-
ne el funcionament; informar del contingut del codi per promoure'n el 
seu ús; que en el cas que estiguem redireccionant cap a un contingut 
web, aquest estigui preparat per ser visualitzat des de dispositius mòbils; 
si cal cobertura mòbil, assegurar-ne la disponibilitat... etc. 
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 GLOSSARI 
 

• Accessibilitat web: 
L'accessibilitat web consisteix en l'elaboració de pàgines web a Internet 
que puguin ser accessibles per a tots els usuaris independentment de les 
seves discapacitats (visuals, auditives, cognitives, motrius, tècniques o 
ambientals). 
[Font: Wikipedia] 

 
• Lead / conversió 

Definim lead a internet com a la visita d'algú que està interessat en el 
nostre producte o servei. Si aquest lead s'acaba convertint en una acció 
que ens hem marcat com a objectiu (venda, reserva, subscripció...), 
d'aquest fet en direm conversió. La relació entre els leads generats i les 
accions buscades generades és el factor o rati de conversió. 

 
• Màrqueting viral 

Estratègia de comunicació i promoció d'un producte o missatge que 
busca la difusió ràpida i massiva de forma espontània a través dels 
diferents canals tecnològics i xarxes socials. 
[Font: Wikipedia] 

 
• Màrqueting de Guerrilla 

Conjunt d'estratègies i tècniques de màrqueting, executades per mitjans 
no convencionals, i que aconsegueixen el seu objectiu mitjançant l'enginy 
i la creativitat, en comptes de mitjançant una alta inversió en espais 
publicitaris. En no ser publicitat convencional permeten arribar al grup 
objectiu d'una forma diferent. 
[Font: Wikipedia] 

 
• Persuabilitat 

Capacitat d'una pàgina per aconseguir que una visita executi una acció 
determinada (una compra, una reserva, una subscripció...). 

 
• Usabilitat 

És la facilitat amb què la gent pot usar una eina o un giny (mòbil, caixer 
automàtic, ordinador, automòbil, sistema operatiu, programari, pàgina 
web...) per aconseguir un objectiu concret. La usabilitat permet: 

• Més eficiència; amb menys temps es pot acabar una tasca 
concreta. 

• Facilitat d'aprenentatge; el funcionament d'un objecte es pot deduir 
observant-lo. 

• Més satisfacció de l'usuari. 
[Font: Wikipedia] 
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 Més informació 
 
 

• idigital: 
Portal amb informació d’intrès al voltant de la incorporació de les 
tecnologies de la informació i la comunicació a l’empresa per a la millora 
de la seva competitivitat. Des d’aquest portal es pot accedir a un 
autodiagnosi digital així com a guies d’empresa al voltant de com donar a 
conèixer l’empresa amb el lloc web, tècniques per a un comerç electrònic 
d’èxit, etc. 
[web: www.idigital.cat] 
 


