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Introducció

Internet té un paper cada dia més important en la nostra societat i abraça la majoria
d’àmbits. El comerç internacional no n’és una excepció i, actualment, el nombre
d’operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis que
es fa a través d’internet és ja molt rellevant i, a més, no para de créixer.

La presència i les accions a internet són un reflex de la imatge i els actius de
l’empresa en el mercat. Qualsevol projecte empresarial necessita un pla de
màrqueting digital que desenvolupi la marca, la diferenciï de la competència i
garanteixi la captació i el manteniment de nous usuaris cap als seus espais digitals.

En els mercats internacionals, el plantejament del pla de màrqueting no pot ser
mai global sinó que s’ha de concretar per a cadascun dels mercats i les estratègies
s’han de plantejar sempre en funció del país, del client i del producte.

En l’apartat “Pla de màrqueting digital internacional” es presenten les carac-
terístiques del màrqueting digital i s’estableixen i estudien les fases a seguir per
al disseny i aplicació d’un pla de màrqueting digital, des de l’anàlisi inicial de
l’empresa i del mercat fins a la fase final de mesura i anàlisi de resultats. Per acabar,
es tracten els elements a tenir en compte per transmetre a l’usuari la seguretat i la
confiança indispensables per a la compra en línia.

En l’apartat “Estratègies de màrqueting digital” es presenten les principals
estratègies que utilitza el màrqueting digital: la construcció de la marca (bran-
ding), la publicitat digital, incloent-hi les plataformes d’afiliats, les tècniques
de remàrqueting o el màrqueting viral; el màrqueting per correu electrònic; el
màrqueting mòbil, actualment present en totes les fases del procés de compra;
el posicionament als cercadors, tant orgànic com de pagament; i per acabar, el
màrqueting als mitjans socials i les diferents plataformes on es porta a terme.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu les activitats i els exercicis
d’autoavaluació proposats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Dissenya el pla estratègic de màrqueting digital internacional de l’empresa a
internet, realitzant la diagnosi i analitzant el mercat.

• Analitza la situació en els mercats digitals internacionals del consumidor,
el sector i la competència internacional de l’empresa.

• Defineix els objectius comercials de l’empresa a la xarxa: motivacions de
l’empresa, mercats i públics objectiu.

• Analitza i estudia la presència digital actual: objectius, estructura, contingut,
programació i posicionament a cercadors.

• Defineix el redisseny de la presència digital, d’acord amb l’anàlisi prèvia
es realitza la definició i reestructuració de la presència digital enfocada als
mercats i públics objectius internacionals seleccionats.

• Avalua els desafiaments del màrqueting electrònic internacional: la confi-
ança en els mitjans de pagament, els problemes logístics i la seguretat.

2. Dissenya un pla d’acció de màrqueting digital internacional a internet en
llengua anglesa, atraient visites de potencials clients i convertint-les en negoci.

• Determina els processos de posicionament i màrqueting en línia (on line)
internacional, aplicant les tècniques de captació i de màrqueting relacional.

• Utilitza vies de posicionament a cercadors, efectuant publicitat i promoció
a cercadors, dispositius mòbils i altres eines de promoció en línia (on line),
entre d’altres per atraure i incrementar el nombre de visites.

• Defineix les eines d’usabilitat i persuasió per convertir les visites en contac-
tes i finalment en possibles clients.

• Aplica tècniques per convertir clients en vendes, i efectua el control i
seguiment.

• Gestiona i fidelitza els clients internacionals, utilitzant eines de comunicació
com newsletters i creació de comunitats, entre d’altres.

• Analitza el resultat de les accions de màrqueting digital internacional,
mitjançant estadístiques.
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1. Pla de màrqueting digital internacional

El màrqueting digital i el màrqueting tradicional són complementaris. El canvi és
la irrupció de l’escenari digital, principalment, l’aparició d’internet.

D’una banda, els webs 2.0 van ser l’inici de la interactivitat i van convertir l’usuari
en un subjecte actiu. Fins aquell moment, malgrat el desenvolupament d’accions
controlades per l’empresa, marca i consumidor estaven desvinculats. L’eclosió, i
després la popularització, de les xarxes socials van provocar un pas endavant.

D’una altra banda, el comerç electrònic està modificant la forma amb què els
consumidors s’acosten al producte, la manera de valorar-lo i la decisió de compra.
L’empresa pot oferir una atenció personalitzada als consumidors trencant les
barreres que fins ara existien, com ara l’horari d’obertura del punt de venda o
la distància física que podia existir entre comprador i venedor.

El màrqueting digital és el que, en un pla de màrqueting, utilitza internet
com a mitjà de relació amb el consumidor i abasta, bàsicament dos àmbits
de treball: la gestió de la imatge de marca i el comerç electrònic..

El màrqueting digital potencia la relació amb el consumidor. Un pla de màrqueting
digital ha de posar el consumidor en el centre de l’estratègia i desenvolupar accions
de fidelització i de màrqueting relacional.

El màrqueting relacional s’ha desenvolupat en mercats molt competitius en què
la diferenciació de les marques, i com aquestes són interpretades per clients i
consumidors, és molt important. La marca, si vol vendre i fidelitzar, ha d’aportar
el màxim de valor al mercat.

El màrqueting relacional té la finalitat d’iniciar i desenvolupar relacions de llarga
durada amb els clients i consumidors a partir de:

• El coneixement del seu perfil.

• El desenvolupament d’interaccions continuades.

La diferència més important respecte al màrqueting tradicional és que l’atenció de
les accions de màrqueting es focalitza en el que està buscant el client a fi d’obtenir
la seva satisfacció i vincular-lo amb la marca.

El màrqueting relacional es basa en la gestió de la relació amb els consumidors
i clients (CRM o Customer Relationship Management) que emfatitza el punt de
vista del consumidor i defensa que una interacció més intensa i duradora amb els
consumidors aporta beneficis a ambdues parts. Les estratègies passen per vincular
marca i consumidors.
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La gestió de la relació amb els clients (CRM)

El concepte de gestió de la relació amb els clients (CRM) té dos significats:

• És una estratègia que l’empresa implanta a fi de satisfer les necessitats concretes dels clients
i fidelitzar-los.

• És la utilització de les aplicacions informàtiques que permeten aconseguir l’objectiu anterior
(programari i solucions en línia).

Les aplicacions CRM permeten conèixer quins són els hàbits de compra del client
i les interaccions que ha tingut amb l’empresa (intercanvi de correus electrònics,
trucades telefòniques. . . ). Això permet dibuixar un perfil de client determinat
per oferir-li productes i serveis personalitzats i, d’aquesta manera, aconseguir una
major satisfacció respecte la marca.

Gràcies a la interacció que el consumidor té amb els productes o la marca, gràcies
a la utilització de les eines informàtiques, i també gràcies al fet que se li ofereix
una relació més pròxima, cada vegada es pot conèixer més exhaustivament el
comportament del client.

Les aplicacions CRM permeten preparar accions comercials més acurades
i disminuir el risc de fracàs.

1.1 Disseny del pla de màrqueting digital internacional

Un pla de màrqueting digital permet a l’empresa tenir una direcció marcada,
que està determinada per la definició dels objectius, i saber si el trajecte és el
correcte. La planificació i desenvolupament d’un pla de màrqueting digital és
un projecte amb base estable, però que es modifica per adaptar-se als canvis del
mercat. El disseny del pla és imprescindible per continuar assegurant, o millorant,
la competitivitat de l’empresa.

Tal com podeu veure a la taula 1.1, un pla de màrqueting digital inclou diferents
fases:

Taula 1.1. Fases del pla de màrqueting digital

Nº de fase Tasca Pregunta a respondre

1 Anàlisi de la situació actual i formulació
de la proposta de valor

Qui som, on som i quin és el nostre
avantatge?

2 Definició dels objectius Què volem aconseguir?

3 Anàlisi del mercat i selecció del públic
objectiu

Qui és el nostre públic objectiu?

4 Selecció dels canals Com presentarem les accions?

5 Definició de l’estratègia i formulació de la
tàctica

Com aconseguirem els objectius?

6 Execució del pla Com desenvoluparem el pla?

7 Mesura i anàlisi de resultats Com mesurarem els resultats?
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En els mercats internacionals, el plantejament del pla de màrqueting no pot ser mai
global sinó que s’ha de concretar per a cadascun dels mercats atès que és probable
que, en cada mercat, calgui triar objectius, canals o estratègies diferents.

En un pla de màrqueting internacional, les estratègies s’han de plantejar
sempre en funció del país, del client i del producte.

1.1.1 Anàlisi de la situació actual

L’anàlisi de la situació actual recull informació rellevant per dissenyar el pla de
màrqueting digital internacional.

L’anàlisi traça el punt de sortida amb la recollida d’informació, que ha d’incloure:

• La identitat de l’empresa i el seu posicionament. La identitat fa referència
a allò que significa la marca i el posicionament és el lloc que ocupa la
marca en la ment dels consumidors i és fruit d’experiències de consum,
d’impressions, de les influències de la comunicació externa... El pla de
màrqueting ha d’aconseguir que hi hagi un paral·lelisme entre tots dos.

• La presència de l’empresa a internet. Actualment, la majoria d’empreses
ja disposen d’una presència a internet. Cal tenir en compte, doncs, l’estra-
tègia digital que ha seguit l’empresa fins al moment.

• L’anàlisi del producte. Sense producte no hi ha empresa. Cal recollir infor-
mació sobre la seva història, el moment del cicle de vida, el posicionament,
la percepció per part del consumidor, com es distribueix, quines són les
accions per donar-lo a conèixer...

• L’anàlisi de la competència. En una economia de mercat, hi ha pocs
productes que no tinguin competència i és necessari conèixer-la en pro-
funditat: el públic objectiu, la proposta de valor, la quota de mercat, els
canals de distribució, els preus dels productes, les accions de màrqueting
que porta a terme. També cal conèixer quina és la seva presència a la
xarxa: pàgines indexades, posicionament als cercadors, accions als mitjans
socials o posició a l’Alexa traffic rank (www.alexa.com), entre d’altres. A
més, s’ha d’analitzar la competència directa en línia (empreses que venen
productes similars al mateix públic objectiu) i la competència indirecta en
línia (empreses que satisfan les necessitats del mateix públic objectiu, però
de forma diferent i amb productes similars). També es recomana estudiar
les companyies no necessàriament del mateix sector que siguin referència
en els canals digitals.

Alexa rank

Al mercat hi ha diverses eines que faciliten l’estudi de la competència, necessari per
al disseny de qualsevol pla de màrqueting. Entre aquestes eines hi ha les d’Alexa

https://www.alexa.com/
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(www.alexa.com), amb les quals es pot calcular, entre d’altres, l’Alexa traffic rank, un dels
indicadors més coneguts. L’accés a totes les funcionalitats del servei és de pagament
però Alexa posa a disposició l’extensió de Chrome Alexa Traffic Rank, que permet fer una
primera anàlisi dels webs, i també hi ha disponible un període de prova. A part, a l’enllaç
www.alexa.com/topsites es pot consultar, per país i per sector, la informació més destacada
dels webs amb més trànsit.

La taula 1.2 mostra algunes altres eines per a l’estudi de la competència:

Taula 1.2. Eines per a l’estudi de la compe-
tència

Nom Accés

Semrush es.semrush.com

HubSpot www.hubspot.com

SimilarWeb www.similarweb.com

A part, des de la pàgina Think with Google (www.thinkwithgoogle.com/tools),
Google posa a disposició diverses eines que poden ser d’ajuda en aquesta fase.
Per exemple, les eines Google Trends (goo.gl/eUAZsc), Global Market Finder
(goo.gl/CZ7Vs9) o Consumer Barometer (www.consumerbarometer.com/en/) de
Google.

L’eina Google Trends serveix per conèixer les tendències en les cerques en línia.
És una eina que mesura la popularitat de les recerques i el seu creixement o
decreixement. Així, aquesta eina permet saber la freqüència amb què es busca
un concepte dins un període de temps i, per tant, les preferències de qui busca.

Global Market Finder és una eina gratuïta d’investigació de mercats internaci-
onals que pot ajudar a l’hora de cercar nous clients i de prendre decisions amb
relació a l’expansió del negoci cap a altres països. El seu funcionament es basa
en les dades de les cerques a Internet que realitzen els usuaris a tot el món. L’eina
fa una anàlisi d’aquestes dades i facilita estadístiques sobre tendències, paraules
clau i comportaments dels consumidors a cada país.

L’eina Consumer Barometer permet consultar com les persones utilitzen Internet
als diferents països. S’hi poden consultar, per exemple, les preferències per
dispositius o com prenen els clients les decisions de compra, a través de diferents
filtres que permeten crear gràfics personalitzats.

1.1.2 Definició de la proposta de valor

A partir de la informació recollida durant l’anàlisi, cal definir la proposta de valor,
és a dir, allò que defineix l’empresa o marca i la diferencia de la competència als
ulls del públic objectiu.

La proposta de valor consisteix a determinar per què els consumidors s’han
de fixar en un producte o marca, i no en d’altres de semblants, en els canals
digitals.

A les propostes de valor, els avantatges diferencials se solen determinar a partir de
tres grans trets o àmbits d’acció:

https://www.alexa.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/alexa-traffic-rank/cknebhggccemgcnbidipinkifmmegdel
https://www.alexa.com/topsites
https://es.semrush.com/
https://www.hubspot.com/
https://www.similarweb.com/
https://www.thinkwithgoogle.com/tools/
https://trends.google.com/trends/
https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/es_es/
https://www.consumerbarometer.com/en/
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• El producte resol les necessitats d’un tipus de consumidors.

• La marca aboca a uns valors (intangibles).

• El producte és una conjugació de valors tangibles i intangibles i una imatge.

La proposta de valor s’ha de poder expressar en poques línies de text, amb claredat
i sense ambigüitats.

Exemple de proposta de valor

Venda per internet de productes de cosmètica natural i saludable, lliure de tòxics al 100%.

1.1.3 Definició dels objectius

La definició dels objectius comença un cop feta l’anàlisi de la posició actual de
l’empresa, així com de la situació present del mercat i de les previsions de cara al
futur. Una vegada sabem on som, ens podem preguntar cap on volem anar (meta o
objectiu final) i acabar definint quins objectius ens cal assolir per arribar a aquesta
meta.

L’empresa ha de plantejar-se què vol aconseguir amb el pla de màrqueting
digital internacional. Els objectius delimiten què es vol aconseguir i, per tant,
permeten observar com progressa el procediment i realitzar, si cal, els ajustaments
necessaris.

Un dels mètodes que es poden utilitzar a l’hora de definir objectius és el mètode
SMART, acrònim mnemotècnic anglès per a specific (específic), measurable
(mesurable), attainable (assolible), relevant (rellevant), time-based (definit en el
temps). Per tal que els objectius siguin clars, fàcils d’entendre, útils i que tinguin
les màximes possibilitats d’acomplir-se, haurien de tenir les característiques
definides per l’acrònim SMART (taula 1.3).

Taula 1.3. Objectius SMART

Inicial de
l’objectiu

Descripció

S, específic L’objectiu ha de ser concret i fàcil d’entendre de forma ràpida per tothom. Si l’objectiu és
massa complex, és millor desglossar-lo en objectius més simples. Per exemple, fixar un
nombre de visites al web de l’empresa o organització a aconseguir d’aquí a sis mesos.

M, mesurable L’objectiu s’ha de poder quantificar de forma que es pugui valorar si s’ha assolit o no. En
l’exemple anterior s’utilitzava l’indicador de nombre de visites al lloc web.

A, assolible L’objectiu s’ha de poder realitzar tenint en compte els mitjans dels quals es disposa. La
fita ha de ser prou ambiciosa per motivar totes les persones implicades, però no en
extrem. Es poden marcar, per exemple, etapes per poder arribar a l’objectiu.

R, rellevant L’objectiu ha de ser significatiu per a l’empresa o organització, ha de respondre a una
necessitat real. Una bona pregunta per fer-se en aquest punt és què aportarà
l’assoliment de l’objectiu.

T, definit en el
temps

Ha de quedar fixada la data o període en el qual s’ha d’acomplir l’objectiu. En aquest
aspecte, cal tenir en compte el factor de l’estacionalitat en depèn quins productes o
serveis.
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Els objectius d’un pla són específics i, per tant, formulats amb més concreció que
els objectius generals, però no hi poden entrar en contradicció. A major concreció,
més fàcil és definir les estratègies i les tàctiques.

Els objectius del pla digital internacional han d’estar alineats amb els
generals, perquè s’han de donar suport, i han d’estar formulats a mitjà i llarg
termini.

Els objectius han de permetre projectar l’empresa cap al futur i determinar el
paper que han de tenir els canals digitals. La visualització és una descripció
qualitativa, de tipus general i ha d’implicar un canvi en l’empresa. En la definició
d’objectius, els quatre àmbits més importants són:

• El valor de la marca: aconseguir visibilitat i notorietat

• Les vendes del producte: obtenir nous contactes, captar clients, generar
vendes o fidelitzar clients

• La relació amb els consumidors: crear comunitat

• L’atenció al client

Exemples de formulació d’objectius

• Recuperar les vendes d’un producte que han baixat un 10%, al llarg d’un trimestre.

• Incrementar en un 15% el trànsit d’usuaris al web, durant el pròxim mes.

• Incrementar en un 20% els consumidors que repeteixen una adquisició, durant el pròxim
semestre.

1.1.4 Anàlisi del mercat i selecció del públic objectiu

L’anàlisi del mercat permet definir el públic objectiu, també conegut com a target.

El públic objectiu (o target) és el conjunt de persones, que comparteixen
característiques quantitatives i qualitatives, a qui va adreçat un pla de
màrqueting digital internacional perquè són considerades consumidores
potencials.

La selecció i delimitació del públic objectiu ha de donar resposta a cinc qüestions
clau:

• Qui són?

• Quants són?
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• Com són?

• On són?

• Què i com compren?

El públic objectiu és definit a través de variables, classificades bàsicament en
quantitatives i qualitatives. Les variables més importants són:

• Variables quantitatives: edat, nivell d’ingressos, nombre de fills, nombre
de persones amb qui conviu, consum digital diari (freqüència d’utilitza-
ció...).

• Variables qualitatives: gènere, lloc de residència, situació familiar, nivell
d’estudis finalitzat, situació acadèmica i/o laboral (estudia, treballa, està
a l’atur...), estils de vida, sistema de valors, hàbits digitals (compra de
productes, estudis, treball...).

Un dels grans avantatges del màrqueting digital és que facilita una segmentació
molt precisa del públic objectiu i permet, així, una anàlisi acurada de les caracte-
rístiques, necessitats i desitjos dels consumidors potencials.

La segmentació fracciona el mercat en grups homogenis (segments) per
portar a terme una estratègia comercial diferent en cadascun i, així, satisfer
les necessitats més efectivament i aconseguir els objectius empresarials.

D’acord amb Hayden Noel, professor d’administració d’empreses:

“La investigació en màrqueting permet determinar quins grups de clients hi ha al mercat. La
investigació ajuda les empreses a generar perfils d’aquests clients i els permet situar-los
en grups d’individus similars que respondran de manera similar als estímuls de màrqueting.
La investigació també permet conèixer la mida i la rendibilitat potencial de cada segment.
Entendre el comportament del consumidor permet determinar quins segments seran millors
clients potencials d’un producte o servei. Mitjançant els estudis, les empreses poden
descobrir quins segments tenen necessitats que podrien satisfer.”

Noel, H. (2012). El comportamiento del consumidor. Barcelona: Blume (pàg. 31).

Una forma d’aprofundir en el coneixement del públic objectiu és mitjançant la
definició d’arquetips de clients ideals d’un servei o producte, el que es coneix
com a buyer persona.

Aquests arquetips es descriuen amb dades sociodemogràfiques concretes i amb
informació sobre aspectes personals i professionals, conducta en línia o relació
amb l’empresa. El seu objectiu és conèixer millor els clients i identificar diversos
segments de públic que comparteixen la mateixa necessitat.

Les buyer persona es defineixen a partir de les necessitats que vol cobrir el
producte o servei.
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Mentre el públic objectiu és un concepte més abstracte, que agrupa un conjunt
de persones sense entitat pròpia en funció de les seves característiques, la buyer
persona, en canvi, és la descripció d’un consumidor ideal molt concret que es
defineix a partir de les necessitats que el mouen a consumir el producte.

Delimitar el públic objectiu de forma acurada és bàsic per triar els canals
digitals a través dels quals arribar-hi eficientment.

1.1.5 Selecció dels canals digitals

El pla de màrqueting digital ha d’arribar de manera eficaç al públic objectiu. Els
canals són els camins pels quals transita el pla de màrqueting digital internacional.
A causa del gran nombre de canals existents i d’una certa especialització en
continguts i tipus d’usuari, és imprescindible una selecció.

El canal bàsic és el lloc web corporatiu o el web de comerç electrònic, comple-
mentat o no amb un blog, junt amb el correu electrònic i amb la presència a les
xarxes socials més utilitzades pel públic objectiu.

Exemple d’ús dels canals per afrontar la saturació

El gran nombre de canals existents suposa un risc de dispersió en la política comunicativa.
Gestionar el web i les xarxes socials demana temps. Les estratègies que opten
per seleccionar els canals de referència bàsics i les tres xarxes socials més populars
(Facebook, Twitter i Instagram) són habituals. Per afrontar la saturació, es recomana
utilitzar dos canals de referència (un de bàsic i una xarxa social), als quals es dedicaran
més esforços. La selecció depèn de les característiques del públic objectiu a qui s’adreça
l’empresa.

Els canals digitals escollits es converteixen, així, en els mitjans de comunicació
propis de l’empresa i han de ser espais de referència per al públic objectiu. Aquests
canals han de complir les funcions següents:

• Facilitar el coneixement de la marca (posicionament i percepció).

• Promoure la interacció amb el públic objectiu a curt termini.

• Facilitar la relació amb el públic objectiu a mitjà i llarg termini.

Cal que els diferents canals siguin percebuts de manera uniforme, perquè facilita la
identificació visual i remarca la imatge de marca. En cas contrari, es produeix una
disrupció en la interpretació, cosa que afecta en com els consumidors interpreten
els canals i el seu contingut.

El desenvolupament dels canals digitals ha de reforçar la idea d’uniformitat.

La imatge dels canals ha de ser coherent amb la imatge corporativa de l’empresa
i, per tant, ha de conservar l’essència de la seva identitat visual.
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El màrqueting de
continguts es tracta al
punt “SEO o l’optimització
del resultat dels motors de
cerca” d’aquesta mateixa
unitat.

La identitat visual és la part visible de la identitat corporativa. Les seves
característiques i el conjunt de normes que en regulen l’ús en el disseny,
queden recollides en el manual d’identitat corporativa.

El blog és una eina ideal per aplicar el màrqueting de continguts que és una
tècnica molt efectiva, tant per transmetre la identitat i els valors de la marca com
per millorar el posicionament als cercadors.

El web ha d’incloure eines perquè els consumidors comparteixin
continguts i deixin comentaris, que poden generar converses sobre els
productes i la marca.

En les estratègies d’internacionalització, els mercats web o marketplaces sovint
són un bon complement o, fins i tot, una alternativa al web de l’empresa. Els mer-
cats web faciliten l’accés a nous mercats amb uns costos relativament baixos, mi-
nimitzen el risc i donen visibilitat. En aquests sentit, l’ICEX posa a disposició de
les empreses el programa de suport eMarket Services (www.emarketservices.es)
que té com a objectiu facilitar, especialment a les pimes, la utilització dels mercats
web com a porta d’entrada als mercats internacionals.

1.1.6 Definició de l’estratègia i formulació de la tàctica

Un pla de màrqueting digital ha de delimitar l’estratègia que desenvoluparà i,
després, formular les accions o tàctiques que portarà a terme.

Les estratègies són descriptives i expressades de tal manera que s’entengui
el que es farà a la pràctica. La tàctica és la concreció de l’estratègia en
accions determinades.

Exemple de la diferència entre estratègia i tàctica

Una empresa es pot plantejar, com a objectiu, incrementar el record de la marca.
L’estratègia que es formula és l’augment de la notorietat en el públic objectiu. Les tàctiques
que executa són una acció de màrqueting viral, que implica les xarxes socials Youtube i
Twitter, i l’optimització dels continguts del web corporatiu.

Depenent de l’objectiu que es persegueixi i de la fase del procés de compra en el
qual es vulgui incidir, es diferencia entre estratègies de construcció de marca o
branding, estratègies de captació i estratègies de fidelització.

L’embut de compra (vegeu la figura 1.1) és una forma de representar visualment
l’evolució de l’audiència en les diferents fases del procés de compra:

http://www.emarketservices.es/emarketservices/es/index.html
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Figura 1.1. Embut de compra

Així, les tàctiques i les eines escollides dependran en gran mesura de les diferents
fases de l’embut de compra on s’hagin d’aplicar:

1. En la fase d’adquisició es tracta d’arribar a l’audiència de l’empresa. Es vol
donar a conèixer la marca i atreure visites al web. Les eines que s’utilitzen
són el posicionament web, la publicitat digital, les xarxes socials (pròpies i
també externes) i el web.

2. La fase d’acció consisteix a influir en la gent que visita el web perquè acabi
prenent la decisió que l’empresa o organització pretén. Per exemple, que els
visitants decideixin comprar algun dels productes o serveis de la marca. Les
eines implicades són el blog, el web i les xarxes socials pròpies. En aquesta
fase la creació de continguts i l’optimització del web són essencials.

3. En la fase de conversió el visitant esdevé client quan compra o utilitza un
dels productes o serveis oferts. L’eina que hi intervé és el web, fent especial
atenció a l’experiència d’usuari.

4. Finalment, en la fidelització es vol que la relació amb el client sigui
duradora. Per aconseguir-ho tornen a entrar en joc els continguts en xarxes
socials, el blog, els butlletins (newsletters) per correu electrònic, així com
el màrqueting mòbil, les promocions personalitzades i l’atenció al client.

Amb relació a les accions de màrqueting digital, les investigadores Montserrat
Peñarroya i Helena Casas diuen:

“Els processos que conformen tota acció de màrqueting digital són quatre: l’atracció de
visites al nostre lloc web, la conversió d’aquestes visites en contactes comercials (si aquest
és l’objectiu de la nostra pàgina), la conversió dels contactes en clients (si al lloc web hi ha
comerç electrònic) i la fidelització dels clients.”

Peñarroya, M. i Casas, H. (2015). Com ser dels primers a Google sense pagar.

Posicionament natural en cercadors. Barcelona: UOC (pàg. 13-14).
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1.1.7 Execució del pla

No hi ha un manual d’instruccions que garanteixi l’èxit d’un pla de màrqueting
digital. És una qüestió d’experimentar i observar els resultats.

Un pla es desenvolupa durant un període temporal, amb una data d’inici i una altra
de finalització. En el moment de redactar-lo, un calendari ajuda a visualitzar el
procés d’execució d’una manera més ràpida i més fàcil d’entendre.

El cronograma és una eina d’organització que permet visualitzar les diferents fases
d’un projecte en el seu conjunt per, així, ajudar-nos a saber quin és el pla de treball
a desenvolupar. Els seus avantatges principals són:

• Explicita el nombre d’accions, i el moment temporal d’aplicació.

• Mostra l’ordre en què s’executen les accions.

• Permet conèixer si les accions s’estan desenvolupant en el temps previst.

• Permet saber si cadascuna de les accions s’aplica aïlladament o si coincidei-
xen en el temps.

Un cronograma és un document gràfic que permet la visualització de les
activitats que formen part d’un projecte en relació amb el temps.

El model de cronograma més utilitzat és el diagrama de Gantt. La gràfica està
formada per una sèrie de files en les quals es registren les accions i una sèrie de
columnes que indiquen la temporalitat. No hi ha un únic model de diagrama de
Gantt, i difereixen molt depenent del grau de complexitat.

En el cronograma que mostra la figura 1.2 s’han distribuït cinc accions de
màrqueting (tàctiques) en els dotze mesos d’un any. La visualització de la
planificació en un sol document ajuda a millorar la comprensió.

Figura 1.2. La funcionalitat d’un cronograma

Distribució de cinc accions de màrqueting en els dotze mesos d’un any
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1.1.8 Mesura i anàlisi de resultats

La part final d’un pla de màrqueting digital consisteix a mesurar les dades que els
canals en línia han anat registrant i decidir si cal prendre mesures correctores a
fi d’aconseguir els objectius proposats. No hi ha un manual d’instruccions que
garanteixi l’èxit d’un pla de màrqueting digital. És una qüestió d’experimentar i
observar els resultats.

Per tal de poder verificar si s’estan complint, els objectius s’han de poder mesurar
amb les dades que s’obtenen dels canals digitals, amb el que es coneix com a
mètriques de màrqueting.

D’entre totes les dades que proporcionen els canals digitals, les mètriques
de màrqueting són aquelles dades que es consideren més rellevants per al
màrqueting i que s’utilitzen per avaluar el resultat de les accions.

En cadascuna de les fases de l’embut de compra, caldrà escollir les mètriques
més adequades per fer el seguiment de l’estratègia i de les tàctiques aplicades
i per mesurar-ne l’efectivitat. Les mètriques que s’associen a cadascuna de
les estratègies són els anomenats indicadors clau de rendiment o KPI (key
performance indicator).

Els KPI permeten quantificar els resultats d’una acció o estratègia
determinada en funció d’un objectiu predefinit i mesurar-ne, així, el grau
d’assoliment.

A l’hora de definir els KPI, la part més important és triar què cal mesurar
exactament. Segons els objectius marcats, hi ha indicadors més adequats que
d’altres. Es tracta de triar aquells factors que tinguin un impacte real en els
objectius establerts.

Per exemple, si es tracta d’un web que s’acaba de llançar i l’objectiu més immediat
és donar-se a conèixer, potser és més important mesurar l’abast que no pas les
vendes.

Les mètriques i els KPI també seran diferents depenent de quin sigui el canal
analitzat atès que la seva contribució als objectius finals no és sempre la mateixa
i sovint pot ser que es tracti d’un canal que no tingui un impacte directe en les
vendes.

En el cas de les xarxes socials, per exemple, segurament no es pot esperar que
tinguin un impacte directe en els ingressos i és millor fixar-se en l’abast o bé en la
participació i en el cas de la publicitat no n’hi ha prou en fixar-se en les conversions
sinó que és imprescindible posar-les en relació amb la inversió.

Per a cada canal digital cal seleccionar els indicadors que millor s’adaptin als
objectius previstos i cal comparar les dades obtingudes amb les dades de la
competència que siguin accessibles.
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Compte de demostració

Google Analytics posa a
disposició un compte de
demostració amb les dades de
Google Merchandise Store
(goo.gl/1XoiPk), accessible per a
tots els usuaris de Google, que
permet veure dades d’empresa
reals i experimentar amb les
funcions de Google Analytics.

Sovint els KPI estan connectats a una conversió. En aquest context, una conversió
és qualsevol interacció amb l’usuari que sigui valuosa amb relació a l’objectiu
establert i que sigui fàcil de definir i de mesurar; per exemple, omplir un formulari.

Alguns exemples d’indicadors són:

• Nombre total de vendes en línia

• Temps de permanència a cadascuna de les pàgines del web

• Nombre de visites

• Taxa de rebot (abandonaments sobre el total de visites)

• A les xarxes socials: nombre de seguidors, comentaris, comparticions...

La mesura i l’anàlisi de resultats és d’una gran importància, perquè el control de
les dades permet saber si s’estan aconseguint els objectius previstos o si cal fer
algun canvi en les decisions de màrqueting que permetin assolir-los.

L’analítica dona uns resultats numèrics, però també ha de permetre arribar
a unes conclusions i, si és el cas, ajudar en la presa de decisions.

Actualment, Google Analytics (www.google.es/intl/es/analytics) és l’eina de
referència en l’analítica. Es tracta d’una eina d’ús gratuït, tot i que també n’hi
ha una versió avançada que és de pagament, que funciona a partir d’un codi de
seguiment que cal incorporar a totes les pàgines del web a analitzar.

La taula 1.4 mostra algunes altres eines de pagament per a l’analítica:

Taula 1.4. Eines de pagament per a l’analíti-
ca

Nom Enllaç d’accés

At Internet www.atinternet.com/es/

Nedstat www.nedstatpro.net

Omniture www.adobe.com/es/marketing-cloud.html

Webtrends www.webtrends.com

La gran implantació de Google Analytics és deguda al fet que van ser els primers
a situar-se en aquest servei integrant, alhora, diferents tipus de dades en què el
màrqueting digital està present:

• Continguts web. Google Analytics ofereix informes sobre la freqüència
en què cadascuna de les pàgines del web és visitada i sobre el temps de
permanència. També permet saber els moviments dels usuaris entre les
pàgines, el temps que tarda en carregar-se cadascuna (a fi de corregir les
pàgines massa lentes) i quines són les interaccions més habituals amb el
contingut.

• Xarxes socials. Google Analytics en té en compte l’impacte i ofereix
informes sobre les rutes que fan els visitants fins arribar al web de referència.
També indica el contingut que més es comparteix a través de les xarxes i a

https://support.google.com/analytics/answer/6367342?hl=ca&ref_topic=1727148
https://www.google.es/intl/es/analytics/
https://www.atinternet.com/es/
http://www.nedstatpro.net
https://www.adobe.com/es/marketing-cloud.html
https://www.webtrends.com
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quines xarxes es comparteix; és a dir, cap a on dirigeixen els enllaços o
botons més utilitzats.

• Conversions. Google Analytics registra el comportament del’usuari dins
la pàgina web i, per tant, mesura el que deriva, finalment, en conversions
com ara descàrregues, venda de productes o reproduccions de vídeo. Aquest
servei d’analítica possibilita que el responsable d’una botiga virtual reflexi-
oni sobre per què uns usuaris acaben comprant uns productes, i d’altres no.
Google Analytics ofereix informes sobre els productes més venuts, si una
promoció de venda funciona, els canals de procedència dels visitants o les
fitxes de quins productes es consulten durant més estona.

• Aparells de telefonia mòbil. Google Analytics registra les visites que
es realitzen des d’aparells mòbils (incloses les tauletes), cosa que permet,
per exemple, campanyes de màrqueting eficaces a través de dispositius en
moviment. Entre d’altres, mostra quin és el sistema operatiu utilitzat o el
tipus d’aparell, cosa que facilita que els anunciants puguin adaptar-se a les
pantalles de visionat dels anuncis. També mesura les dades de la interacció
dels usuaris amb les aplicacions mòbils des del moment de la descàrrega
fins a la seva utilització quotidiana. Això permet realitzar informes per a
anunciants d’aplicacions.

• Publicitat. Google Analytics ajuda a mesurar la rendibilitat d’una campa-
nya i com cadascun dels canals influeixen en les conversions. L’analítica
en publicitat està integrada a Adwords i, per tant, ajuda a prendre decisions
sobre les ofertes i les paraules clau. Així, el fet que Google Analytics registri
el comportament dels visitants dona l’opció a mostrar anuncis relacionats
directament amb els seus interessos. Amb l’analitica, l’anunciant coneix
quines són les ubicacions per aconseguir una major eficiència amb els
displays. En aquest sentit, ofereix informes sobre el funcionament de les
campanyes a través d’aparells de telefonia mòbil.

L’analítica es basa en galetes o cookies que s’instal·len als navegadors dels
usuaris.

Així, per exemple, el primer cop que un usuari visita un web se li instal·la una
galeta i més endavant, si hi torna, ja no es torna a comptabilitzar com a usuari nou,
sinó com una nova visita.

En el cas de les campanyes de màrqueting, Google Analytics detecta automàtica-
ment l’origen de la visita, per exemple si ve d’un bàner o si ve d’un cercador, però
si es vol associar el trànsit a una campanya o a un anunci concret, cal “etiquetar”
els enllaços dels llocs de referència.

Etiquetar consisteix a introduir determinats paràmetres, que permeten
mesurar, en les URL o enllaços que s’inclouen als anuncis.

Gràcies a les etiquetes es pot saber de quin anunci concret arriben les visites
d’un web. L’eina Campaign URL Builder (goo.gl/ovNAnw) de Google Analytics
facilita l’etiquetatge de les campanyes. Tal com mostra la figura figura 1.3, l’eina

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
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per a la creació d’URL inclou sis camps, però normalment només cal fer-ne servir
tres: la font de la campanya, el mitjà de la campanya i el nom de la campanya.

Figura 1.3. Creador d’URL de Google Analytics

Mètriques al web de comerç electrònic

L’anàlisi del funcionament i del rendiment dels webs es basa en com hi arriben
les visites, quin tipus d’usuaris hi arriben i com es comporten i quina interacció
tenen un cop hi són. Així, les mètriques que s’utilitzen per a l’anàlisi es poden
classificar també en aquestes tres categories:

1. Nombre de visites i origen. Les principals mètriques són: visites, visitants
únics o exclusius (no inclou les visites repetides d’un mateix visitant),
visitants nous i visitants que tornen.

2. Perfils de navegació. Les mètriques bàsiques són: promig d’estada en una
pàgina web, promig d’estada en un lloc web, taxa de rebot (percentatge
de visites que abandonen el web només arribar-hi), pàgines vistes, pàgines
vistes úniques i pàgines per visita.

3. Comportament del visitant. Les mètriques més destacades són la taxa de
conversió o percentatge d’usuaris que realitzen l’acció que s’ha plantejat
com a objectiu i la taxa de sortida o percentatge de visites que marxen d’un
lloc web des d’una pàgina concreta.

En els resultats del comerç en línia és especialment rellevant l’anàlisi dels
elements que configuren l’anomenat embut de conversió. El recorregut que porta
a la conversió final, o sigui a la venda, sol tenir un percentatge d’abandonament
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a mesura que l’usuari va avançant, en cadascuna de les seves fases. D’aquesta
manera, la conversió agafa, gràficament, la forma d’un embut.

Exemple de la formació d’un embut de conversió

De les 1.520 visites que van entrar a una botiga virtual un hipotètic dimarts 27 de setembre,
832 van accedir a les pàgines que formen el catàleg. D’aquestes, 573 van entrar a la nova
col·lecció de primavera, però de les citades només 264 es van interessar per les novetats de
dona. Els visitants que van entrar a la pàgina dels models de bota es van reduir fins als 120.
A més, 25 visites van clicar la fitxa d’un model de bota de pell d’una marca coneguda. De
les esmentades, 15 van emplenar el formulari per encarregar la compra però, finalment, 6
visitants van confirmar-la. La taula 1.5 mostra la taxa de conversió que s’obté a cadascuna
de les fases del recorregut fins arribar a la conversió final que, en aquest cas, és del 0,39%.

Taula 1.5. Evolució numèrica d’una conversió

Fase Visitants Percentatge
d’abandonament

Visites
restants

Percentatge total de
conversió

1 1.520 45,27 832 54,73

2 832 31,13 573 37,69

3 573 53,93 264 17,36

4 264 54,55 120 7,89

5 120 79,17 25 1,64

6 25 40,00 15 0,98

7 15 60,00 6 0,39

L’analítica permet conèixer en quin moment es produeix l’abandonament i
el percentatge que suposa sobre el total de visites.

Si l’analítica mostra aquest tipus d’informació, els administradors de la pàgina web
tenen a l’abast dissenyar accions que facilitin que el màxim de visitants arribin
fins al final.



Comerç digital internacional 25 El pla de màrqueting digital internacional

El ROI (return on investment) o retorn de la inversió és un índex que compara els
beneficis obtinguts amb la inversió realitzada i és un altre dels índexs bàsics del
màrqueting digital. Es calcula mitjançant la fórmula següent:

ROI =
Marge brut total − Cost campanya pla màrqueting digital

Cost campanya pla màrqueting digital

El marge brut són els ingressos nets de la venda d’un producte menys les despeses
associades a cada venda.

El ROI permet mesurar la rendibilitat les accions de màrqueting i és una dada
imprescindible per a la presa de decisions futures.

1.2 La seguretat i la confiança en la compra en línia

Per poder oferir en línia el tracte personal, la seguretat i la fiabilitat que s’ofereix
a les botigues físiques cal un coneixement profund del consumidor i és essencial
que el consumidor passi a ser el centre de l’estratègia comercial.

Per igualar l’experiència de compra dels establiments físics, les botigues en
línia han d’aconseguir vendre de la mateixa manera que el client vol comprar,
han d’oferir valor.

Quan es compra per internet, es busca que els enviaments siguin ràpids, que
s’entreguin el mateix dia de la compra si és possible i, a més a més, que es pugui
fer un seguiment de l’estat de la comanda.

Els motius que poden provocar certa inseguretat o desconfiança en el comerç
electrònic són, principalment:

• La garantia de protecció de les dades personals del consumidor en el
moment de fer la compra.

• La possibilitat que les dades de la targeta amb què es realitza l’adquisició
d’un producte siguin robades i, posteriorment, se’n pugui fer una utilització
fraudulenta.

• El risc que un consumidor rebi a domicili un producte que no ha sol·licitat
o defectuós, i que els procediments per a la devolució siguin complexos.

• El fet de comprar un producte i no rebre’l.

L’OCU realitza, juntament amb Google, unes recomanacions adreçades als consu-
midors (veieu: www.ocu.org/viveinternetseguro) amb relació als webs de comerç
electrònic que poden servir de guia a l’hora de valorar quins elements ajuden a
donar confiança als clients.

https://www.ocu.org/viveinternetseguro/
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Els mitjans de pagament
que s’utilitzen en el

comerç en línia es tracten
a la unitat “Comerç
electrònic” d’aquest

mateix mòdul.

Compra segura

L’OCU considera que els factors a tenir en compte per a un compra segura són:

• Pàgina cuidada. És l’aparença del web en què es realitza la compra. Els continguts
desorganitzats i les faltes d’ortografia poden ser símptoma de poca seguretat en l’adquisició
d’un producte.

• Segell de Confianza Online.La presència del segell al web és un aval que l’empresa està
complint amb un sistema d’autoregulació en el comerç electrònic.

• Contacte amb l’empresa. El fet que la forma de contactar amb l’empresa figuri al web de
manera explícita i clara és interpretable com que l’empresa vetlla per l’atenció al client i el
compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació.

• Accés directe al web. L’OCU recomana accedir directament al web mitjançant la URL i
descartar altres accessos que, com a filtre, demanen dades personals o una contrasenya.

• El cadenat verd. Un cadenat verd en la direcció de la pàgina web significa que la identitat ha
estat verificada i la compra és segura.

• El protocol SSL (https). Aquest protocol reforça la seguretat en les transaccions comercials.
Sobretot, és convenient en els webs si en la compra s’utilitza una xarxa de wifi pública.

Cal implantar les mesures de seguretat necessàries per aconseguir que els clients
confiïn en l’empresa. La confiança és essencial per fer negocis.

A part de generar confiança, prendre mesures de seguretat també és un element
diferenciador. La percepció que el sistema és segur i fiable afavoreix la imatge de
l’empresa, n’augmenta la reputació i fa que la marca sigui més coneguda.

Si l’empresa demostra que té un compromís amb la seguretat genera
confiança.

Una forma de generar confiança és adherir-se a segells de qualitat. Els segells
són distintius que atorguen algunes organitzacions basant-se en declaracions de
bones pràctiques, opinions dels clients, auditories o certificacions d’autoritats
independents.

Una part significativa dels clients de comerç electrònic atribueixen un gran
valor al fet que una botiga virtual tingui un segell de qualitat en el moment
de realitzar la transacció comercial.

Per aconseguir el segell de qualitat, l’empresa ha de passar una auditoria o
avaluació per demostrar que garanteix la seguretat en la compra i que compleix
amb les exigències legals en matèria de privacitat i protecció dels consumidors.

Quant a la seguretat en el pagament, cal considerar la seguretat que ofereix
cadascun dels mitjans i oferir una certa diversitat per tal que el client pugui escollir.
En els últims anys les formes de pagament preferides per l’usuari, tant pel que fa
a la seguretat com pel que fa a la comoditat, són les targetes de crèdit/dèbit i
PayPal. Un fet a destacar és que el pagament contra reemborsament va disminuint
de forma continuada, fet que posa de manifest que el comprador confia cada vegada
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més en el comerç electrònic, i que a mesura que augmenten les compres a través
del mòbil, augmenten també els pagaments que es fan directament amb aquest
dispositiu.

A part, les recomanacions que es poden fer arribar al client són que utilitzi un
dispositiu conegut, que sigui segur, amb antivirus i programari actualitzat i que
utilitzi una connexió segura i, per tant, eviti les xarxes wifi públiques, perquè
poden captar les dades.

En el comerç en línia la confiança de rebre el producte segons les condicions
que s’han establert entre venedor i comprador també és fonamental. L’existència
d’incidències en la compra en línia afavoreix la insatisfacció dels consumidors i,
de retruc, afecta la imatge de la empresa. La pèrdua de clients i el descens de les
vendes són les dues conseqüències més immediates d’una gestió incorrecta del
final del servei.

La logística és un aspecte clau per evitar la fuga cap a iniciatives comercials
semblants, és a dir, per a la fidelització del consumidor que compra en una
botiga virtual.

Des del punt de venda, els elements a controlar són:

• L’envàs i l’embalatge del paquet. Ambdós elements han de reforçar la
imatge de l’empresa.

• El termini de l’entrega. L’empresa es compromet, en el moment de la
venda, a fer arribar la compra al consumidor en un període determinat.
Aquest compromís s’ha de complir de manera escrupolosa a fi de no generar
desencisos. La tendència de les grans empreses, com ara Amazon, és reduir
el temps d’entrega com a avantatge respecte a la competència. Una entrega
fora de termini provoca malestar en el consumidor.

• La garantia de rebre el producte en condicions òptimes. L’empresa ha
de garantir que el consumidor rebi el producte adquirit en les condicions
adequades d’utilització. El cas contrari aboca a trencar les expectatives
creades sobre el producte que s’ha comprat i sobre com l’empresa gestiona
l’enviament de productes.

• La política de devolució. La botiga virtual ha d’explicar clarament la
manera en què els consumidors poden retornar els productes defectuosos,
deteriorats o que han de ser canviats (logística inversa).

• L’atenció al client. L’empresa ha de mostrar, de forma destacada a la
botiga virtual, els canals d’atenció al client en cas que el consumidor desitgi
ampliar informació i/o resoldre incidències. Els dos canals més habituals
són el telèfon i una direcció de correu electrònic. El consumidor pot
demanar un seguiment en temps real de la comanda.

Per tal de donar un millor servei al consumidor, es recomana que el pla de
màrqueting digital consideri la inclusió de diversos punts de recollida. La
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flexibilitat que aporta dona seguretat als clients i repercuteix positivament en les
vendes. A part, és una opció menys costosa que el lliurament a domicili perquè no
suposa enviaments personalitzats i s’eviten, per exemple, els segons lliuraments.

L’empresa també pot generar confiança entre els usuaris mostrant al web indi-
cadors, enquestes i opinions favorables de compradors sobre el procediment de
compra, el producte rebut i la forma de pagament.
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Tant la usabilitat del web i
l’experiència d’usuari com
el comerç electrònic es
tracten a la unitat “Comerç
electrònic” d’aquest
mateix mòdul.

2. Estratègies de màrqueting digital

Les tècniques que s’utilitzen en el màrqueting digital estan relacionades amb els
següents àmbits de treball:

• La construcció de la marca (branding): internet és un canal de comunica-
ció amb els consumidors, a través del qual comunicar i potenciar la imatge
de la marca.

• La usabilitat del web: el disseny del web ha de ser funcional i la navegació
intuïtiva per tal que l’experiència del consumidor sigui positiva.

• El comerç electrònic: internet és un canal de venda. El màrqueting digital
ha d’estar atent a les diferents fases del procés de compra per tal de millorar
l’experiència del consumidor i afavorir així la repetició de la compra.

• La publicitat digital: l’adequada selecció dels canals digitals junt amb la
segmentació del públic objectiu que permeten aquests canals fan que, amb
una inversió força inferior a la que requereixen els mitjans tradicionals, es
puguin dissenyar accions publicitàries eficaces.

• El màrqueting per correu electrònic: cal cercar el retorn dels consumi-
dors. No n’hi ha prou amb vendes puntuals sinó que cal fidelitzar-los i que,
periòdicament, vagin repetint la compra.

• El màrqueting mòbil: aprofita la popularització dels telèfons intel·ligents
(smartphones) per arribar al client, ja sigui a través d’aplicacions creades
per la pròpia empresa o organització, o bé utilitzant aplicacions de tercers
per establir un canal de comunicació amb l’usuari.

• El posicionament als cercadors: per tal que els consumidors accedeixin al
web, cal que estigui ben posicionat en els resultats de les cerques.

• La gestió dels mitjans socials: les xarxes socials generen visites al web. La
generació de converses sobre els nostres productes i serveis i la formació de
comunitats són estratègies que provoquen l’accés a la botiga virtual.

Sovint, les tècniques que s’utilitzen en aquests àmbits del màrqueting digital són
tècniques no intrusives que tenen com a objectiu captar clients des de l’aportació
de valor, el que es coneix com a inbound marketing.

L’inbound marketing té com a objectiu aconseguir que l’usuari se senti
atret pels productes i que decideixi, a iniciativa seva, establir contacte amb
l’empresa.
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L’inbound marketing es defineix com a contrapartida a l’outbound marketing,
format per les tècniques de màrqueting més tradicionals que s’adrecen a l’usuari
sense necessitat que aquest hagi mostrat prèviament cap mena d’interès.

2.1 Construcció de la marca

La construcció de la marca (branding, en anglès) és un dels àmbits del màrque-
ting que ha agafat més rellevància en els darrers anys. La marca ha deixat de ser
una simple denominació per a una empresa per convertir-se en un actiu que té
una gran influència en les decisions de compra dels consumidors. La gestió de la
marca ajuda a comunicar i compartir els valors de l’empresa amb el seu públic.

La marca és el valor afegit a l’aspecte merament funcional que té el producte.
Permet identificar-lo i diferenciar-lo de la competència i facilita una decisió de
compra.

En la relació de l’empresa amb els seus públics, la marca funciona com una
garantia i convé que sigui convenientment representada de cara al consumidor.

El web corporatiu o de comerç electrònic és l’element principal d’un pla de
màrqueting digital. Permet crear una imatge de marca (branding) i habitualment
és el referent digital de l’empresa o organització per a l’usuari. Si el client no
coneix l’empresa, la primera imatge que tindrà serà segurament la del web.

Mitjançant la comunicació, la marca ha de projectar els valors que
l’empresa vol que el públic objectiu associi als seus productes, a fi de poder
diferenciar-se de la competència.

Una marca, al llarg del temps, es pot veure afectada per molts estímuls externs i,
per tant, és necessari conèixer el mercat i la resta de marques que són competència,
i fer-hi els ajustaments necessaris. La imatge de marca ha de reforçar el concepte
de coherència davant un mercat canviant.

2.1.1 Reputació en línia

La reputació en línia és una característica intangible, formada per la convergència
de diferents factors, de la qual cal tenir cura perquè l’empresa no controla tota la
informació que es publica o difon sobre ella.
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La reputació en línia és l’opinió i la imatge de la marca expressada en els
canals digitals. Com més sòlida i coherent sigui l’associació entre marca
i valoració pública, més probabilitats hi ha que el consumidor percebi
positivament el producte i influeixi en el seu comportament de compra.

En les estratègies digitals es distingeixen tres tipus d’espais o canals, els espais
propis, els espais pagats i els espais guanyats:

• Espais propis (owned): es corresponen amb els canals que controla l’em-
presa, com ara el web o els perfils de l’empresa a la xarxa.

• Espais pagats (paid): són aquells en els quals l’empresa paga per tenir-hi
presència, per exemple amb els anuncis de display o amb la publicitat als
cercadors.

• Espais guanyats (earned): són espais de la xarxa on l’empresa és present
però que estan fora del seu control, com ara les mencions, els comentaris o
les publicacions que es fan sobre l’empresa a la xarxa.

La reputació en línia és, sobretot, una qüestió pública. Es construeix a partir dels
comentaris i experiències que expressen els clients i consumidors, bé en solitari,
bé interactuant entre ells.

L’opinió expressada en els espais digitals que no estan sota el control de l’empresa
pot ser positiva o negativa respecte als interessos comercials que té la marca, i la
viralitat pot transformar una incidència d’escassa repercusió en un problema greu.

La reputació en línia es desenvolupa en els espais digitals de confluència
pública. La construcció d’una marca demana el control de la seva reputació
digital, perquè afecta el prestigi i les vendes del producte.

Així doncs, la marca ha de prioritzar la vigilància en els canals on els consumi-
dors intercanvien informació i opinions, perquè no té un control absolut d’aquesta
variable, especialment les xarxes socials, els fòrums de debat, els blogs i les
plataformes d’usuaris de productes. La reputació en línia repercuteix en els espais
fora de línia en què la marca és present, i viceversa.

Per avaluar l’impacte de la marca en aquells canals de la xarxa que no estan sota el
control de l’empresa, s’utilitzen les anomenades eines de reputació. La majoria
d’aquestes eines són de pagament i sovint només estan a l’abast de les empreses
més grans. Les eines gratuïtes solen ser força menys potents però poden ser de
gran utilitat per a empreses més petites que tampoc necessiten un monitoratge tan
exhaustiu. La taula 2.1 mostra algunes altres eines per avaluar l’impacte de la
marca a les xarxes socials:

Taula 2.1. Eines per avaluar l’impacte a les xarxes socials

Nom Accés Ús

Social mention www.socialmention.com Gratuïta

http://www.socialmention.com/


Comerç digital internacional 32 El pla de màrqueting digital internacional

Alerti

Alerti (es.alerti.com/) és una
eina de reputació digital que, tot
i ser de pagament, permet crear

una alerta gratuïta.

La publicitat als cercadors
i a les xarxes socials es
tracta als punts “SEM o

màrqueting de cercadors”
i “Màrqueting als mitjans

socials” d’aquesta mateixa
unitat.

Taula 2.1 (continuació)

Nom Accés Ús

HowSociable howsociable.com Gratuïta

Brandwatch www.brandwatch.com Pagament

Socialbakers www.socialbakers.com Pagament

Brandchats www.brandchats.com Pagament

A part, les empreses disposen també de les eines de monitoratge que proporciona
cada xarxa, dins del seu àmbit, com ara Google alerts (www.google.es/alerts), per
a l’àmbit de Google, o Twitter alerts (www.mytweetalerts.com), per a l’àmbit de
Twitter.

El control de la reputació en línia ha de ser constant, però ha de ser més intens en
el moment que la marca està desenvolupant una campanya de màrqueting o que
ha existit alguna incidència en l’activitat.

En ambdós moments, la marca està més exposada a rebre opinions dels consumi-
dors. És aconsellable que l’empresa elabori un protocol d’actuació en cas d’un
incident que pugui repercutir profundament en la reputació de la marca.

2.2 Publicitat als canals digitals

La publicitat als canals digitals facilita la presència continuada a la xarxa i
augmenta la consciència de l’existència del producte o marca entre els usuaris.

La publicitat als canals digitals es divideix en tres grans categories, la publicitat
als cercadors, la publicitat de tipus display, que es pot ubicar en webs, xarxes
socials o aplicacions mòbils, i la publicitat per correu electrònic.

La publicitat per correu electrònic no inclou les accions de fidelització, a través
del correu electrònic, adreçades a les persones que ja són clients d’una empresa
o els butlletins que l’empresa envia a persones que així ho han sol·licitat. La
publicitat per correu electrònic implica la compra de publicitat, bé per a la tramesa
de correus a llistes que són propietat de tercers com una forma d’adquirir nous
clients, bé per incloure anuncis en correus que envien altres empreses als seus
clients.

A part que és força més econòmica, el gran avantatge que té la publicitat a la
xarxa amb relació a la publicitat que es fa als mitjans convencionals és que permet
segmentar l’audiència. En una campanya de display es pot elegir, per exemple,
la ubicació geogràfica, el perfil de les persones que visualitzaran els anuncis o,
fins i tot, el seu comportament previ per tal d’assegurar que formen part del públic
objectiu i millorar així l’efectivitat i també, per tant, el cost de la campanya.

La creació d’una campanya de publicitat inclou els passos següents: creació
i disseny de l’anunci, identificació del públic objectiu, contractació dels mitjans
publicitaris i mesura dels resultats.

https://es.alerti.com/
http://howsociable.com
https://www.brandwatch.com/
https://www.socialbakers.com/
http://www.brandchats.com/en/
https://www.google.es/alerts
https://www.mytweetalerts.com/
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Podeu consultar els
diferents tipus d’anuncis in
stream a l’annex
“YouTube: anuncis
‘TrueView”’.

Trobareu més informació
sobre Google Adwords, la
plataforma publicitària de
Google, al punt “SEM o
màrqueting de cercadors”
d’aquesta mateixa unitat.

El primer pas en tota campanya implica decidir quin ha de ser el missatge i per
dissenyar l’anunci. L’actual saturació del mitjà digital fa que els usuaris s’hagin
acostumat tant a la publicitat que sovint els hi passa desapercebuda i, en aquest
context, un bon disseny és clau per a l’èxit de la campanya. Els bàners poden
incloure text, gràfics interactius i animats, so, vídeo o contingut dinàmic, com
ara preus i ofertes. Gràcies a aquesta possibilitat d’interacció, els anuncis capten
més fàcilment l’atenció de l’usuari i es pot obtenir una millor resposta, ja sigui
en forma de clics (conversions) o d’atenció prestada que es tradueix en un major
reconeixement de la marca (branding). La figura 2.1 mostra un exemple d’ús dels
bàners a la portada d’un diari digital.

Figura 2.1. Bàners publicitaris a la portada de l’edició digital del diari Ara

www.ara.cat

La IAB és l’entitat internacional que defineix els estàndards per als formats
publicitaris digitals (goo.gl/ejrXuS). A part dels formats de display pensats per a
webs, n’hi ha d’específics per a mòbils, de vídeo, d’àudio o per a la televisió.

Quant als anuncis amb format de vídeo, YouTube és el més canal adequat per
aquest tipus de campanya, tot i que altres xarxes, com ara Facebook, també estan
incorporant l’opció de vídeo.

La publicitat a YouTube està gestionada a través de Google Adwords i el
procediment de creació d’una campanya publicitària és similar al que se segueix en
els anuncis als cercadors o en altres xarxes pel que fa a la selecció de l’audiència o a
l’establiment del pressupost i difereix només en la tipologia d’anuncis disponibles.
Hi ha dues categories bàsiques, els formats in stream o Trueview i els formats
out stream o de display, segons apareguin o no en un vídeo. En el primer cas,
apareixen integrats en un altre vídeo; en el segon, són com bàners amb format de
vídeo i apareixen en tota la xarxa de publicitat de Google, però no a YouTube.

La publicitat sol cercar alguna mena de reacció per part de l’usuari, en el cas de la
publicitat digital sovint l’objectiu és que l’usuari visiti el web de l’empresa. Així,
a part de dissenyar l’anunci, cal dissenyar o preveure també la pàgina d’aterratge
a la qual s’adreçarà l’usuari si finalment fa clic. Moltes vegades la creació d’una
campanya suposa també la creació d’una pàgina d’aterratge específica però, en
qualsevol cas, cal que en arribar al web l’usuari trobi exactament allò que l’anunci
indicava, sigui una promoció concreta o una pàgina de producte amb una oferta
determinada. Com a norma, un anunci no pot portar mai a la pàgina principal
d’un web.

https://iabspain.es/estandares/formatos/
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Al punt “SEM o
màrqueting de cercadors”
d’aquesta mateixa unitat

es tracta la xarxa de
display de Google, Ad
sense, que és la xarxa

publicitària més gran del
món.

Una vegada dissenyat l’anunci i la pàgina d’aterratge cal definir el públic objectiu
al qual es vol adreçar l’anunci per, a partir d’aquí, cercar els mitjans més adequats
per accedir a aquest públic objectiu i fer la contractació dels espais publicitaris.

A l’hora d’escollir els mitjans que cal incorporar en una campanya de publicitat
cal tenir en compte quin abast tenen, o sigui a quin nombre aproximat d’usuaris
s’arribarà, i quina segmentació ofereixen, és a dir, quines característiques tindrà
l’audiència a la qual s’arribarà.

Una bona segmentació millora l’efectivitat de la campanya atès que s’assegura que
el missatge només arriba al públic més afí al missatge. D’altra banda, però, cal
tenir en compte que com més afinada sigui la segmentació que ofereix el mitjà
més car serà el preu per clic o per impressió que demanarà.

La publicitat als canals digitals es pot contractar directament al web que l’ha de
mostrar o a través de xarxes publicitàries, que sol ser l’opció més habitual.

Les xarxes publicitàries agreguen l’oferta de diferents webs que venen publicitat i
els cerquen anunciants. Solen treballar a comissió i tenen l’avantatge que coneixen
els webs que representen i poden oferir assessorament i una gestió conjunta de la
publicitat als diferents webs.

Les xarxes publicitàries són les empreses intermediàries que
comercialitzen els espais publicitaris disponibles als diferents canals.

Entre aquestes empreses intermediàries hi trobem les anomenades plataformes
d’afiliats. Les plataformes d’afiliats comercialitzen els espais de publicitat d’una
xarxa d’afilitats, que classifiquen per temàtica i per tipus d’audiència, i actuen
d’intermediaris entre aquests afilitats i els anunciants.

La classificació dels afiliats permet trobar els webs i blogs adequats al públic
objectiu dels anunciants.

La publicitat a través de plataformes d’afiliats es coneix com a màrqueting
d’afiliació. Es tracta d’una tècnica encarada als resultats, on habitualment
l’anunciant no paga per impressions o clics, sinó per objectius, que permet accedir
al públic objectiu amb rapidesa gràcies la segmentació dels afiliats.

La taula 2.2 mostra alguns exemples de xarxes publicitàries, en els tres últims
casos es tracta de xarxes d’afiliació:

Taula 2.2. Xarxes publicitàries Nom de la xarxa Accés

Hi-Media hellomedia.com

Addoor www.addoor.net

Amobee www.amobee.com

Antevenio ww.antevenio.com

Tradedoubler www.tradedoubler.com/es/

Awin www.awin.com/es

https://hellomedia.com/
http://www.addoor.net/
https://www.amobee.com/
http://www.antevenio.com
http://www.tradedoubler.com/es/
https://www.awin.com/es
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La xarxa publicitària, sigui o no d’afiliació, és qui disposa de la tecnologia
necessària per ubicar els anuncis als webs acordats i per seleccionar els usuaris
a qui cal mostrar-los, en funció del seu perfil. Cal tenir en compte que no tots
els usuaris que visiten un mateix web veuen els mateixos anuncis i que aquests
mateixos usuaris segurament tampoc veuran els mateixos anuncis si visiten el web
en més d’una ocasió. La distribució i comptabilització dels anuncis als diferents
webs, així com el registre de clics que reben, es fa mitjançant un servidor de
bàners.

Els servidors de bàners utilitzen galetes publicitàries per controlar la freqüència
amb què es mostra un anunci a un mateix usuari i per seleccionar els usuaris en
funció de característiques com ara el dispositiu, la ubicació geogràfica, l’idioma
o els llocs web que ha visitat, entre d’altres.

Les galetes publicitàries s’instal·len al navegador de l’usuari i contenen el nom del
domini d’on prové la galeta i el moment de creació. Permeten identificar tant el
dispositiu com l’activitat que s’hi porta a terme i s’utilitzen per:

• Controlar la freqüència amb què els usuaris veuen un missatge.

• Controlar la seqüència (o ordre) dels anuncis que es mostren a cada usuari.

• Evitar que empreses competidores apareguin simultàniament.

• Segmentar geogràficament o per comportament previ.

• Mesurar les impressions i les interaccions amb l’anunci, com ara clics o
desplegaments.

L’anunci mostrat a l’usuari és aleatori. A l’hora de decidir quin anunci mostra
a un usuari determinat, el servidor de bàners consulta la ubicació, l’idioma, el
dispositiu, la IP de l’usuari i la galeta que pugui tenir instal·lada i, en funció d’això,
li mostra un anunci o un altre.

L’usuari és anònim però el servidor manté un registre dels anuncis que mostra
a cada usuari i en controla la freqüència. A efectes de galetes, tots els webs que
gestiona el servidor de bàners funcionen com un únic web. Així, si s’estableix, per
exemple, que cada usuari vegi un anunci un màxim de 10 vegades, aquest màxim
inclou les visualitzacions de l’anunci en tots els webs que gestiona el servidor
de bàners. A més, aquesta gestió conjunta de les galetes permet que les xarxes
publicitàries puguin extreure determinats patrons i perfils de navegació i oferir
als anunciants una segmentació basada en els interessos i el comportament dels
usuaris,

Amb una segmentació basada en el comportament dels usuaris es pot establir una
acció diferent per a cada segment, de forma que la publicitat que se’ls dirigeix
sigui realment efectiva.
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Remàrqueting amb Google
AdWords

Podeu consultar la informació
que facilita Google AdWords

sobre el remàrqueting a
goo.gl/9bhwuB.

Remàrqueting per correu
electrònic

El remàrqueting també es pot fer
per correu electrònic, utilitzant

les dades del CRM de l’empresa.

El màrqueting comportamental o behavioral targeting consisteix a crear
perfils d’usuaris, a partir de la informació recopilada amb les galetes, per tal
d’adreçar-los publicitat que els resulti rellevant, associada a determinades
categories d’interès.

Exemple de màrqueting comportamental

Si un mateix usuari visita, per exemple, un web sobre cosmètica, un web sobre alimentació
infantil i un web sobre cases rurals segurament es pot associar a un perfil com ara dona,
d’entre 25 i 40 anys amb nens petits que pot resultar interessant, per exemple, per a una
empresa que organitzi colònies d’estiu.

Una altra variant de seguiment de galetes és el retargeting que combina la visita
d’un usuari a un web concret amb els anuncis que se li mostren quan el servidor de
bàners ha de fer la tria. En aquest cas cal que el web de l’anunciant instal·li també
una galeta de seguiment als usuaris que el visiten per tal que després el servidor
de bàners els pugui identificar.

El remàrqueting o retargeting és una tècnica de publicitat digital que
consisteix a mostrar un determinat anunci a usuaris que prèviament ja han
visitat el web de l’empresa i han mostrat algun interès.

Les campanyes de remàrqueting es fan sobretot amb Google AdWords però també
hi ha altres proveïdors que ofereixen aquest servei.

Les campanyes de remàrqueting es basen en llistes d’usuaris. La segmentació
dels usuaris i la seva classificació en llistes es pot fer en funció del producte que
busquen però també en funció del temps de sessió o de les accions que han portat
a terme al web.

Un cop escollits els mitjans, l’empresa ha de fer la contractació de la publicitat.
L’empresa anunciant contracta amb la xarxa publicitària un nombre d’impressi-
ons determinat que dependrà de la freqüència amb què vulgui exposar l’audiència
a l’anunci i de la durada de la campanya.

El servidor de bàners s’ocupa de comptabilitzar les impressions i la xarxa
publicitària cobra pel servei d’intermediació i factura els anuncis d’acord amb
les tarifes que s’hagin acordat. Les tarifes que s’apliquen a la publicitat en els
canals digitals se solen calcular aplicant un cost per clic (CPC), un cost per mil
(CPM) o, en alguns casos, un cost per adquisició (CPA):

• CPC: en les tarifes de CPC o de cost per clic es paga pels clics aconseguits.
Si es mostra l’anunci però ningú no hi clica, el mitjà no ho factura.

• CPM: en les tarifes de CPM o de cost per mil es paga per l’exposició de
l’anunci a una audiència determinada. CPM fa referència a cost per mil
impressions i es considera una impressió cada vegada que una persona veu
l’anunci, o sigui cada vegada que el servidor mostra aquell anunci. És un
tipus de tarifa que se sol aplicar en anuncis on l’objectiu és la construcció
de marca (branding).

https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=es
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• CPA: en les tarifes de CPA o de cost per adquisició es paga per cada
transacció o conversió aconseguida. És un tipus de tarifa que se sol aplicar
en els models d’afiliació. Aquest model pot tenir variants, com ara el CPL
o cost per lead o per client potencial o el cost per acció, que s’identifica
amb les mateixes sigles, en els quals la conversió o transacció que es
comptabilitza pot ser un registre, una petició d’informació o una subscripció,
entre d’altres.

La publicitat es contracta per nombre d’impressions i es paga per CPC, per
CPM o per CPA.

Compra programàtica

La compra programàtica és la compra automatitzada d’espais publicitaris en mitjans
digitals. Els algoritmes que utilitzen les plataformes tecnològiques implicades permeten
que els anunciants puguin accedir de forma simultània i en temps real a inventaris globals
d’ubicacions publicitàries i escollir les que més s’ajustin als seus interessos.

La compra programàtica és possible gràcies a la capacitat que tenen les diferents
plataformes tecnològiques implicades d’avaluar milions de dades (big data) en temps real.
El preu de les impressions es pot establir, també, en temps real, és el que es coneix
com RTB (Real time bidding) o licitació en temps real, atès que la interpretació correcta
d’aquests milions de dades permet definir els criteris de cada licitació concreta de forma
immediata.

Quant a l’anàlisi dels resultats de les campanyes de publicitat, les principals
mètriques o indicadors són:

• Nombre d’usuaris que han vist el bàner. És especialment rellevant en les
campanyes de construcció de marca (branding), on sovint la tarifa també
s’estableix en funció de les visualitzacions o sigui amb un CPM (cost per
mil impressions).

• Nombre d’usuaris que han fet clic sobre el nombre d’impressions. La
proporció de clics o CTR (click trough rate) s’obtè dividint el nombre de
clics que rep un anunci entre el nombre d’impressions. Si l’objectiu de la
campanya és empènyer els usuaris perquè realitzin alguna acció, segurament
la tarifa també s’haurà establert en funció dels clics que rebi l’anunci, o sigui
amb un CPC (cost per clic).

• Conversions. Fent el seguiment dels clics, es pot saber exactament quantes
conversions (vendes, registres, descàrregues, etc.) ha originat cada campa-
nya.

• CPA (cost per adquisició o per acció). Es tracta de calcular el cost que
suposa aconseguir que un usuari realitzi l’acció que la campanya té com a
objectiu. S’obté dividint el cost total de la campanya publicitària entre el
nombre de conversions.

• ROI (retorn de la inversió). A partir del nombre de conversions que ha
originat cada campanya, es pot conèixer també amb exactitud els ingressos
que ha generat i comparar-los amb la inversió que ha suposat.
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Exemple de càlcul del CTR

Si un anunci s’ha mostrat 18.300 vegades i s’han aconseguit 612 clics, el càlcul del CTR
seria:

CTR =
clics

impressions

CTR =
612

18300

CTR = 0, 03344

CTR = 3, 34%

Exemple de càlcul del ROI

Si una campanya de publicitat ha costat 18.300 AC i, gràcies al seguiment dels clics, se sap
que el marge brut de les vendes que ha suposat és de 21.600 AC, el càlcul del ROI seria:

ROI =
V endes− Cost campanya

Cost campanya

ROI =
21600− 18300

18300

ROI = 0, 180327

ROI = 18, 03%

Exemple de càlcul del CPA

Si una campanya de publicitat ha costat 2.500 AC i s’han obtingut 220 conversions, el CPA
seria:

CPA =
Cost campanya

Conversions

CPA =
2500

220

CPA = 11, 36AC

2.2.1 Màrqueting viral

Els canals digitals faciliten la transmissió de contingut entre usuaris i poden
convertir fàcilment un contingut en viral, anomenat així per la similitud amb la
forma de transmissió dels virus, que s’estenen també molt ràpidament.

El màrqueting viral o buzz marketing sorgeix quan un contingut comercial
es transmet ràpidament a internet d’un usuari a un altre, de forma
exponencial.

El màrqueting viral s’utilitza als canals digitals, amb el propòsit de fer el salt
als mitjans de comunicació convencionals, per a generar notorietat de la marca,
desenvolupar interès per una campanya o per vendre productes. La clau és que
un usuari rebi el missatge a través dels canals digitals i que ell mateix iniciï un
procediment de reenviament.
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La diferència més rellevant del màrqueting viral respecte la publicitat
convencional és que és una tècnica de comunicació no invasiva i el
receptor ajuda a difondre el missatge.

En l’àmbit comercial, la utilització del màrqueting viral presenta els següents
avantatges:

• Conserva el potencial de crear interès entre els consumidors. El màrque-
ting viral encara no està sobreexplotat i manté la capacitat de despertar la
curiositat dels consumidors.

• El receptor s’interessa pel contingut perquè no és interpretat com un
anunci. Així, contraresta la creixent desatenció als missatges presentats
explícitament com a publicitaris. En cas que sigui interpretat com a
publicitat, les possibilitats de rebuig creixen.

• Té un cost baix. La despesa de la producció pot ser alta, però el cost
mediàtic és baix perquè són els usuaris els encarregats de realitzar la difusió
a través de les xarxes socials.

• Pot tenir una cobertura molt àmplia. El màrqueting viral no segmenta,
s’adreça sense control a una audiència massiva.

• Té un impacte ràpid. A causa de la propogació per les xarxes socials,
l’arribada del missatge als consumidors es produeix quasi a l’instant.

Cal tenir en compte, però, que en una campanya que pretengui utilitzar el
màrqueting viral com a tècnica, l’emissor no té la potestat que el contingut es
converteixi en viral i, per tant, la viralitat finalment depèn dels usuaris. Si no
s’aconsegueix que hi participin activament, la tècnica no té èxit. A part, durant la
difusió del contingut viral, la marca està sobreexposada i cal un control exhaustiu
dels retorns a la xarxa.

L’inconvenient de l’ús del màrqueting viral és que el control de la campanya
passa a ser dels usuaris.

2.3 Màrqueting per correu electrònic

El màrqueting per correu electrònic utilitza el correu electrònic per arribar
al públic objectiu. Aquesta tècnica requereix la utilització d’aplicacions web
específiques per fer l’enviament i el seguiment dels correus electrònics i està
vinculada a una llista de correu i a una base de dades.
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Allotjament de les dades

A l’hora d’escollir una aplicació
web, l’allotjament de les dades

en servidors europeus facilita el
compliment de la normativa de

protecció de dades.

Podeu consultar algunes
recomanacions per a

l’elaboració de correus
electrònics comercials a

l’annex “Disseny de
correus electrònics

comercials”.

Una base de dades estructura dades d’una manera coherent a partir de la
definició de camps informatius. Mentre que una llista de correu és una
agrupació de correus electrònics sota un altre correu que els atorga una
denominació.

Les aplicacions de màrqueting per correu electrònic permeten gestionar grans
volums de missatges i incorporen funcionalitats per garantir l’entrega i la seguretat
dels enviaments i també per analitzar-ne el resultat. La majoria dels indicadors
que s’utilitzen en les campanyes de correu electrònic es poden obtenir directament
d’aquestes aplicacions. Les principals mètriques són:

• Missatges lliurats

• Missatges oberts

• Clics obtinguts o CTR (click trough rate)

• Conversions

• ROI

Aplicacions de màrqueting per correu electrònic

Mailjet (es.mailjet.com) o Acumbamail (acumbamail.com) són algunes de les aplicacions
de màrqueting per correu electrònic més utilitzades. Fins al 2016, una de les més
conegudes era Mailchimp (mailchimp.com) però, en tractar-se d’una empresa americana,
els canvis en la legislació de protecció de dades van fer que perdés quota de mercat.

Les campanyes de màrqueting per correu electrònic són l’aplicació del màr-
queting directe en el món digital, amb els següents avantatges:

• Es delimita una acció a un públic objectiu segmentat per variables i les
accions poden ser personalitzades.

• S’utilitza un canal de comunicació personal.

• S’arriba ràpidament i, per tant, la resposta pot ser immediata.

• Hi ha un control total de la campanya i els resultats són mesurables.

• El cost és relativament baix.

Tanmateix, també té uns desavantatges:

• Hi ha un ús decreixent del correu electrònic a favor de la missatgeria
instantània (WhatsApp Messenger, Telegram, Line...).

• Creix la percepció que els missatges comercials que arriben a través d’a-
quest sistema són invasius.

https://es.mailjet.com/
https://acumbamail.com/
https://mailchimp.com/
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L’article 21.2 de la Llei
34/2002, d’11 de juliol, de
Serveis de la Societat de la
Informació i de Comerç
Electrònic indica que un
usuari pot oposar-se a rebre
enviaments de més
comunicacions comercials
per via electrònica.

El correu electrònic és una eina de màrqueting molt efectiva si ofereix
informació amb valor i és rebuda pel consumidor en el moment i forma
adequats.

Si l’empresa ofereix la possibilitat de rebre informació comercial a través del
correu electrònic (vegeu figura 2.2), els missatges són ben rebuts. El butlletí
electrònic, habitualment conegut com a newsletter, és el format del màrqueting de
correu electrònic més usat. Un butlletí electrònic pot donar més importància als
continguts informatius que als comercials, malgrat que ambdós estan relacionats.

Un butlletí electrònic és una publicació periòdica o regular distribuïda a
través d’una llista de correu.

Figura 2.2. Una marca de roba ofereix als consumidors rebre informació a través del correu electrònic

www.zara.com

El valor afegit del màrqueting per correu electrònic consisteix en el fet que
el consumidor és receptiu a la informació rebuda.

Els destinataris del butlletí electrònic en són subscriptors i donen el vistiplau per
formar part d’una llista de correu. És important motivar el subscriptor potencial
perquè faciliti l’adreça electrònica i s’adoni dels beneficis futurs que pot obtenir
formant part de la llista. Alguns mètodes per aconseguir subscriptors són:

• Realitzar una promoció de vendes que impliqui donar les dades personals.

• Instal·lar un giny en zones clau de l’espai web amb l’epígraf “Formulari de
subscripció”.

• Anunciar a través de les xarxes socials l’opció de subscriure’s a través de
l’espai web.

• Determinar que l’accés a alguns continguts del web es realitzi amb un
registre previ.
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L’empresa ha d’informar explícitament la persona interessada que entra a formar
part d’una llista de correu, ha de garantir la privacitat de les dades personals i
també ha de donar l’opció de donar-se’n de baixa.

2.4 Màrqueting mòbil

Els telèfons mòbils ocupen una posició central en l’ús que fan les persones dels
mitjans digitals: són els dispositius mòbils més personals, són els que s’utilitzen
per estar connectat al llarg de tot el dia i també són els dispositius més utilitzats
per accedir a les xarxes socials i en els quals es passa més temps.

El telèfon mòbil és el dispositiu al qual es recorre quan es necessita informació de
forma ràpida i immediata i, actualment, una gran part dels processos de compra
ja comencen al mòbil, independentment del canal en el qual després s’acabi
completant la compra. A més, la presència del mòbil en l’última fase del procés,
en el moment de completar la compra, és també cada vegada més important.

El màrqueting mòbil són les estratègies que tenen com a propòsit arribar als
consumidors utilitzant els dispositius mòbils com a canal de comunicació.

El màrqueting mòbil proporciona un lligam més pròxim que la resta de canals
digitals i permet un servei amb bona atenció, simple, ràpid i segur.

La segmentació i la personalització són els valors afegits de les campanyes
de màrqueting mòbil.

El mòbil està present en tot el procés de compra i participa en totes les fases
de l’embut de conversió. Així, el màrqueting mòbil inclou tant les estratègies
de creació de marca, les de captació com aquelles que cerquin la conversió i la
fidelització:

• En el moment que el client detecta una necessitat i es comença a informar
de les opcions disponibles, el client utilitza el mòbil per consultar webs,
per fer cerques, per consultar l’opinió d’altres usuaris o per veure quins
establiments té a la vora. En aquesta fase cal assegurar que el web de
l’empresa s’adapta als dispositius i que l’empresa és localitzable a través
de cercadors i mapes i també es pot considerar la conveniència d’anunciar-
s’hi.

• Quan el client fa la tria del producte i pren la decisió de comprar pot
ser que cerqui informació més específica. En aquesta fase cal garantir
una perfecta adaptació del web als dispositius mòbils i es pot utilitzar el
màrqueting mòbil per facilitar aplicacions específiques, codis QR o cupons
de descompte.
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Creació de codis QR

Hi ha diferents webs que creen
codis QR gratuïtament. Vegeu
els casos de QR Code Generator
(es.qr-code-generator.com) i
QRcode-pro
(es.qrcode-pro.com).

• En el moment de la compra el client pot utilitzar el mòbil per fer la
compra i també per fer el pagament. En aquesta fase l’empresa pot facilitar
aplicacions específiques i ha de facilitar el pagament mitjançant el mòbil.

• A l’última fase del procés l’empresa ha de cercar la repetició de la compra,
aconseguir la fidelització del client i, si pot ser, que expliqui positivament
la seva experiència a altres clients potencials. Aquí el client utilitzarà el
mòbil per informar-se per a pròximes compres i també per comentar la seva
experiència a les xarxes. L’empresa pot facilitar aplicacions específiques i
contactar amb el client per correu electrònic o SMS.

Les eines més habituals en màrqueting mòbil són:

• SMS/MMS (short message service i multimedia messaging service): el
consumidor rep un missatge de text (SMS) o multimèdia (MMS) en el
telèfon. L’aparell no cal que sigui intel·ligent i, per tant, la connexió a
internet no és necessària. La recepció és immediata i la taxa de lectura
és alta. Els dos tipus de campanyes més habituals són l’enviament massiu
i l’enviament selectiu (per exemple, quan un consumidor passa per davant
un punt de venda).

• Codis QR: el consumidor escaneja un codi amb el seu aparell de telefonia
intel·ligent o tauleta. L’aparell ha de portar incorporada una aplicació que
permeti la lectura del codi. El codi redirecciona a un web.

• Aplicació mòbil: també conegudes com a app, permeten desenvolupar
unes tasques concretes a través del telèfon. Són gratuïtes o de pagament.
Les campanyes de màrqueting actuen en dues direccions: la inserció de
publicitat en una aplicació ja existent i la creació i manteniment d’una
aplicació pròpia.

• Geolocalització: l’empresa desenvolupa l’estratègia a partir d’una apli-
cació de localització on queda associada i és identificada a través d’una
ubicació geogràfica determinada. Google Maps (www.google.es/maps),
Foursquare (es.foursquare.com) i Yelp (goo.gl/a1LH7B) són exemples
d’aplicacions de localització. Els usuaris d’aquestes aplicacions consulten
els mapes i aporten ressenyes i comentaris. La geolocalització, amb un ús
creixent a causa de la popularització de la telefonia intel·ligent, està basada
en la proximitat que busquen els consumidors per a l’adquisició de béns i
serveis.

El disseny web adaptatiu (responsive), que permet que el web s’adapti a la
pantalla de lectura de tota mena de dispositius, és imprescindible però cal, a més,
que aquesta adaptació sigui òptima, amb continguts més simplificats, adaptats a
la pantalla de lectura i que aprofitin les funcionalitats del dispositiu. En versió
mòbil del web cal assegurar aspectes com ara: la connexió amb un sol clic amb el
telèfon de l’empresa, el contacte per correu electrònic o missatgeria, la localització
a través de Google Maps, els botons amb crides a l’acció (CTA) que facilitin els
processos, les opcions de pagament des del mòbil o l’accés a les xarxes socials i
les opcions per compartir continguts.

http://es.qr-code-generator.com
http://es.qrcode-pro.com
https://www.google.es/maps
https://es.foursquare.com
https://www.yelp.com/barcelona
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Les visites de l’"aranya"

Una aranya web és un
programari que inspecciona

pàgines web de forma metòdica i
automatitzada. Per comprovar el

darrer pas de l’aranya per una
pàgina web, cal buscar la pàgina

en una cerca a Google i clicar
l’opció “Còpia en memòria” que

s’activa en clicar la fletxeta
situada al final de la URL.

Un algoritme és un càlcul
matemàtic que soluciona un

problema mitjançant unes
instruccions.

Les aplicacions mòbils representen un pas més en l’adaptació del web al mòbil
i estan cada vegada més esteses. Les apps permeten explotar al màxim les
prestacions integrades en els dispositius, com ara el GPS, la captura d’imatges,
l’àudio i el vídeo, el calendari, etc. i també permeten l’enviament de notificacions,
que poden resultar molt útils, per exemple, a l’hora de mantenir l’usuari informat
sobre novetats o actualitzacions.

Les apps permeten facilitar la compra i fidelitzar el client. Les compres es realitzen
dins de l’aplicació i a través del compte de l’usuari del dispositiu amb la qual cosa
no cal aportar ni les dades de l’usuari ni les del pagament i el procés se simplifica.
Posteriorment, les apps faciliten les campanyes de fidelització a través de cupons,
targetes o altres incentius per a la compra.

Permeten la sincronització o el registre de dades per funcionar fora de línia.
D’aquesta manera, l’usuari pot accedir als continguts de l’aplicació fins i tot quan
no hi ha bona cobertura de xarxa.

2.5 Posicionament als cercadors

Un cercador són grans bases de dades creades automàticament gràcies al treball
d’uns programes, anomenats aranyes o robots, que busquen contínuadament a
internet i que indexen les pàgines web que troben.

La selecció i ordenació d’unes determinades pàgines, i no d’unes altres, és
conseqüència d’uns algoritmes secrets que el cercador aplica a la cerca i que
canvien periòdicament. Una de les tasques a realitzar per la persona que posiciona
un web és assegurar-se que el cercador llegeix correctament les pàgines i que
l’aranya web passa per les pàgines que li interessen periòdicament (almenys
setmanalment). Les aranyes llegeixen el contingut dels webs en el codi font, escrit
en llenguatge HTML.

El primer pas per a un bon posicionament és la indexació de les pàgines que
integren el web. El resultat de la cerca ”site:www.nomdelweb.com” a Google
permet saber el nombre de pàgines que el cercador té indexades i quines són.

La clau del posicionament no només és que el producte aparegui en la cerca,
sinó també que es trobi a la primera pàgina de resultats o a la part de la
pantalla que és visible per a l’usuari sense utilitzar la barra de desplaçament
lateral.

Google (www.google.cat) és el cercador de referència a l’Estat espanyol i a la
resta d’Europa, però depenent dels mercats als quals es vulgui accedir caldrà tenir
en compte també altres eines. La taula 2.3 mostra els cercadors que cal tenir en
compte a d’altres països.

https://www.google.cat
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Versions locals de Google

Google s’adapta al país
corresponent. A tall d’exemple,
vegeu les versions francesa
(www.google.fr) i italiana
(www.google.it) de Google. A
l’hora d’allotjar el web, caldrà
tenir en compte el país del
mercat al qual ens dirigim.

Taula 2.3. Cercadors de referència en diferents països

País Nom del cercador URL d’accés

Estats Units Bing www.bing.com

Estats Units Yahoo! Estats Units us.yahoo.com

Japó Yahoo! Japan www.yahoo.co.jp

República txeca Seznam www.seznam.cz

Rússia Yandex www.yandex.ru

Xina Baidu www.baidu.com

Les estadístiques d’ús dels diferents cercadors en l’àmbit mundial es poden
consultar des del web d’StatCounter (gs.statcounter.com). Tal com mostra la
figura 2.3, el març del 2017, un 92,31% de les cerques fetes a internet en l’àmbit
mundial, des d’ordinadors i dispositius mòbils, es van fer amb el cercador Google
(www.google.com), seguit a gran distància per Bing, de l’empresa Microsoft
(www.bing.com), i Yahoo (es.yahoo.com). A Rússia, en canvi, el cercador Yandex
(yandex.com) té gairebé el mateix ús que Google, mentre que a la Xina el cercador
més utilitzat (76%, el març de 2017) és Baidu (www.baidu.com).

Figura 2.3. Ús de cercadors en l’àmbit mundial (març del 2017)

Font: gs.statcounter.com

Els resultats que ofereixen els cercadors prioritzen els webs locals. L’origen d’un
espai web queda registrat a través de la IP (internet protocol) de l’allotjament i
Google fa servir aquesta característica i adapta també l’idioma a les versions locals,
cosa que permet oferir uns resultats més personalitzats. Així, a l’hora d’obtenir
un bon posicionament en un país determinat és necessari allotjar el web en aquell
país.

A part, de la geolocalització del domini i de l’allotjament, cal tenir en compte
també que tant els indicadors locals, com ara números de telèfon o correus
electrònics, com els enllaços que dirigeixen a webs locals (del mateix país),
contribueixen també a un bon posicionament.

https://www.google.fr
https://www.google.it
https://www.bing.com
https://us.yahoo.com
https://www.yahoo.co.jp
https://www.seznam.cz
https://www.yandex.ru
http://www.baidu.com
http://gs.statcounter.com
https://www.google.com
http://www.bing.com
https://es.yahoo.com
https://yandex.com
http://www.baidu.com
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En les estratègies internacionals, el posicionament en cadascun dels països o
mercats requereix un estudi previ d’aquell mercat per tal d’identificar les paraules
clau més rellevants i concentrar-hi els esforços de posicionament.

En les estratègies internacionals, el posicionament s’ha de treballar per a
cada país.

Hi ha dues maneres de posicionar-se a la xarxa:

• Mitjançant el que es coneix com a SEO (search engine optimization o
optimització de cercadors), que és gratuït.

• Mitjançant el que es coneix com a SEM (search engine marketing o
màrqueting de cercadors), que és de pagament.

El treball en SEO consisteix a millorar la visibilitat de l’espai web en els motors
de cerca de manera natural (posicionament orgànic), mentre que el SEM passa per
la compra d’anuncis i per saber gestionar els paràmetres que el motor de cerca té
en compte, a fi d’aconseguir un posicionament òptim a un preu ajustat.

Un pla de màrqueting digital ha de conjugar les accions en SEO i SEM. El
SEO és desenvolupa a mitjà i llarg termini i el SEM es treballa en períodes
temporals més breus.

2.5.1 SEO o l’optimització del resultat dels cercadors

El search engine optimization (SEO) són un conjunt de tècniques de
posicionament gratuïtes que tenen com a objectiu que el web o blog obtingui
un lloc destacat en els resultats en els cercadors.

El SEO també és conegut com a una tècnica natural de posicionament o orgànica,
que significa que no s’ha de pagar al cercador però, alhora, implica que és im-
prescindible esmerçar esforços i enginy per aconseguir aparèixer en les primeres
posicions.

Un dels factors a tenir en compte quan es treballa amb SEO és la variable temps.
Una campanya necessita un interval llarg per observar els resultats en els motors
de cerca. A més, els canvis en els algoritmes, que determinen com un motor
de cerca “classifica” les pàgines web, fa necessari un treball continu, per evitar
penalitzacions i que la competència tingui una posició millor. La gratuïtat del SEO
facilita que els motors de cerca siguin accessibles per a tots els anunciants.

La clau del SEO és l’optimització contínua del posicionament.
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Optimització per a Google

Les consideracions per a
l’optimització de les pàgines fan
referència a Google, considerat
com la referència dels motors de
cerca. Les directrius de qualitat
que marca Google per optimitzar
el contingut es poden consultar a
bit.ly/2qj5maI.

Els diferents tipus de
trànsit es tracten al punt
“Alta als cercadors i
captació de trànsit” de la
unitat “Comerç electrònic”
d’aquest mateix mòdul.

PageSpeed Insights

El servei PageSpeed Insights
goo.gl/KvAXcA de Google
mesura la velocitat de càrrega
d’una pàgina web i facilita
recomanacions de millora.

El contingut del web o blog és bàsic per aconseguir un bon posicionament
natural en els cercadors. Amb contingut que interessi el públic objectiu, les
possibilitats d’aconseguir que tornin a visitar o que enllacin el web s’incrementen
considerablement. És una manera d’augmentar el nombre de visites.

També és convenient que l’actualització del web i el blog es realitzi periòdicament
perquè, d’aquesta manera, es genera trànsit i facilitem que l’aranya torni a passar
per a rastrejar els nous continguts. A més, una nova entrada en un blog origina
una nova adreça URL que els cercadors han d’indexar.

Els motors de cerca penalitzen que els usuaris entrin i surtin
precipitadament del canal (taxa de rebot).

Alguns dels principals indicadors o KPI per mesurar el trànsit orgànic o provinent
d’accions de SEO són:

• Nombre de pàgines indexades.

• Visites procedents de cercadors sense nom de marca (non branded).

• Nombre de paraules clau orgàniques.

• Nombre de pàgines d’aterratge (landing pages) que reben trànsit de cerca-
dors.

• Mitjana de visites orgàniques que aterren a cada pàgina.

• Conversió i rebot per a cada paraula clau i pàgina.

En la mesura dels resultats als cercadors, la taxa de rebot esdevé un indicador
fonamental. La taxa de rebot permet identificar quines inversions en paraules clau,
en tipus de contingut o en àmbits geogràfics són més rendibles per aconseguir
un trànsit de qualitat, susceptible d’interessar-se pels continguts de la pàgina
d’aterratge.

La taxa de rebot permet també fer el seguiment i la valoració dels canvis que
s’introdueixen a les pàgines d’aterratge per tal d’optimitzar-les i aconseguir una
major capacitat de retenció d’usuaris.

Per ordre seqüencial, l’optimització del web requereix tenir en compte aspectes
referits a:

1. Disseny de la pàgina: inclou l’arquitectura web, la velocitat de càrrega i el
disseny adaptable:

• Domini: el nom de domini ha de remetre al contingut del web.

• URL amigables: es recomana utilitzar URL que facilitin in-
formació sobre la pàgina on porta. Per exemple, és millor
usar un URL que sigui www.elmeulloc.com/serveis.html que
www.elmeulloc.com/llistaS.html.

https://support.google.com/webmasters/topic/6001971?hl=es&ref_topic=6001981
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es
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SEOquake

SEOquake (goo.gl/jM74K) és un
complement de Chrome que

permet fer una auditoria SEO
dels webs i que informa, per

exemple, de la densitat i de la
prominència de les diferents

paraules que hi figuren. Un cop
utilitzat, convé desactivar-lo per
tal que no consumeixi recursos

del sistema.

• Llenguatges: cal tenir en compte que els llenguatges que més entenen
els cercadors són HTML i CSS. Per tant, tenir una bona estructura de
pàgines HTML i CSS sense errors serà clau en el posicionament SEO.

• Disseny responsiu o responsive: els cercadors premien que el lloc
web estigui preparat per a mòbils i tauletes.

• La velocitat de càrrega: no hauria de superar mai els 2 o 3 segons. El
servidor i l’optimització o no del contingut textual i gràfic influeixen
en la velocitat de càrrega.

2. Descripció de la pàgina: les metaetiquetes <title> (títol) i
<description> (metadescripció). L’aparició de les paraules clau en
aquests elements indiquen prominència. El títol no es llegeix en el
contingut però és molt important perquè serveix perquè els cercadors
coneguin el contingut de la pàgina. Quant a la metadescripció, tot i no
ser determinant per al posicionament, és important perquè apareix en el
resultat del cercador i es converteix, així, en un element de persuasió que
afecta el CTR (click through rate) o ràtio de clics.

3. Contingut: inclou la redacció, l’actualització de la informació i l’optimit-
zació de les imatges. Cal una anàlisi acurada de les paraules clau més
rellevants i convé considerar el màrqueting de continguts com a tècnica
per millorar el posicionament als cercadors. El cercador té en compte les
vegades que es repeteix una paraula i els llocs on apareix, és a dir analitza
la densitat i la prominència del terme en qüestió.

4. Popularitat i autoritat: la política d’enllaços i l’activitat a la xarxa.
Els cercadors tenen en compte el nombre d’enllaços que porten a un
web publicats en altres pàgines web. D’aquesta manera, és important la
col·laboració amb altres llocs web o comunitats, així com també dissenyar
un pla de promoció a les principals xarxes socials.

Així, en l’optimització per als cercadors, es distingeix entre SEO on-page i SEO
off-page. El SEO on-page fa referència a totes les accions per a la millora del
posicionament que es realitzen al mateix web (disseny i contingut del web) mentre
que el SEO off-page fa referència a les accions que es realitzen fora del web amb
aquest mateix objectiu (popularitat i autoritat).

Màrqueting de continguts

El contingut és un dels factors clau del posicionament SEO perquè genera trànsit
cap al canal digital des dels motors de cerca.

El màrqueting de continguts, també conegut com a branded content,
consisteix a generar informació que connecti, de forma sòlida i duradora,
els consumidors i la marca. La finalitat ideal és convertir l’empresa en
referència informativa del sector.

https://chrome.google.com/webstore/detail/seoquake/akdgnmcogleenhbclghghlkkdndkjdjc
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Aquesta connexió no es realitza a través del llenguatge publicitari, que pot arribar
a provocar rebuig si és interpretat com a invasiu, sinó amb un estil informatiu que,
naturalment, té una finalitat comercial. El màrqueting de continguts ajuda a
visualitzar una marca entre els consumidors i ha d’establir una política d’enllaços
(link building) que afavoreixi una major visibilitat i un posicionament òptim en els
motors de cerca.

Exemple de com aproximar-se al públic a través del llenguatge escrit i visual

La teoria de l’acomodació defensa que l’estil dels continguts publicitaris s’ha d’adaptar a
la forma en què l’usuari del web utilitza el llenguatge textual i visual, perquè és una manera
d’aproximar-se al destinatari i així és més fàcil que s’interessi pels textos i que, per tant,
o bé generi visites per compte propi o bé recomani el web al seu entorn més immediat
mitjançant enllaços.

Una estratègia de màrqueting de continguts ha de tenir en compte en quina fase del
procés de compra es troba el client: si encara no és conscient de cap necessitat, si
ja té una necessitat i està cercant una solució, si ja té una intenció clara de compra
o si ja ha comprat i pot ser que repeteixi la compra.

En cadascuna d’aquestes fases els interessos del client seran diferents i cal que tant
els continguts com el format d’aquests continguts s’adaptin a aquests interessos.
Així, el contingut ha de servir com a element d’atracció inicial, ha d’empènyer
l’usuari perquè torni a visitar el canal digital i ha de servir com a suport al
procediment de compra.

Per tant, SEO i màrqueting de continguts són complementaris, perquè els
consumidors accedeixen al canal digital més fàcilment i els motors de cerca
detecten millor el tema de la pàgina.

L’estratègia de continguts ha d’aconseguir generar trànsit cap a web,
atraure clients potencials, convertir els clients potencials en clients i
fidelitzar-los. A banda, la redacció dels textos ha d’incloure les paraules
clau que el públic objectiu utilitzaria per trobar l’empresa.

Els dos canals bàsics per al màrqueting de continguts són el web i el blog però
també les xarxes socials, atès que Google també té en compte les mencions a les
xarxes. Una de les vies de futur del màrqueting de continguts és la producció de
textos simples de manera automàtica a partir de robots.

El màrqueting de continguts és molt útil per transmetre laidentitat i els
valors de la marca i és una tècnica perfecta per millorar el posicionament
als cercadors.
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2.5.2 SEM o màrqueting de cercadors

El màrqueting de cercadors, altrament conegut com a search engine marketing
(SEM), és un conjunt de tècniques de pagament que tenen el propòsit d’aug-
mentar la visibilitat d’un web, i, en conseqüència, generar-hi més trànsit des dels
motors de cerca.

El SEM consisteix a pagar per anuncis a fi que apareguin en la primera pàgina
dels motors de cerca, depenent de certes paraules clau o conceptes de cerca, que
es decideix segons el producte i segons com els usuaris fan aquesta cerca.

En el cas de Google Adwords, la plataforma publicitària de Google, els anuncis
patrocinats surten a la part superior i inferior de la pàgina de resultats, marcats
de color verd i amb l’epígraf «Anuncis» («Ad»). Això diferencia les pàgines web
visibles a través de la tècnica SEM de la resta, que estan ben situades gràcies al
treball amb SEO.

Google AdWords és l’eina més utilitzada per un gestor de SEM.

A Google Adwords el preu es fixa a partir d’una subhasta de paraules clau. Per
tant, el preu d’un anunci mai és fix i depèn de l’oferta i la demanda sobre aquella
paraula. No obstant això, la licitació més alta no obté, automàticament, la posició
més alta. Google prioritza els espais webs que considera de més qualitat.

Per a una petita o mitjana empresa, les campanyes encara poden arribar a ser molt
cares, sobretot si es licita per a paraules clau amb molta competència, però els
resultats són relativament ràpids d’observar.

Els mateixos motors de cerca ofereixen les plataformes publicitàries. Els tres casos
més importants són Google AdWords (adwords.google.com/home), Bing Ads
(goo.gl/V1wnHY) i Yahoo! Search Marketing (www.oath.com/advertising).

A diferència del SEO, les campanyes de SEM permeten un coneixement exacte
dels costos associats al trànsit adquirit: per a cada anunci es coneix el nombre
de clics, les visites reals associades a aquests clics, la taxa de rebot i la taxa de
conversió.

Així, tot i que els indicadors són per força similars als que s’utilitzen per mesurar
el trànsit orgànic, el major control que es té dels resultats i la relació directa que
hi ha entre aquests resultats i la inversió realitzada, obliguen a una anàlisi acurada.
Així, en una campanya de SEM, alguns dels possibles indicadors, que en molts
casos es poden obtenir de la mateixa informació que facilita AdWords, són:

• Visites, ràtio de conversió o temps mitjà per posició de l’anunci en la pàgina
de resultats.

• Taxa de rebot per tipus de paraules clau o versió de l’anunci.

• Ràtio de conversió per delimitació geogràfica de la campanya.

https://adwords.google.com/home
https://secure.azure.bingads.microsoft.com/Login.aspx
https://www.oath.com/advertising/
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Consulteu el punt
“Publicitat als canals
digitals” d’aquest mateix
apartat.

Adwords Editor

Adwords Editor (goo.gl/pCgsVo)
és una aplicació de Google per
gestionar comptes d’AdWords
que es pot descarregar. Permet
configurar les campanyes en
local i pujar-les a la xarxa un cop
configurades.

• ROI (retorn a la inversió) per campanya grup d’anuncis, tipus de paraules
clau (branded, non branded, long tail keywords) o delimitació geogràfica
de la campanya.

A més dels anuncis a la xarxa de cerca, el sistema publicitari de Google també
inclou la xarxa publicitària Google Ad sense (goo.gl/Aa2lQb) que permet publicar
anuncis a la seva xarxa de socis, com ara a Google Maps o YouTube, o anuncis
als webs afiliats a la xarxa de display de Google (Google Display Network), que
inclou també les aplicacions de mòbil. Ad sense és la xarxa publicitària més gran
del món.

L’administrador d’un web pot inserir anuncis, amb text i imatges, en altres webs
relacionats amb el tema dels continguts i la localització geogràfica. Google
paga al web per inserir aquests anuncis i Google Adwords permet gestionar-los
i administrar-los. Ad sense treballa, sobretot, amb anuncis de tipus display com el
que mostra la figura 2.4. La fletxa de la part superior dreta ens indica que es tracta
d’un anunci de Google.

Figura 2.4. Anunci tipus display de Google

Els anuncis de la xarxa de display també es poden utilitzar per fer màrqueting
comportamental o remàrqueting.

Creació d’una campanya a Google Adwords

Per a la creació d’una campanya a Google Adwords a la xarxa de cerca, el primer
pas és escollir el tipus de campanya, tal com mostra la figura 2.5:

Figura 2.5. Tipus de campanyes a Google AdWords

https://adwords.google.com/intl/ca_es/home/tools/adwords-editor/
https://www.google.es/adsense/start/#/?modal_active=none
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Canal de vídeo d’AdWords

AdWords disposa d’un canal de
vídeos a YouTube on publica

tutorials i recomanacions per a
l’ús d’AdWords en el màrqueting

en línia goo.gl/kzp1NG.

Un cop escollit el tipus de campanya, els principals elements que cal definir i que
configuren la campanya són:

• Nom de la campanya

• Ubicació: cal indicar l’abast geogràfic de la campanya, es poden seleccionar
països, àrees o, fins i tot, radis de km al voltant d’un punt. També permet
excloure zones, per exemple en el cas d’empreses que venen a tot el territori
peninsular espanyol però que per qüestions logístiques no fan enviaments a
Canàries.

• Idioma: es tracta d’indicar l’idioma o idiomes dels usuaris als quals ens
volem dirigir però cal tenir en compte que Google farà la selecció dels
idiomes que indiquem en funció de l’idioma del navegador.

• Licitació (puja): cal indicar el pressupost diari que es vol destinar a la
campanya.

• Dates d’inici i final

Un cop configurada la campanya, cal crear el primer grup d’anuncis, dins del
qual es crearan els anuncis. Cada grup d’anuncis conté un determinat conjunt
de paraules clau i els anuncis corresponents. L’organització de la campanya en
grups d’anuncis permet adequar-la a les diferents necessitats dels usuaris. En una
campanya, es pot fer, per exemple, un grup d’anuncis per a cadascuna de les línies
del producte o diferents grups d’anuncis en funció de les ubicacions geogràfiques.
Si cal adreçar-se a àrees amb idiomes diferents, sovint el millor és fer campanyes
diferents.

Així, per a cada grup d’anuncis, a part d’indicar un nom, cal:

1. Elegir les paraules clau: les paraules que activaran l’anunci quan els
usuaris les utilitzin en el motor de cerca.

2. Establir el CPC màxim: l’anunciant ha d’establir el cost per clic màxim
que vol pagar per visitant i, després, depenent de la competència que hi hagi
per a les paraules clau en qüestió, s’acabarà pagant un CPC que serà inferior
o igual a aquesta quantitat. AdWords fa un suggeriment.

3. Elaborar l’anunci: format per un títol, un text i una URL i que convé que
contingui també les paraules clau.

Elecció paraules clau

Com a primer pas, cal fer una recerca de les paraules clau (keywords) que
utilitzen els possibles clients i cal analitzar també les paraules clau que fa servir
la competència en el seu contingut.

La rellevància de les paraules clau escollides és determinant per al
posicionament.

https://www.youtube.com/user/learnwithgoogle?hl=ca
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Tipus de concordança

Podeu consultar les diferents
opcions que ofereix AdWords
amb relació a la concordança de
paraules clau a goo.gl/9pK0Ga.

El Planificador de paraules clau de Google o Google Keyword Planner
(goo.gl/JVqKiK) és una eina de Google que proporciona paraules relacionades
amb un concepte estratègic, que els usuaris utilitzen de manera freqüent, i també el
CPC màxim suggerit. Semrush (es.semrush.com) és una altra eina per a la cerca
de paraules clau. La figura 2.6 mostra, per exemple, el resultat de Google per a
paraules relacionades amb “bicileta plegable i la figura 2.7 el resultat de Semrush
per a paraules relacionades amb ”folding bike”.

Figura 2.6. Planificador de paraules clau de Google

Figura 2.7. Semrush

Les paraules clau no poden estar repetides en els diferents grups d’anuncis. Si fos
així, a la subhasta entrarien en competència les unes contra les altres i farien pujar
el preu.

Les paraules clau d’una sola paraula o de caràcter general, a part de tenir un cost
més elevat atesa la gran competència, solen ser massa àmplies i poden generar
clics d’usuaris amb poques probabilitats d’estar interessats en el producte.

Les campanyes de SEM solen ser rendibles en les fases avançades del procés de
compra, on precisament la cerca de l’usuari ja està molt acotada i les cerques es
poden associar a termes de dues, tres o més paraules, també conegudes com a
mid tail keywords i long tail keywords amb un cost inferior. Per exemple és millor
utilitzar “compra cosmètics facials naturals” que “cosmètics”.

https://support.google.com/adwords/answer/2497836?hl=ca
https://adwords.google.com/KeywordPlanner
https://es.semrush.com
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Establiment del CPC màxim

En el cas que sigui possible, a l’inici d’una campanya és convenient licitar a l’alça
per aconseguir, d’una manera ràpida, un bon posicionament. Posteriorment, la
inversió es pot anar reduint, tot i que controlant que el posicionament de l’espai
web no empitjori. Aquesta és una manera d’optimitzar la inversió econòmica
imprescindible en una campanya SEM.

Google AdWords classifica els anunciants, que entren en competència per a
un millor posicionament, en un rànquing que calcula mitjançant un algoritme,
l’AdRank, en què relaciona dues variables: per una banda, el cost per clic màxim
(CPC) i, per l’altra, la qualitat de l’anunci.

La qualitat de l’anunci és un concepte difícil de calcular que conjuga el CTR, la
rellevància que té el text de l’anunci amb relació a les paraules clau de la cerca
i també la pàgina d’aterratge o landing page a la qual porta l’anunci. Google
analitza el comportament de l’usuari un cop arriba al web i valora si s’hi queda,
quanta estona s’hi queda o si en marxa (taxa de rebot).

El CTR, que és una de les mètriques més importants en una campanya
d’AdWords, és una manera de saber si l’anunci està ben elaborat.

En el moment de fer la campanya, Google AdWords indica a l’anunciant quin
nivell de qualitat té però el que no li indica és el nivell de qualitat dels seus
competidors.

Google vol el màxim benefici i, per tant, prioritza els anuncis que li
proporcionen més ingressos.

Exemple per determinar la posició dels anunciants i el CPC

Per a unes mateixes paraules clau, AdWords té els següents cinc anunciants que
competeixen per posicionar el seu anunci:

Taula 2.4
Anunciant CPC màxim Nivell de qualitat

A 2,00 AC 7

B 3,00 AC 6

C 7,00 AC 3

D 4,00 AC 2

E 2,50 AC 9

Es calcula l’AdRank de cada anunciant multiplicant el CPC màxim pel nivell de qualitat:

Taula 2.5.

Anunciant CPC màxim Nivell de qualitat AdRank

A 2,00 AC 7 14,0

B 3,00 AC 6 18,0

C 7,00 AC 3 21,0
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D 4,00 AC 2 8,0

E 2,50 AC 9 22,5

L’AdRank determina el posicionament en el resultat de la cerca. Ordenant per l’AdRank
tenim:

Taula 2.6.

Anunciant CPC màxim Nivell de
qualitat

AdRank Posició

E 2,50 AC 9 22,5 1

C 7,00 AC 3 21,0 2

B 3,00 AC 6 18,0 3

A 2,00 AC 7 14,0 4

D 4,00 AC 2 8,0 5

Els anunciants sortiran per aquest ordre i el CPC que pagaran es calcularà dividint l’AdRank
del seu següent competidor pel seu nivell de qualitat. Així el CPC que haurà de pagar
l’anunciant E serà el resultat de dividir 21, que és l’AdRank de l’anunciant C, per 9, que és
el seu nivell de qualitat. L’últim anunciant pagarà el CPC màxim:

Taula 2.7.

Anunciant CPC
màxim

Nivell de
qualitat

AdRank Posició CPC real

E 2,50 AC 9 22,5 1 21/9 = 2,33 AC

C 7,00 AC 3 21,0 2 18/3 = 6,00 AC

B 3,00 AC 6 18,0 3 14/6 = 2,33 AC

A 2,00 AC 7 14,0 4 8/7 = 1,14 AC

D 4,00 AC 2 8,0 5 Paga el CPC màxim =
4,00 AC

El treball en SEM significa un equilibri constant entre la inversió econòmica i
la qualitat de l’anunci. Si el pressupost inicial és alt, però el responsable de la
campanya no té cura de la qualitat, l’espai web perd posicionament.

Google Adwords proporciona les dades d’evolució de la campanya i de la despesa
realitzada. En el cas d’una botiga virtual, l’usuari sap les vendes produïdes gràcies
a la utilització d’AdWords.

Elaboració de l’anunci

Un cop escollides les paraules clau i establert el CPC màxim, ja només queda
redactar els anuncis. Cal definir un títol i incorporar el text de l’anunci més la
URL que es mostra a l’anunci. La URL que es mostra no cal que sigui la mateixa
que la de la pàgina d’aterratge. Per tal que el text sigui atractiu, convé incloure-hi
preus o promocions i crides a l’acció com ara “compra” o “reserva”.

A més d’aconseguir textos atractius, és imprescindible tenir cura de la rellevància,
i assegurar que les paraules clau que s’han escollit es repeteixen també en el text de
l’anunci, i també que el text de l’anunci està relacionat amb la pàgina d’aterratge
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Sistema d’administració
Hootsuite

Hootsuite permet la gestió
comuna de diferents xarxes
socials, com ara Facebook,

Twitter i Instagram
(hootsuite.com/es).

Easypromos

Easypromos
(www.easypromosapp.com/es)

és un servei per realitzar
promocions de venda i concursos

a través de les xarxes socials.

a la qual dirigeix. Cal recordar que la rellevància és una de les variables que té en
compte Google per decidir el nivell de qualitat i que, per tant, junt amb el CPC, és
determinant per al posicionament de l’anunci.

En iniciar una campanya, convé provar diversos anuncis, amb textos i propostes
de valor diferents, per veure quins són els que funcionen millor. A mesura que
avança la campanya i en funció de les dades i dels resultats obtinguts, que facilita
el mateix AdWords, la campanya es pot anar modificant i millorant.

2.6 Màrqueting als mitjans socials

El màrqueting digital es fixa en les xarxes socials perquè modifiquen la forma
en què les persones es relacionen amb el seu entorn més immediat i perquè la
interacció entre usuaris influencia les seves decisions de compra.

Les característiques funcionals de les xarxes promouen la creació de comunitats
virtuals, que afavoreixen que el consumidor se senti compromès amb la marca i
partícip de l’experiència que se li ofereix.

Les xarxes socials formen part de la quotidianitat, generen proximitat i afavoreixen
el contacte permanent. La rellevància de les xarxes socials a l’àmbit comercial està
basada a escoltar el consumidor i a poder-hi dialogar.

El desenvolupament dels conceptes de proximitat i vinculació són valors
afegits de l’ús de les xarxes.

La comunicació directa i en pla d’igualtat que permeten les xarxes també incideix
positivament en la construcció de la marca perquè permet apel·lar directament als
sentiments i a les emocions dels clients i proporcionar-los una millor experiència
d’usuari.

En un procés d’internacionalització, les xarxes socials poden ser una eina especi-
alment útil. La creació d’un perfil en una xarxa social, per exemple, permet tenir
presència en un mercat a un cost relativament baix. D’altra banda, les xarxes de
caràcter professional, com ara LinkedIn, poden facilitar la creació d’una xarxa
de contactes locals en el mercat objectiu. Establir relacions amb organismes i
persones és de gran ajuda per donar-se a conèixer i facilitar futures col·laboracions.

Les xarxes són també un suport publicitari. Tot i que, generalment, sense
l’impacte que tenen altres canals, la majoria ofereixen també la possibilitat de
promocionar continguts a través de les seves pròpies plataformes d’anuncis.

El pròxim pas de les xarxes socials serà la venda directa en línia. De fet, ja hi ha
compradors que coneixen l’existència i/o característiques d’un producte a través
d’una xarxa social i, a partir d’aquí, accedeixen a la botiga virtual. Les xarxes
encara han de desplegar el seu potencial per a la venda.

https://goo.gl/RPvKzc
https://www.easypromosapp.com/es/
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Statcounter

Les estadístiques d’ús de les
diferents xarxes socials en
l’àmbit mundial i per països es
poden consultar des del web
gs.statcounter.com.

Llistat de xarxes socials

A la Wikipedia es pot consultar
un llistat de les principals xarxes
socials actives goo.gl/nHdHrj.

A dia d’avui, per una qüestió tecnològica, les xarxes socials encara no
provoquen les vendes, però sí que ajuden a persuadir els consumidors sobre
la idoneïtat, o no, de l’adquisició d’un producte.

Tenint en compte el nombre d’usuaris, les xarxes socials més destacades són les
que es detallen a la taula 2.8; on es mostren també les seves característiques
bàsiques.

Taula 2.8. Característiques de les principals xarxes socials

Denominació Accés Nombre d’usuaris
actius (aprox.)

Idea clau Fortalesa Debilitat

Facebook es-es.facebook.com 1.650 milions Generalista, oci i
lleure

Cobertura Cert esgotament del
model

Instagram www.instagram.com 500 milions Fotografia Creixement Ús a través d’aparells
mòbils

Twitter twitter.com 320 milions Informatiu Perfil d’usuari Estancament en
usuaris

YouTube www.youtube.com 1.000 milions Oci audiovisual Convergència de
diferents àmbits

Massa diversificació
de continguts

Pinterest www.pinterest.es 150 milions Creativitat Exclusivitat Poca cobertura

Google+ plus.google.com 540 milions Xarxa social
alternativa

Pertany a Google Poca notorietat entre
els consumidors

LinkedIn www.linkedin.com 440 milions Comunitats
professionals

Establiment de
contactes i
visualització de la
marca en el sector

Ineficaç per a accions
de màrqueting per a
consumidors

WhatsApp www.whatsapp.com 1.000 milions Missatgeria
instantània

Referència entre els
consumidors

Poc desenvolupament
en l’àmbit comercial

Classificació segons rellevància, tenint en compte el nombre d’usuaris aproximat i el perfil bàsic en continguts així com la fortalesa i la debilitat a tenir en compte en el pla de
màrqueting digital (octubre de 2016)

En un pla de màrqueting digital internacional, a part de tenir en compte les
xarxes més utilitzades en l’àmbit mundial, caldrà fer una anàlisi de les xarxes
més utilitzades en aquells països on es vulgui tenir presència.

Facebook i Instagram són líders indiscutibles en molts països però cal tenir en
compte, també, les excepcions. A Xina, per exemple, destaquen el servei de
missatgeria WeChat, la xarxa generalista QQ, Weibo, que és un servei similar a
Twitter, i Youku, que és una xarxa per compartir vídeos. L’aplicació mòbil WeChat
és especialment interessant perquè permet també la realització de compres i de
pagaments en línia. A Rússia i a altres països de la seva antiga òrbita cal tenir en
compte especialment VKontakte i Odnoklassniki. Al Japó, la presència de Twitter
és especialment destacada. A Noruega és destacable la presència de Reddit.

La selecció i utilització de les xarxes socials és una qüestió que remet als objectius
de l’empresa, al públic objectiu al qual es vol adreçar i als recursos de què es
disposi.

Les estratègies de màrqueting als mitjans socials poden ajudar a assolir objectius
molt diversos:

http://gs.statcounter.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites
https://es-es.facebook.com
https://www.instagram.com
https://twitter.com
https://www.youtube.com
https://www.pinterest.es
https://plus.google.com
https://www.linkedin.com
https://www.whatsapp.com
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• Construcció de la marca i millora de la reputació: la presència de la
marca a les xarxes n’augmenta la visibilitat i ajuda a transmetre una imatge
positiva i a crear confiança.

• Gestió de la reputació: escoltar la comunitat i fer el seguiment de les
converses que es generen sobre la marca permet tenir un coneixement
constant de l’opinió dels clients per, si cal, actuar en conseqüència.

• Increment del trànsit al web: les xarxes socials afavoreixen el trànsit cap
al web i, per tant, milloren les ràtios de conversió.

• Millora del posicionament orgànic als cercadors (SEO): la presència
a les xarxes permet obtenir més mencions i influeix positivament en el
posicionament.

• Fidelització: mantenint el contacte amb els usuaris i oferint-los valor per
tal que repeteixin la compra i es converteixin en promotors de l’empresa o
marca.

• Millora de la relació amb client: convertir les xarxes en un canal més
d’atenció al client fa que el client se senti escoltat i contribueix a una millor
relació.

Exemples d’aplicació pràctica de les xarxes

Des del punt de vista comercial, alguns exemples d’aplicació pràctica són:

• Presentació de nous productes o serveis.

• Difusió d’esdeveniments, com ara l’obertura d’un nou punt de venda.

• Difusió de notícies comercials com ara promocions de venda o l’inici d’un període de rebaixes.

• Difusió de comunicats urgents (fets no previstos, com ara la cancel·lació d’un vol en una
companyia aèria).

• Canal de comunicació directa i obert per respondre queixes i dubtes.

• Eina per copsar la reacció immediata dels usuaris respecte a alguna acció de màrqueting
impulsada per l’empresa.

L’empresa ha de conèixer els perfils d’usuari de cadascuna de les diferents xarxes
i seleccionar les més utilitzades pel seu públic objectiu.

Pel que fa als recursos, cal tenir en compte el cost que suposa la presència a les
xarxes, atès que tot i que, en principi són gratuïtes, per gestionar-les cal assignar-hi
recursos.

Pel que fa a l’anàlisi dels resultats de les accions que es porten a terme a les
xarxes, a part que les dades de les diverses xarxes es poden integrar també a
Google Analytics, cada xarxa social sol oferir la seva pròpia eina d’analítica, com
és el cas de Facebook, amb les eines d’anàlisi que posa a disposició (Audience
Insights), o de Twitter, amb Twitter analytics (analytics.twitter.com) o Tweetreach
(tweetreach.com).

Tot i que la nomenclatura pot variar depenent de cada xarxa social, els principals
indicadors de rendiment a les xarxes socials són:

https://analytics.twitter.com/about
https://tweetreach.com/
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• Entrades: publicació de nou contingut.

• Seguidors: usuaris que han demanat seguir els continguts de manera
permanent.

• Nous seguidors: usuaris que decideixen seguir els continguts a partir d’un
moment determinat.

• Impressions: usuaris que veuen un determinat contingut publicat

• Contingut compartit: contingut de l’empresa (text, fotografies, vídeo...)
que els usuaris visualitzen en el seu compte perquè tenen interès a compartir-
lo amb els seus seguidors.

• Enllaços: redireccionament a un recurs o contingut de l’empresa mitjançant
un enllaç en d’altres canals digitals, com ara un web o un blog.

• Comentaris: intervencions que realitzen els usuaris com a resposta a la
publicació d’un contingut a les xarxes socials de l’empresa.

• Missatges privats: interaccions dels seguidors amb l’empresa que no són
visibles per a la resta d’usuaris.

• Respostes: reacció de l’empresa davant un comentari publicat pels usuaris.
Es pot realitzar de manera pública o privada.

• Nombre de “M’agrada”: clic sobre la icona corresponent que indica que
a l’usuari li agrada un contingut concret publicat a les xarxes socials.

• Nombre de mencions: nombre de vegades que l’empresa o marca ha estat
esmentada per altres usuaris.

• Clics a la URL: clic a la URL indicada en el perfil de l’empresa per obtenir
més informació.

Aquests indicadors es poden agrupar en diferents categories d’anàlisi, depenent
de la informació que es vulgui analitzar. Així, per exemple, la taula 2.9 mostra
una possible agrupació d’indicadors per a dues d’aquestes categories: visibilitat i
interacció.

Taula 2.9. Categorització per mesurar l’impacte de les xarxes socials

Categoria KPI

Abast o audiència (reach) Nombre de seguidors, impressions, contingut compartit i enllaços

Interacció (engagement) Comentaris, respostes, missatges privats, nombre de “M’agrada” i clics a la URL

La figura 2.8 mostra els diferents objectius a les xarxes socials en el marc dels
objectius de l’empresa i el tipus d’indicadors que cal mesurar en cada cas.
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Guia d’anuncis de
Facebook

Els anuncis de Facebook poden
mostrar-se de forma

lleugerament diferent segons
l’objectiu que es desitgi.

Facebook disposa d’una guia
d’anuncis amb algunes

recomanacions i on es poden
veure les diferències entre els

diversos formats
(goo.gl/88J7wR).

Figura 2.8. Objectius a les xarxes socials

2.6.1 Facebook

Facebook és una xarxa generalista
amb una gran cobertura.

Els valors més rellevants de Facebook són la seva gran capacitat de cobertura i el
fet que es tracta d’una xarxa intergeneracional.

Actualment la utilització de Facebook en un pla de màrqueting digital és
quasi imprescindible perquè així s’assegura la cobertura de les accions.

En primer lloc, Facebook pot ser útil per aconseguir objectius de construcció de
marca (branding) i, una vegada aconseguida una certa presència, Facebook pot
servir també per aconseguir objectius relacionats amb les vendes.

Així, tot i que Facebook és sobretot una eina per aconseguir la interacció amb
l’audiència, pot ser útil tant en la fase captació com en la fase de fidelització.
Depenent dels objectius de l’empresa, també cal considerar les possibilitats de
Facebook Messenger com a eina d’atenció al client.

A l’hora de dissenyar les estratègies i els continguts, cal tenir en compte que l’accés
a Facebook es fa, cada vegada més, des del mòbil i que el vídeo, com a format, té
cada cop més importància. El vídeo permet captar l’atenció del client més estona
i facilita el record de la marca.

Publicitat a Facebook

La publicitat a Facebook és efectiva perquè és una xarxa social amb molts usuaris
i amb molta presència en la vida quotidiana. Facebook permet una segmentació
més alta que altres xarxes, fet que en millora l’efectivitat i fa possible la realització
de campanyes amb pressupostos ajustats. L’impacte és mesurable en temps real.

https://www.facebook.com/business/ads-guide
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Píxel de Facebook

Abans, el píxel de Facebook
s’associava a cada campanya.
Per a més informació consulteu
goo.gl/qqSf7v

Audience Network

Audience Network permet situar
anuncis de Facebook al lloc web
d’un usuari o bé en una aplicació
per a mòbil. Per tant, Audience
Network amplia la segmentació
basada en les persones de
Facebook més enllà de la
plataforma. Més informació a:
goo.gl/PwDFCE.

La publicitat a Facebook es gestiona a través de Facebook Ads (vegeu la figura
2.9).

Figura 2.9. Interfície del gestor d’anuncis

Facebook permet associar a cada compte l’anomenat píxel de Facebook. El píxel
de Facebook consisteix en un codi javascript, no visible per als usuaris, que s’ha
d’incorporar a la capçalera de les pàgines del web de l’empresa abans de començar
qualsevol campanya a Facebook o a Instagram.

El píxel de Facebook facilita informació del públic que passa pel web de
l’empresa amb l’objectiu d’optimitzar les campanyes de publicitat.

El píxel de Facebook també fa possible la consulta d’estadístiques relacionades
amb les persones que han visitat el web i estan donades d’alta a Facebook. Per
exemple, preveient una pàgina (d’agraïment i amb instruccions per als pròxims
passos) que marqui el final de la compra es poden mesurar les conversions
provinents dels anuncis per, a partir d’aquí, calcular el cost de cada conversió i
prendre les mesures necessàries per fer més rendibles les campanyes.

La creació d’una campanya publicitària inclou les següents fases:

• Seleccionar l’objectiu de la campanya .

• Determinar la configuració bàsica: país, zona horària i moneda per
facturar.

• Determinar la configuració del públic objectiu: edat, idioma, localització,
nivell de formació, tipus de feina, interessos, comportament, etc. Facebook
disposa de molta informació dels usuaris i permet una segmentació és molt
acurada i efectiva.

• Seleccionar la ubicació de l’anunci. Fa referència a la plataforma a utilitzar:
Facebook, Instagram, les aplicacions i els llocs web d’Audience Network, o

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
https://www.facebook.com/help/audiencenetwork/
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Subhastes

El funcionament de les subhastes
a Facebook el podeu consultar a:

goo.gl/t1oUFk.

Publicitat

Podeu consultar alguns
suggeriments sobre la publicitat
de Facebook a: goo.gl/LwwPxz.

a totes les opcions anteriors, i permet decidir fins i tot en quins dispositius
mòbils.

• Establir el pressupost. Facebook demana el pressupost diari o total per
a cadascuna de les campanyes publicitàries. El preu s’estableix amb una
licitació i el pagament pot ser per impressions (CPM) o per clic (CPC).

• Crear l’anunci. Facebook ofereix diversos formats d’anunci, com ara
anuncis amb foto, amb vídeo, per seqüència, amb presentació, tipus canvas
o de col·lecció.

Una vegada creat l’anunci, s’envia i va a parar a la subhasta de Facebook, des
d’on es comença a mostrar a les persones adequades i se’n pot començar a fer el
seguiment.

La taula 2.10 mostra els països on el cost per a l’anunciant cada vegada que un
usuari realitza un clic en el seu anunci (CPC) és més elevat.

Taula 2.10. Rànquing de països amb el CPC més car

Posició País Preu en euros

1 Japó 1,79

2 Noruega 1,27

3 Austràlia 1,26

4 Estats Units 1,11

5 Suïssa 1,04

6 Finlàndia 1,02

7 Suècia 1,02

8 Canadà 0,99

9 Alemanya 0,95

10 Dinamarca 0,92

(25) Espanya 0,40

Font: La Vanguardia (2 d’octubre de 2016). Data i hora de consulta: 13 de setembre, sis de la tarda (hora local)

Promoció d’una pàgina i d’una publicació

A més dels anuncis, Facebook permet també promocionar una pàgina, promocio-
nar el lloc web de l’empresa o promocionar que es contacti amb la companyia a
través d’un botó de crida en una publicació.

Convidar les amistats perquè els agradi la pàgina i compartir una pàgina no suposa
cap tipus de cost afegit, però crear una promoció per afavorir el negoci porta
implícita una despesa per a l’empresa.

Facebook permet promocionar una pàgina, promocionar el lloc web de l’empresa
o promocionar que es contacti amb la companyia a través d’un botó de crida en
una publicació (vegeu la figura 2.10).

https://www.facebook.com/business/help/430291176997542
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-tips-recommendations
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Figura 2.10. Promocions a Facebook

Promocionar el lloc web d’una empresa permet aconseguir més visitants i
publicitar-lo a una audiència més gran.

Els passos que cal seguir per fer una promoció d’una publicació són els
següents:

1. Seleccionar la publicació.

2. Clicar al botó Promociona la publicació.

3. Seleccionar o no un botó per a la publicació: Comprar, Reserva ara, Més
informació, Registra’t, Com arribar-hi o Envia missatge.

4. Seleccionar l’audiència a la qual es vol fer arribar la publicació, tot indicant-
ne el sexe, l’edat i la població. Per definir el públic objectiu de forma
detallada es pot incloure gent que compleixi com a mínim una de les
dades demogràfiques, interessos o comportaments definits, i fins i tot es
pot excloure gent.

5. Concretar el pressupost. L’usuari és qui controla el que es gasta per
promocionar una publicació, i el pressupost indica el preu diari.

6. Establir la durada de la promoció.

7. Activar o no el seguiment o tracking de conversions. Mitjançant un píxel
es pot fer el seguiment de les conversions del lloc web, tant si aquestes són
compres com registres.

8. Indicar el mètode de pagament.

L’algoritme de distribució de Facebook, EdgeRank, prioritza les publicacions
d’amics i familiars en detriment de les publicacions de les marques i el sol fet
de publicar no garanteix que el contingut sigui mostrat a tots els seguidors. Així,
doncs, la promoció de les publicacions és una forma d’assegurar-ne la visibilitat.
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Instagram per a empreses

Podeu consultar més informació
relacionada amb Instagram per a

empreses a: goo.gl/pHN9vP.

Les publicacions promocionades es mostren als usuaris amb aquesta indicació
i, amb relació als anuncis, tenen algunes limitacions de disseny, atès que es
promocionen les publicacions tal com s’han dissenyat i no permeten, per exemple,
incloure botons de crida a l’acció.

2.6.2 Instagram

Instagram és una xarxa en
creixement en la qual les imatges i

vídeos predominen sobre el text.

Instagram és una xarxa social que es basa en la imatge i que els usuaris consulten
sobretot des del mòbil. Les fotografies tenen un gran impacte narratiu, faciliten la
difusió de la marca i ajuden a generar interès.

Les empreses que, per les característiques dels productes, necessiten la
imatge per a la persuasió han d’incloure Instagram en el pla de màrqueting
digital.

Instagram és una xarxa idònia per assolir objectius de construcció de marca
i també es pot utilitzar com a guia a través de l’embut de compra, des del
reconeixement fins a l’acció.

La utilització d’etiquetes o hashtags (#) vincula contingut a partir de conceptes
i, per tant, permet relacionar usuaris interessats en temes concrets. Cal definir
una estratègia d’etiquetes i decidir si es creen etiquetes noves o si s’utilitzen les
ja creades pels usuaris, per facilitar així el descobriment del contingut. Convé
combinar les etiquetes relacionades amb la marca o producte amb les etiquetes
relacionades amb els clients, idees o temes, que poden afavorir el descobriment
per part de nous usuaris.

Exemples d’utilització d’Instagram

Alguns exemples d’utilització d’Instagram són:

• Aparador de productes que estan a la venda.

• Avançament de productes que es posaran a la venda en un espai breu de temps.

• Fotografies de personatges famosos que són clients o visitants de l’empresa.

Publicitat a Instagram

L’atracció que té la imatge és el valor diferencial que presenta la publicitat a
Instagram. Les campanyes es gestionen des de Facebook Ads i, com a Facebook,
permeten un alt grau de segmentació que fa que puguin ser més efectives amb un
cost relativament baix.

Com a Facebook, l’administrador d’anuncis (Ads Manager) és el lloc des d’on
es poden crear, veure, editar i accedir als anuncis, conjunts d’anuncis i campanyes.
A més a més d’administrar les campanyes, ofereix la possibilitat de fer informes

https://business.instagram.com
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’Instagram stories’

Als anuncis d’Instagram stories,
els usuaris solament veuen els
anuncis entre una història i
l’altra quan es troben al visor, i
desapareixen després de 24
hores.

de rendiment i opcions per avaluar l’eficàcia dels anuncis. Si cal administrar una
gran quantitat d’anuncis, conjunts d’anuncis i campanyes es pot utilitzar també
l’editor Power Editor.

Les fases per a la creació d’una campanya són:

1. Vincular el compte d’Instagram al de Facebook (mateix usuari).

2. Seleccionar el tipus de campanya: les opcions són “Compra d’abast i
freqüència”, per aconseguir un abast previsible, “Compra de subhasta”, més
flexible que l’anterior, o “Campanya de Marquee”, que té un CPM fix i
mostra sempre l’anunci en primer lloc.

3. Seleccionar l’objectiu prioritari, per exemple: reconeixement de la marca,
interacció amb una publicació, reproducció de vídeo, trànsit o clics al
lloc web, conversions al lloc web, descàrrega d’aplicacions per a mòbils
i interacció amb aplicacions.

4. Definir el públic objectiu. Amb opcions bàsiques (edat, gènere...) i
avançades (interessos, comportaments...).

5. Assignar un pressupost, a partir de la inversió feta i de la durada de la
campanya.

6. Dissenyar l’anunci que pot consistir en una imatge única, una seqüència
d’imatges que l’usuari desplaça, un reproductor d’imatges (‘Instagram
stories’), que es visualitzen automàticament, o un vídeo amb una durada
màxima de 60 segons.

7. Aplicar les etiquetes. Es recomana usar una etiqueta pròpia que identifiqui
la campanya. En total, s’han d’utilitzar entre 2 i 5 etiquetes, una o dues
relacionades amb la marca i dues o tres relacionades amb els clients, temes
o idees.

8. Afegir mencions i anotacions. El màxim de text permès és de 300
caràcters.

2.6.3 Twitter

Twitter està posicionat com un canal
informatiu en temps real.

Les persones i les marques connecten amb Twitter, ja que, amb tot el que hi passa,
les marques tenen multitud d’oportunitats per afegir-se a les converses.

Twitter és la xarxa més connectada amb l’actualitat i la que permet obrir
converses amb els usuaris de forma més àgil.

Així, Twitter es converteix en una eina de màrqueting molt potent que ofereix
informació en temps real, interaccions i opinions que augmenten el rendiment
d’una marca. Té influència en totes les etapes del procés de compra i es pot utilitzar
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La licitació és un sistema de
compra en què el preu final
es decideix per subhasta i,

per tant, depèn de qui
ofereix més diners.

tant per ajudar a crear expectació davant del llançament d’un producte com per
animar que la gent es descarregui un cupó i que el bescanviï en una botiga. A
més, permet supervisar les converses sobre la marca i les opinions que genera en
temps real i mesurar així la reacció immediata dels usuaris respecte a les accions
de màrqueting.

Twitter també és una eina especialment útil per a la creació de comunitats
basades en interessos comuns i, per tant, per a la construcció de relacions
professionals.

Publicitat a Twitter

Twitter té menys desenvolupada l’opció d’inserir publicitat que Facebook Ads o
Google Adwords. Les campanyes a Twitter són més econòmiques que a Google
Adwords però més cares que a Facebook o a Instagram.

La gestió dels anuncis es fa des de la plataforma Twitter Ads i les fases per realitzar
una campanya són:

1. Registrar-se a Twitter Ads (goo.gl/2DxOAn).

2. Indicar el país des del qual es gestionarà la campanya (per a la facturació).

3. Seleccionar el tipus de campanya depenent de l’objectiu de màrqueting
que es persegueixi, Twitter ofereix les campanyes i els anuncis basats
en objectius (vegeu la figura 2.11) que faciliten l’optimització de les
campanyes de màrqueting.

4. Crear la campanya. Implica donar un nom a la campanya i indicar la
durada i la segmentació. Twitter permet una segmentació avançada (vegeu
la figura 2.12) que inclou, entre d’altres, segmentació per seguidors o per
paraules clau, i també permet definir audiències personalitzades a partir de
dades internes o de tercers, per exemple per fer remàrqueting.

5. Indicar el pressupost diari i, opcionalment, un pressupost total. L’anunci-
ant ha d’indicar també el CPC màxim. Twitter fa un suggeriment econòmic
a l’anunciant.

6. Elaborar el tuit o tuits per a la campanya.

7. Iniciar la campanya i optimitzar-la.

https://business.twitter.com/es.html
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Figura 2.11. Objectius de les
campanyes de Twitter

Figura 2.12. Segmentació addicional del perfil de l’audiència

2.6.4 LinkedIn

LinkedIn és una xarxa per establir
contactes professionals i visualitzar
la marca en el sector.

Malgrat que LinkedIn no és una xarxa social per establir relacions amb els
consumidors finals, un pla de màrqueting digital ha de considerar que l’empresa hi
sigui present a benefici de la imatge de marca entre les empreses i els professionals
del mateix sector.
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Respecte al màrqueting digital, l’interès de LinkedIn rau en què:

• Facilita el contacte amb perfils professionals del mateix sector.

• Permet elaborar una llista de contactes, amb informació bàsica de la
trajectòria acadèmica i professional.

• Facilita la formalització de nous contactes a partir dels contactes que un
usuari ja té.

• Permet recuperar contactes professionals passats.

• Copsa tendències en un sector professional.

• Facilita la cerca de candidats per cobrir un lloc de treball.

• Dota l’empresa d’una imatge de modernitat.

LinkedIn estableix contactes amb altres professionals i empreses del mateix
sector.

Exemples d’ús comercial de Linkedin

Alguns exemples d’aplicacions pràctiques a l’àmbit comercial són:

• Plataforma perquè professionals del sector segueixin la trajectòria acadèmica i laboral.

• Espai virtual per trobar informació d’altres professionals i empreses.

• Formació de grups amb els mateixos interessos laborals per compartir informació i
coneixements.

• Posicionament d’un professional com a expert en determinades matèries.

• Divulgació de contingut empresarial a través d’articles.

• Desenvolupament de fòrums de discussió sobre temàtiques professionals.

2.6.5 Prescriptors digitals

Els prescriptors digitals són l’evolució fins a l’àmbit digital de la figura del
prescriptor. El prescriptor és aquella persona que té la capacitat d’influir en l’ús o
el consum d’un producte.

Els blogs i les xarxes socials són els canals digitals on la figura del prescriptor o
influencer ha adquirit més importància. Les xarxes on el seu paper és més destacat
són Instagram i YouTube, on també se’ls coneix com a youtubers.

En el nostre entorn més immediat, hi ha persones, que pertanyen a la família
o a grups socials de pertinença (amistats, clubs esportius, associacions...) i de
referència (esportistes, escriptors, artistes..), que tenen influència en els nostres
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processos de compra. El motiu és que els atorguem una autoritat sobre uns
coneixements que ens influeix en el moment que ens manca informació.

Un prescriptor pot ser, alhora, un iniciador que suggereix al consumidor un
producte per primera vegada. És habitual que un prescriptor digital tingui aquesta
consideració per raó d’una trajectòria professional coherent amb el producte que
està promocionant, però també pot sorgir d’una manera més espontània.

Els prescriptors o influencers utilitzen els blogs i les xarxes socials per
persuadir els seguidors sobre les característiques d’un producte d’una
manera natural i espontània.

La utilització d’aquest tipus de prescriptors com a canal en un pla de màrqueting
digital ha d’estar basada en les següents variables:

• Nombre i perfil dels seguidors

• Nombre i tipus d’interaccions amb els seguidors

• Nombre i tipus de comentaris en les interaccions

• Nombre i freqüència de “m’agrada” de cada entrada

Aquesta tècnica està considerada com a econòmica i efectiva, tot i que el cost pot
ser molt variable perquè depèn de la popularitat del prescriptor. Un dels aspectes
més polèmics dels prescriptors digitals és que han d’indicar explícitament que
estan cobrant per a la publicació. En cas contrari, aquesta pràctica hauria de
ser considerada publicitat encoberta, malgrat que existeix el dubte que sigui una
innocent recomanació. Fins ara, en alguns casos, alguns influencers col·loquen les
etiquetes #sp (sponsor) o #ad (advertisement) enmig del contingut del missatge,
cosa que l’usuari habitualment passa per alt.
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