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Introducció

Si doneu un cop d’ull a una de les marques de moda més conegudes de venda al
detall observareu que per fer arribar els seus productes als clients necessita d’una
xarxa de detallistes per assegurar la disponibilitat del producte. Però com arriba
el producte fins als minoristes? El reben directament de la fàbrica o passa per les
mans d’un intermediari? Quina és la millor opció?

La presencia física de productes en una botiga és fonamental per a la seva venda, o
potser no? Des de fa anys el comerç en línia pren força i són moltes les iniciatives
empresarials que només comercialitzen a través de la xarxa, sense tenir botigues
físiques. Aquest nou tipus de negocis suposen un repte en termes de comunicació
i de distribució de productes.

La comunicació empresarial, tant d’empreses físiques com en línia, és necessària
per donar a conèixer l’empresa i els seus productes als clients.

Comunicar és molt més que fer publicitat. Implica un conjunt d’accions que
transmeten la imatge i el posicionament del producte i de l’empresa. La selecció
acurada de les eines adequades és la clau d’una bona política de comunicació. En
alguns casos és convenient utilitzar publicitat massiva, mentre que en d’altres cal
apropar-se als clients d’una manera més persuasiva, amb accions de màrqueting
directe.

L’objectiu d’aquesta unitat és donar-vos a conèixer les diferents eines de distri-
bució i de comunicació que pot utilitzar una empresa i analitzar la idoneïtat de
cadascuna i la seva avaluació.

En l’apartat “Política i estratègies de distribució” es treballen els conceptes de
distribució comercial, canals de distribució i intermediaris, i s’exposen les dife-
rents estratègies de distribució que es poden utilitzar per fer arribar el producte al
consumidor. D’altra banda, s’analitzen diferents tipus d’establiments comercials
detallistes posant especial èmfasi en la franquícia.

L’apartat “Política i estratègies de comunicació” se centra en les possibles
estratègies de comunicació que es poden portar a terme i les eines que ho fan
possible. També s’hi analitzen els diferents estils publicitaris, els mitjans de
comunicació més adients per fer-ne la difusió i els indicadors per avaluar-ne els
resultats. Finalment, s’exposen altres tipus de comunicació com les promocions
de vendes, les relacions públiques, el màrqueting directe i el màrqueting en línia,
que avui dia és una eina de comunicació fonamental per a moltes empreses.

Aquesta unitat conté molts exemples que us facilitaran la comprensió dels con-
tinguts. Segur que les tècniques de distribució i de comunicació evolucionaran
molt ràpidament, i, tot i que els exemples que veureu són prou il·lustratius, sovint
descobrireu noves estratègies que s’adapten a la realitat canviant.
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Per assolir els resultats d’aprenentatge d’aquesta unitat cal que treballeu a fons els
continguts i que resolgueu els exercicis i les activitats que s’hi proposen. També
és convenient que consulteu la secció “Annexos”, on trobareu exemples reals de
diverses qüestions relacionades amb els continguts.

D’altra banda, us serà de molta utilitat observar el vostre entorn i el que fan les
empreses que hi actuen. Tot i que en el desenvolupament dels continguts hi ha
molts exemples de casos reals que pretenen exemplificar i fer més comprensible
el que s’explica, és una molt bona pràctica que vosaltres intenteu trobar altres
exemples per identificar els conceptes i les estratègies que s’apliquen.

Sovint tothom es veu capacitat per parlar de màrqueting i d’estratègies comercials,
però vosaltres, com a futurs professionals, heu de procurar adquirir les competèn-
cies que us permetin utilitzar la terminologia precisa i adequada per expressar-vos
amb rigor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Selecciona la forma i el canal de distribució més adequat per a cada producte,
servei o gamma de productes, analitzant les alternatives de distribució disponibles.

• Identifica les funcions de la distribució comercial, valorant la seva impor-
tància estratègica dins del màrqueting mix.

• Caracteritza les diferents formes de venda en funció del sector, el tipus de
producte o servei i el tipus de client.

• Classifica els diferents canals de distribució en funció del nombre i tipus
d’intermediaris, el seu grau d’associació i les funcions que porten a terme.

• Identifica les fases i situacions de la distribució per les quals passa un
producte des del lloc de producció o fàbrica fins al punt de destinació o
consum final.

• Fa una anàlisi comparativa de diferents estructures de distribució comercial,

• Selecciona el canal de distribució més adequat en funció de l’estratègia de
distribució pròpia i aliena i de la cobertura del mercat que es pretén assolir.

• Analitza els diferents tipus de contractes d’intermediació comercial en els
quals es formalitza la relació entre els fabricants i la xarxa de distribució i
venda.

• Calcula el cost de distribució comercial considerant tots els elements que
l’integren.

• Argumenta la selecció de la intensitat en la distribució: intensiva, exclusiva
o selectiva.

• Elabora informes sobre distribució comercial a partir de les dades d’anàlisi
de costos, temps, intermediaris disponibles i estratègies viables per a la
presa de decisions.

2. Selecciona les accions de comunicació més adequades per llançar nous
productes i serveis o prolongar la seva permanència en el mercat i reforçar així
la imatge corporativa i de marca, avaluant les diferents alternatives disponibles.

• Defineix els objectius de la política de comunicació.

• Caracteritza les diferents formes i tipus d’accions que integren el mix de
comunicació.
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• Diferencia els instruments i tipus d’accions de comunicació en funció del
públic objectiu, la imatge corporativa i els objectius i les estratègies de
l’organització.

• Defineix les variables que cal tenir en compte per decidir la política de
comunicació.

• Fa una anàlisi comparativa de diferents accions de comunicació en funció
de l’impacte previst, els objectius, el pressupost i els mitjans i els suports
disponibles en el mercat de mitjans de comunicació.

• Avalua la capacitat de l’organització per executar o contractar les accions
de comunicació en funció dels recursos disponibles i dels mitjans de
comunicació que han d’utilitzar-se.

• Selecciona les accions de comunicació i promoció més adequades per
llançar nous productes o prolongar la seva permanència en el mercat.

• Elabora un informe base de la política de comunicació que conté els
objectius, el públic objectiu i l’anàlisi dels mitjans disponibles.

3. Elabora brífings de productes, serveis o marques per a l’execució o la contrac-
tació externa d’accions de comunicació, relacionant les variables del màrqueting
mix, els objectius comercials i el perfil dels clients.

• Defineix els objectius i la finalitat del brífing d’un producte, servei o marca
per al desenvolupament de les accions de màrqueting.

• Caracteritza l’estructura del brífing i els elements que el componen en
funció del tipus d’acció de màrqueting i del seu destinatari.

• Selecciona les dades que es requereixen per elaborar la informació de base
o brífing del producte, servei o marca segons el tipus d’acció que es durà a
terme.

• Analitza la informació continguda en un brífing, convenientment caracterit-
zat, assenyalant el seu objectiu i obtenint conclusions rellevants.

• Redacta el brífing d’un producte o servei per a una acció de comunicació
determinada d’acord amb les especificacions rebudes i utilitzant eines
informàtiques i de presentació.
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1. Política i estratègies de distribució

Com arriben els productes de la fàbrica al punt de venda? La distribució permet fer
arribar al consumidor final un producte que ha estat produït en qualsevol lloc del
món, implicant serveis d’emmagatzematge, transport i un conjunt d’intermediaris
que revenen els productes des de l’origen fins al consumidor final. En aquest pro-
cés trobem fabricants, majoristes, minoristes i, en última instància, el consumidor
final.

1.1 Distribució comercial

La distribució comercial permet fer arribar el producte al consumidor.
Cada empresa ha d’explorar la rendibilitat de les diferents possibilitats de
distribució.

Els conceptes bàsics de la distribució comercial són els següents:

• Distribució: és el conjunt de tasques i operacions necessàries per traslladar
els productes acabats des del lloc de producció fins als diferents punts de
venda.

• Intermediaris: és el conjunt de persones o organitzacions que es troben en
el canal entre el productor i el consumidor.

• Canal de distribució: és l’itinerari que segueix un producte o servei des
que surt de la fase de producció fins que arriba a la fase de consum.

1.1.1 Característiques de la distribució

La distribució presenta unes característiques que denoten la seva gran importància
en l’activitat comercial diària de l’empresa (Díez de Castro, 1997; Vázquez i
Trespalacios 1997, Pelton i altres, 1999):

• És una variable estructural, però que es podrà modificar a llarg termini. No
obstant això, sempre s’ha de permetre un marge d’actuació als intermediaris
en decisions de caràcter tàctic, com ara les relatives a marges comercials, a
la promoció de productes o a la contractació dels serveis de transport.

• És una variable imprescindible per a la venda del producte. Permet
fer arribar el producte al client de manera eficient, estalviant el cost que
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Distribució física o logística

La distribució física o logística
són les operacions necessàries

per fer arribar el producte al lloc
indicat, en el moment oportú i
amb el cost més baix possible.

suposaria per al consumidor final haver-se de dirigir al punt de producció
per recollir-lo. És important saber que les activitats i funcions que duu a
terme la distribució influeixen en el preu final del producte i en la imatge de
l’empresa. Així doncs, un major nombre d’intermediaris entre el productor
i el client final augmentaran el preu. D’altra banda, si l’empresa productora
no és la que ven directament al consumidor final, estarà deixant en mans
del detallista final la comunicació de la imatge de l’empresa en el punt de
venda.

• És una variable que dificulta el control del producte per part del fabri-
cant a causa del poder d’alguns intermediaris i de la possible escassetat
de canals disponibles. Moltes vegades, el fabricant no és qui controla el
canal de distribució i perd poder de decisió sobre el preu final del producte
i sobre la seva ubicació en el punt de venda, factors que, com sabem, són
determinants perquè el consumidor es decideixi a comparar-los.

• Influeix en altres variables del màrqueting mix. Es pot donar el cas d’una
empresa que dissenyi una bona campanya de promoció per al llançament
d’un producte nou i se n’elaborin prou unitats per cobrir el segment del
mercat desitjat però que la distribució falli i el producte no arribi a les
botigues fins passat un temps. L’efecte de la campanya publicitària s’haurà
esvaït i els competidors hauran tingut temps de respondre al llançament amb
altres accions o productes nous.

• Una bona estratègia de distribució pot contribuir a la diferenciació compe-
titiva de l’empresa i a fer més eficaç i eficient la gestió del màrqueting.

1.1.2 Funcions de la distribució

Les activitats o funcions bàsiques de la distribució comercial són les següents:

• Transport i difusió de la producció.

• Diversificació i concentració dels productes.

• Emmagatzematge dels productes.

Aquestes tres activitats formen part de l’anomenada distribució física.

• Serveis diversos: es divideixen en serveis vinculats a la venda (promoció
dels productes) o no vinculats a la venda (reparació i manteniment).

• Finançament dels productes i assumpció de riscos.
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1.1.3 Costos de la distribució

Quin és el cost de fer arribar un producte des de la fàbrica fins a la botiga o fins a
casa del consumidor? Tota empresa ha de poder calcular quin és el cost de lliurar
el producte a mans del consumidor. El nombre d’intermediaris, els preus dels
carburants, la contractació dels serveis de transport, les taxes de les duanes (en el
cas d’importacions), els costos d’emmagatzematge, etc., formen part dels costos
que ha de considerar l’empresa.

En la figura 1.1 podeu veure esquemàticament les relacions entre els preus, els
marges i els costos de distribució. El marge comercial dels intermediaris és un
percentatge que apliquen sobre el preu de compra al fabricant que els permet cobrir
en part els costos de distribució.

Figura 1.1. Els costos de distribució

Font: CNICE (www.cnice.mec.es)

Els costos de distribució es poden classificar de dues maneres diferents:

• Segons les funcions de distribució:

– Cost de transport. En aquest apartat es tracta dels costos de trans-
portar els productes des del lloc de producció fins al punt de venda o
fins al domicili del consumidor: càrrega i descàrrega, transport entre
els diferents punts d’expedició de les mercaderies (fàbrica, magatzem
del majorista, magatzem del detallista, punt de venda, domicili del
consumidor...), transport internacional a les empreses exportadores...
Els costos de transport seran més elevats si les distàncies entre fabri-
cant i consumidor són més grans, les mercaderies transportades són
perilloses o els mitjans de transport contractats són més ràpids.

– Cost d’emmagatzematge. En els costos d’emmagatzematge es poden
incloure tot tipus de tasques relacionades amb l’emmagatzematge, la
conservació, la preparació i el manteniments dels espais dels magat-
zems per a remeses de productes amb necessitats d’emmagatzematge
específiques, com poden ser les mercaderies perilloses o les que
necessiten cambres especials per a la conservació.
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Les matèries perilloses

L’emmagatzematge de matèries
perilloses requereix uns

contenidors especials, igual que
el seu transport. Això representa

una despesa addicional per als
intermediaris.

– Cost de fraccionament. En aquest apartat s’inclouen les despeses que
comporten tasques com la preparació dels productes en lots i fraccions
perquè la seva venda sigui més fàcil en els punt de venda.

– Cost dels serveis. Dins de l’apartat cost dels serveis s’han d’incloure
les despeses de promoció, presentació del producte, negociació de
la venda i assessorament, i també les despeses de manteniment,
reparacions, lliurament...

– Cost de finançament. Com que passa un temps entre el moment
de la fabricació del producte, la venda i el cobrament, l’intermediari
(majorista i/o detallista) sol finançar les existències fins a la seva venda.

– Cost d’assumpció de riscos. Els intermediaris assumeixen els riscos
d’obsolescència del producte, de malbaratament, de pèrdua i el risc
que no es vengui el producte.

El transport per carretera continua
essent un dels més utilitzats per les

empreses.

Servei de ’picking’

El terme picking fa referència a la preparació de comandes específiques per a cada client.
En un magatzem, a la zona picking, els treballadors seleccionen del magatzem un seguit
de productes i els empaqueten conjuntament per ser lliurats al consumidor final. Posem
el cas d’un magatzem d’una fàbrica tèxtil. A la zona picking del magatzem es preparen
les comandes que ha rebut via online i per a cada client selecciona el que ha demanat:
samarretes, pantalons, mocadors... Es fa el paquet i se l’expedeix a casa del client.

• Segons la divisió en costos fixos i variables:

– Costos fixos: si són costos independents del volum de producció i de
vendes, com per exemple el salari, el manteniment...

– Costos variables: si es tracta de costos que varien amb l’augment o
la disminució de la producció i/o les vendes, com pot ser el transport:
com més volum de vendes es necessitaran més camions per transportar
els productes a les botigues, la qual cosa suposarà un augment dels
costos de transport.

En la taula 1.1 podeu veure quins són els costos fixos i quins els costos variables
d’una empresa:

Taula 1.1. Costos de distribució: fixos i variables

Fixos o estructurals Variables o operatius

Amortitzacions instal·lacions Transport

Calefacció Emmagatzematge

Il·luminació Embalatge

Salaris (mà d’obra) Publicitat

Primes assegurança Promoció

Manteniment Ocupació locals

Servei ADSL Cambres especials
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1.1.4 Intermediaris

Els intermediaris són el conjunt de persones o organitzacions que es troben
en el canal entre el productor i el consumidor i faciliten el trasllat del
producte del fabricant al consumidor en condicions òptimes.

En la majoria de casos, els intermediaris són organitzacions independents del
productor, vinculades amb aquest mitjançant contractes de compravenda, dipòsit
o comissió.

Però en altres casos els intermediaris no són independents, sinó que formen part de
l’empresa productora, com poden ser les sucursals pròpies de què disposen alguns
fabricants per vendre els seus productes.

Tipus d’intermediaris

Hi ha cinc tipus diferents d’intermediaris, amb les seves característiques, obliga-
cions i funcions pròpies:

• Majorista: el comerciant majorista és el que ven a l’engròs, és a dir,
es tracta d’un intermediari caracteritzat per vendre a detallistes, a altres
majoristes o a fabricants de productes nous, però no ven al consumidor final.

– Les funcions del majorista són les següents:

∗ Compra de grans quantitats a fabricants o a altres majoristes.
∗ Emmagatzematge de grans quantitats de producte.
∗ Agrupa els productes en lots més petits que els lots de producció

per vendre als detallistes o a altres majoristes. Transport de
mercaderies.

∗ Pot fer tasques de promoció del producte.
∗ Finança compres dels clients.
∗ Si adquireix la compra del producte, assumeix riscos.
∗ Assessora i forma els detallistes sobre característiques del produc-

te, la gestió comercial, la gestió administrativa...
Majoristes molt coneguts que operen
al nostre país són, entre d’altres:
Makro, Gros Market i Punt Cash.

• Detallista: els detallistes són intermediaris que venen al detall. Venen
el producte directament al consumidor o usuari final. Són els últims
intermediaris del canal de distribució.

– A causa de la seva ubicació en el canal de distribució, poden influir
en les estratègies de màrqueting del fabricant pel contacte directe que
tenen amb el consumidor final.

La venda a l’engròs
consisteix en la venda de
grans quantitats de
producte per part d’un
majorista a un altre
distribuïdor generalment.

La venda al detall consisteix
en la venda del producte en
petites quantitats i
directament al consumidor
final.
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• Agent comercial: és un professional lliure que representa la seva empresa.
Té plena llibertat en l’exercici de les funcions que li hagin encomanat les
empreses que representa, és a dir, vendre i promocionar els productes i les
marques representades, entre altres funcions.

– Les característiques dels agents comercials són les següents:

∗ No actuen en nom propi, sinó en nom i a compte de l’empresa o
empreses que representen (viatjants de vi, visitants farmacèutics).

∗ L’agent no té relació laboral amb l’empresa que representa, amb
la qual està vinculat mitjançant un contracte mercantil, anomenat
contracte d’agència.

∗ La relació entre l’agent i l’empresa representada és estable, i el
contracte és de llarga durada. Si no s’especifica el contrari en el
contracte, la relació es considera indefinida.

∗ La retribució pel seu treball consisteix en una part fixa més una
comissió per operació feta.

∗ El seu objectiu és vendre el producte.

• Comissionista: són intermediaris independents que actuen ocasionalment
en nom d’una empresa (comitent). Contracten en nom propi o en nom del
comitent la compra o la venda d’un producte a canvi d’una comissió.

– Les característiques dels comissionistes són les següents:

∗ L’objectiu del comissionista és vendre, generalment, però també
poden comprar.

∗ Poden actuar en nom propi o en nom del comitent.

∗ La relació contractual amb el comitent és mitjançant el contracte
de comissió.

∗ Relació ocasional, no permanent. Se’l contracta per operació que
cal efectuar.

∗ La retribució és una comissió en funció de l’import final de
l’operació.

• Corredor de comerç: també anomenats brokers o mediadors, són inter-
mediaris ocasionals i tenen com a missió posar en contacte compradors i
venedors a canvi d’una comissió.

– Les seves característiques són les següents:

∗ El seu objectiu no és ni comprar ni vendre, sinó posar en contacte
compradors i venedors perquè negociïn les condicions.

∗ El seu contracte és de mediació o corredoria.

∗ Relació contractual ocasional.

∗ Remuneració consistent en una quantitat fixa o un percentatge de
l’operació pactat prèviament i que depèn que les parts arribin a
un acord.
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Funcions dels intermediaris

La figura de l’intermediari no és ben acceptada pels consumidors, que únicament
pensen en l’encariment que pateix el producte per la seva presència. Aquests
consumidors no valoren la comoditat que els suposa poder comprar qualsevol
producte a la botiga que tenen al costat de casa i no haver-lo d’anar a comprar
a la fàbrica.

Penseu que els intermediaris posen al vostre abast els béns o serveis que us
interessa adquirir i exerceixen de pont entre productors i consumidors.

Exemple del valor del intermediari

Quan heu d’assistir a una celebració i necessiteu comprar roba elegant, valoreu molt
positivament tenir una botiga especialitzada en roba de festa a la vostra ciutat sense haver-
vos de fer la roba a mida o sense haver de fer l’esforç d’anar a cercar la roba a la fàbrica,
que potser s’ubica a 300 quilòmetres del vostre domicili. Penseu, si no existís aquesta
botiga tan a prop de casa vostra, l’esforç i la despesa en temps i diners que hauríeu de
fer per adquirir el vestit. Els intermediaris, amb el seu treball, estalvien aquestes despeses
afegides al consumidor.

Les funcions que duen a terme els intermediaris es poden agrupar en les següents:

1. Reducció del nombre de transaccions. Els intermediaris redueixen les
transaccions necessàries. Fixeu-vos en la figura 1.2, en què es representen
les transaccions entre productors i tres consumidors, i que com podeu
veure són 3 x 3 = 9. En la figura 1.3 podeu veure com es redueix el
nombre de transaccions de nou a sis transaccions a causa de l’aparició
d’un intermediari que centralitza els lliuraments dels tres productors i
seguidament distribueix els productes que ha rebut en els lliuraments entre
els consumidors d’acord amb les comandes.

2. Divisió i concentració del producte. L’intermediari ha de dividir els
productes en lots o quantitats adaptades als desitjos dels compradors, i
també agrupar o acumular l’oferta de productes quan hi ha molts productors
i l’oferta de cadascun és petita, com per exemple el cas dels productes
agrícoles. Els petits productors (pagesos) venen el producte a un magatzem
que concentra totes les quantitats comprades als productors per repartir-les
en caixes i vendre-les al seu torn als detallistes.

3. Creació d’assortiment. Els intermediaris majoristes compren a diferents
fabricants per acumular diferents marques d’un mateix producte; d’aquesta
manera, el consumidor podrà triar entre un ventall més ampli de marques
de la mateixa classe de producte quan vagi al seu punt de venda habitual.

4. Fixació de preus. Molts distribuïdors amb poder de decisió pel volum de
compres o per la seva posició de líder entre els distribuïdors d’un mercat
poden fixar el preu final dels productes.

5. Transport dels productes. Els distribuïdors s’han d’encarregar del trans-
port dels productes fins al punt de venda o fins al domicili del consumidor.
Ho fan amb mitjans propis o contractant empreses de transport.
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L’assortiment

Per cobrir millor la demanda
dels seus clients, la majoria de

comerços tenen en la seva oferta
més d’una marca de tots els

productes. En la secció de lactis
d’un supermercat podeu trobar
diferents marques de llet, com

ara Pascual, Celta o, si és el cas,
la marca blanca o del

distribuïdor.

6. Emmagatzematge dels productes. Per tal de poder atendre la demanda
dels consumidors en qualsevol moment, els intermediaris emmagatzemen
els productes dels diferents productors amb els quals treballen.

7. Condicionament del producte. Els productes han de ser protegits, emba-
lats i preparats per no patir cap deteriorament durant el transport fins al punt
de venda.

8. Finançament. Aquesta funció es duu a terme a causa del temps que passa
entre la fabricació del producte, la venda i el cobrament. Així, els majoristes
i els detallistes acostumen a finançar les existències fins al moment de la
seva venda. Molts majoristes ofereixen als detallistes unes condicions de
pagament de les existències als detallistes de 30, 60 o 90 dies, de manera que
es converteixen en una font de finançament a curt termini dels detallistes.

9. Funció de màrqueting. Els detallistes són els que desenvolupen més
intensament aquesta funció, fent activitats de promoció en el punt de venda,
venda personal, col·locació dels productes a les prestatgeries, ambientació
i decoració de l’establiment...

10. Assumpció de riscos. L’intermediari, sigui majorista o detallista, en
finançar el seu client, assumeix el risc dels impagats. D’altra banda, si ha
adquirit la propietat dels productes assumirà el risc de no vendre’ls o de
fer-ho a un preu inferior al previst, o fins i tot al de cost.

11. Altres serveis addicionals (lliurament, servei tècnic, instal·lació, reparació,
recanvis, assessorament, formació). Els intermediaris que venen productes
com ordinadors o electrodomèstics, que poden necessitar instal·lació per
professionals, hauran de preveure la prestació d’aquest servei quan disse-
nyin la seva oferta de productes. Els serveis de reparació també acostumen
a ser inclosos en el servei postvenda dels productes, i molts comerços
d’electrodomèstics o d’ordinadors tenen tallers propis on fer les reparacions
que calguin del producte venut.

Figura 1.2. Distribució directa sense intermediaris

Font: Polítiques de màrqueting, UOC (2007)
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Figura 1.3. Distribució per mitjà d’intermediaris

Font: Polítiques de màrqueting, UOC (2007)

1.1.5 Canals de distribució

El canal de distribució és l’itinerari que segueix un producte o servei des
que surt de la fase de producció fins que arriba a la fase de consum.

El canal de distribució es pot entendre de dues maneres, segons triem un enfo-
cament funcional o institucional. En el primer destaquen els fluxos de productes
que hi tenen lloc, i en el segon enfocament, l’institucional, es destaca el nombre i
l’estructura de les institucions que l’integren.

Tipus de canals de distribució

Els tipus de canals de distribució més habituals són els següents:

• Canal molt curt o canal directe: productor-consumidor.

– No hi ha intermediaris entre el fabricant i el consumidor: la relació és
directa.

– Els tallers mecànics són un exemple d’ús del canal directe o molt curt
en la venda d’un servei. Una pastisseria artesana elabora els seus
propis productes i en fa una distribució directa al consumidor final.

– La seva utilització no és gaire habitual en els productes de consum,
però des de l’aparició d’Internet i la generalització del comerç elec-
trònic n’ha augmentat molt l’ús, ja que és el canal que fan servir les
empreses quan efectuen les vendes per Internet.

– En el mercat de productes industrials és un canal molt utilitzat per la
rapidesa que comporta treballar amb fabricants.

– Quan es tracta de productes que són serveis és el canal més utilitzat,
per les característiques del producte que s’ofereix.

– També fan servir aquest canal els fabricants que tenen botiga pròpia,
com ara les botigues del grup Inditex.

Per entendre millor la
configuració dels canals
de distribució i la seva
importància per a
l’empresa podeu consultar
la secció “Annexos” del
web del mòdul.

En els “Annexos” trobareu
més informació sobre les
vendes per internet.
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Zara utilitza el canal directe per
vendre els seus productes. N’és

fabricant i distribuïdor.

Productes de proximitat o km. 0

L’augment del poder dels distribuïdors en la negociació dels marges comercials ha fet
reduir els beneficis dels productors agrícoles. Els petits productors busquen canals de
distribució alternatius. L’augment en la demanda de productes de proximitat per reduir la
petjada ecològica i fomentar un model de producció i consum sostenible ha propiciat la
distribució directa. Cada vegada hi ha més consumidors interessats en productes de km 0
i els productors s’esforcen per fer una distribució sense intermediaris.

En alguns casos, les cadenes de supermercats locals també volen potenciar el consum de
productes de proximitat i faciliten la distribució de productes locals; és el cas de Caprabo,
que etiqueta i promociona en el punt de venda els productes de la comarca.

Els concessionaris de cotxes com
Renault; una joieria d’una capital que

tingui l’exclusiva de joies Dior; una
papereria que tingui la distribució

exclusiva de la gamma d’escriptura i
accessoris en cuir de la marca

MontBlanc (en la imatge), etc., són
canals indirectes curts.

• Canal indirecte curt: productor-detallista-consumidor.

– En els mercats de consum és format per productor (o fabricant),
consumidor i, com a intermediari, el detallista.

– Aquest canal s’utilitza quan hi ha pocs intermediaris o aquests tenen
un potencial de compra elevat. S’utilitza habitualment en la comerci-
alització d’automòbils, electrodomèstics, joies i roba de dissenyador
quan un distribuïdor té concedida pel fabricant la distribució exclusiva
del producte en una zona geogràfica concreta.

• Canal indirecte llarg: productor-majorista-detallista-consumidor.

– És el més habitual en els productes de consum.

– En la figura 1.4 podeu veure gràficament aquest canal. El fabricant és
Grefusa i distribueix els productes a un majorista, que potser Makro,
que, al seu torn, vendrà els productes als diferents detallistes que
comercialitzen els productes Grefusa, com pot ser qualsevol botiga de
llaminadures que vengui El piponazo, un dels productes més populars
de Grefusa.

Figura 1.4. Tipus de canals de distribució

Font: Direcció de Màrqueting II, UOC (2007)
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• Canal indirecte molt llarg: productor-agent-majorista-detallista-
consumidor.

– Aquest és un tipus de canal de distribució llarg i s’utilitza en la
comercialització de productes determinats, els fabricants dels quals
acostumen a contractar els serveis d’un agent comercial per tractar
amb els majoristes.

– En la figura 1.4 es planteja el cas de la comercialització dels productes
d’una empresa productora i envasadora de cava de prestigi, com Co-
dorniu. L’empresa Codorniu contracta els serveis d’agents comercials
per tal de donar a conèixer la seva cartera de productes als majoristes
que l’interessa que els distribueixin.

– És un canal molt utilitzat per empreses exportadores, que el poden
utilitzar segons el model que es mostra en la figura 1.4, o segons
un altre model, com pot productor-majorista-distribuïdor-detallista-
consumidor.

Hi ha molts productes de consum
que arriben al consumidor mitjançant
el canal llarg, com poden ser els
medicaments, ja que el productor
n’és el laboratori o fabricant, que
distribueix el producte a grans
magatzems de productes
farmacèutics com Federació
Farmacèutica (majorista), que, al seu
torn, els distribueix a les farmàcies
(detallista), que els dispensaran al
consumidor.

Exemple de......................................... ; el canal HORECA

El canal HORECA fa referència al canal de l’hostaleria, i l’acrònim està format per les
paraules “hotels”, “restaurants” i “càtering”. A Espanya, el canal HORECA compta amb
més de 330.000 punts de venda; és doncs, un canal molt atomitzat. Per a alguns fabricants
d’alimentació, el canal pot significar el 30% de les seves vendes. Un fabricant que vol
distribuir al canal HORECA pot fer-ho directament amb els seus mitjans, pot revendre
a distribuïdors que actuaran d’intermediaris o pot subcontractar la distribució física a un
operador logístic.

Fluxos en el canal de distribució

Un canal de distribució és format per un conjunt d’intermediaris entre el productor
i els consumidors. Per al perfeccionament de les relacions comercials, s’hi
produeixen una sèrie de fluxos comercials necessaris entre els diferents agents
econòmics que hi intervenen; hi ha cinc tipus de fluxos:

• Flux de propietat. Hi ha transaccions en les quals es transmet la propietat
sobre el producte; per exemple, quan es ven un cotxe. Però altres vegades
només es transmet el dret d’ús d’un bé determinat, però no la seva propietat,
com un bitllet d’avió que permet viatjar amb aquest mitjà de transport. És un
flux descendent (o cap endavant) perquè el primer propietari del producte
n’és el fabricant o productor i l’últim en serà presumiblement el consumidor
o usuari final.

• Flux físic. Són tots els desplaçaments físics o reals que fa el producte
des que surt de la fàbrica fins que arriba al domicili del consumidor. Per
exemple, el transport d’una remesa de cotxes Seat Ibiza per carretera des de
la factoria de Seat a Martorell fins al concessionari de Seat a Reus.

• Flux de comanda. Els consumidors fan comandes als distribuïdors, i
aquests als majoristes, que al seu torn les faran als fabricants. Aquest és
un flux ascendent (o de retorn), perquè neix en el consumidor i va cap
endarrere en el canal de distribució.
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• Flux financer. Les transaccions produïdes mitjançant els fluxos de propie-
tat, físic i de comanda, motiven l’existència del flux financer, ja que aquest
inclou els pagaments, les comissions per la compra del producte i també
el finançament de les compres amb instruments de crèdit (targeta de crèdit,
lletres de canvi...).

• Flux d’informació. Entre tots els membres del canal de distribució hi ha
un flux d’informació ascendent i/o descendent que facilita les transaccions
comercials. Les cartes i correus electrònics (e-mails) comercials entre els
intermediaris entre ells, amb el fabricant o, fins i tot, amb el consumidor,
constitueixen exemples del flux d’informació, d’altra banda necessari en
tota activitat comercial.

Mitjançant targetes de crèdit es
financen les compres de molts

consumidors.

Les taquilles per millorar el flux físic

Un dels reptes de l’e-commerce és l’escull logístic, l’assoliment d’un flux físic d’alt valor per
al client. L’objectiu és maximitzar l’experiència del client tenint en compte tot el procés de
compra: des que navega per la web fins que rep el producte. Les empreses estan ideant
sistemes de lliurament flexibles com ara les taquilles o lockers, que permeten que el client
reculli el producte en espais públics, com ara les taquilles City Paq de Correus.

Disseny i selecció dels canals de distribució

El disseny d’un canal de distribució és una decisió que ha de ser
incardinada dins les estratègies de màrqueting de l’empresa; és a dir, ha de
seguir els seus objectius generals, contribuir a la satisfacció dels clients i
convertir el canal de distribució en un avantatge competitiu per a l’empresa.
És una decisió a llarg termini, com totes les referents a la distribució.

Per totes aquestes raons, el disseny i/o selecció d’un canal de distribució ha de ser
una decisió molt meditada, que serà condicionada per una sèrie de factors, seguirà
un procés.

Els factors que condicionen la selecció d’un canal de distribució i el seu procés
de selecció poden ser interns o externs, i limitaran les alternatives possibles de
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disseny i selecció. En la taula 1.2 trobareu una manera d’agrupar els factors.

Taula 1.2. Factors condicionants del disseny d’un canal de distribució

Criteris de classificació de factors Factors

Característiques del mercat Tipus de mercat, nombre de compradors potencials,
concentració geogràfica del mercat, mida de les
comandes, hàbits de compra...

Característiques dels intermediaris Eficiència, disponibilitat, coincidència d’objectius de
l’intermediari i productor

Característiques del producte Preu, estacionalitat, caducitat, prestigi, novetat

Característiques de l’empresa Recursos financers disponibles, interès en el control
dels canals, línies que fabrica...

Competència Imitar o no l’estructura dels canals dels competidors

Altres factors Entorn econòmic, social, legal i cultural

En el procés de selecció d’un canal de distribució s’haurà de fer una anàlisi de les
alternatives de distribució. Aquesta anàlisi comprèn tres punts principals:

1. Selecció del tipus de canal.

2. Selecció del nombre i el tipus d’intermediaris en cada etapa.

3. Determinació de la intensitat de la distribució, que pot ser intensiva, selec-
tiva o exclusiva.

El resultat de l’anàlisi donarà una llista amb els canals de distribució disponibles
més adequats als objectius de l’empresa, entre els quals haurà de triar.

Per seleccionar el canal, l’empresa ha de seguir uns criteris que es detallen a
continuació:

• Financers: rendibilitat, beneficis, costos.

• De seguretat: experiència del canal, antiguitat.

• De màrqueting: imatge, control del canal, flexibilitat...

Un cop l’empresa ha triat el canal de distribució podrà implementar les estratègies
de distribució.

Exemple de distribució actual: l’omnicanalitat

Una de les tendències actuals en distribució és l’omnicanalitat. Consisteix a facilitar la
interacció amb el client en el món online i offline. Les empreses amb estratègies omnicanal
són presents en distribució física i online (web, mòbil, tauletes..), així com altres possibilitats,
com ara la televisió o la venda per catàlegs. Per facilitar el funcionament d’una distribució
omnicanal és necessari:

• Vincular el món online i offline. Per exemple, poder comprar online i recollir en un punt físic.

• Control dels estocs actualitzats i consultables des de cada canal.

• Implementar polítiques de devolució fàcils de posar en pràctica.

• Comptar amb un històric de vendes del client accessible des de tots els canals.
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1.2 Estratègies de distribució

La distribució no es limita al transport de mercaderies des del fabricant fins al
punt de venda o el domicili del consumidor, és molt més que això. Per això cal
dissenyar i implementar estratègies de distribució que organitzen els factors que
interactuen en la distribució comercial.

En la figura 1.5 podeu veure una classificació de les estratègies de distribució
basada en quatre criteris: propietat del canal de distribució, longitud del canal de
distribució, cobertura del mercat i estructura del canal de distribució.

Mitjançat aquesta classificació es pretén donar una visió estructurada del pano-
rama actual de la distribució comercial des del punt de vista de les estratègies
de màrqueting (anomenades estratègies de distribució) que es fan servir per
aconseguir satisfer millor el consumidor, posant al seu abast els productes com
més aviat millor.

Figura 1.5. Estratègies de distribució

Font: adaptat de Direcció de màrqueting II, UOC (2007)
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1.2.1 Distribució per compte propi o d’altri

La distribució per compte propi ocorre quan l’empresa fa la distribució
sense intermediaris i crea els propis canals de distribució. La distribució
per compte d’altri ocorre quan l’empresa utilitza canals de distribució amb
intermediaris.

Exemples de distribució per compte propi i d’altri

Un exemple de distribució per compte propi és Don Tresillo, fabricant que té xarxa de
botigues pròpia per vendre els seus productes i xarxa de transport pròpia per fer-los arribar
als domicilis dels clients.

Els laboratoris Roche són un exemple de distribució per compte d’altri. Venen els seus
productes per mitjà del majorista Federació Farmacèutica, que els ven, al seu torn, a les
diferents farmàcies, que serien els detallistes que els fan arribar al consumidor final.

1.2.2 Estratègies basades en la longitud del canal

Els canals de distribució, com ja sabeu, poden ser directes o molt curts i indirectes
curts, llargs o molt llargs.

L’empresa dissenyarà la seva estratègia de distribució fent servir el canal directe
o indirecte que li permeti cobrir millor les necessitats dels clients.

Depenent del tipus de producte, del volum de vendes o fins i tot de la localització
geogràfica del productor i del consumidor, l’empresa dissenyarà una estratègia
diferent; com ara:

• Estratègia de distribució amb canal directe o molt curt:

– Caracteritzada per un baix volum de vendes.

– El productor i el consumidor són propers.

– Hi ha un gran volum de vendes a botigues pròpies.

– Hi ha una gran força de vendes.

• Estratègia de distribució amb canal indirecte curt:

– Caracteritzada pels pocs intermediaris entre el productor i el consumi-
dor.

– Són productes de consum molt determinats, com electrodomèstics,
automòbils, joies, roba de disseny...

– El productor concedeix la distribució en exclusiva del seu producte
a un distribuïdor o a molt pocs en cada zona geogràfica en què es
divideix l’Estat.

Distribució directa

El grup Inditex utilitza la
distribució directa. Té un gran
volum de vendes, però a les
seves pròpies botigues.

Monopoli de la distribució

El Corte Inglés té el monopoli de
la distribució de marques
exclusives de roba, perfumeria i
cosmètica a tot el territori
nacional.
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• Estratègia de distribució amb canal indirecte llarg:.

– Caracteritzada per comptar amb més d’un intermediari.

– Intervenen intermediaris majoristes en la distribució.
L’empresa prefereix distribuir el seu producte per mitjà de majoristes
per estalviar-se les despeses de transport al punt de venda i els esforços
de cercar distribuïdors per al seu producte i dedicar tots els recursos
estalviats a millorar la producció o llançar noves línies de productes.
Empreses que fan servir una estratègia de distribució basada en l’ús
d’un canal llarg són majoria en el mercat espanyol; per exemple, totes
les marques de llet que hi ha al mercat, com Pascual, Puleva...

• Estratègia de distribució amb canal indirecte molt llarg:

– L’empresa que fa servir aquest tipus d’estratègia és una empresa que no
coneix el mercat, per exemple, i necessita contractar els serveis d’un
agent comercial perquè s’ocupi de cercar els distribuïdors, o coneix
el mercat però no vol que el seu producte es distribueixi mitjançant
qualsevol distribuïdor.
Les empreses exportadores fan servir aquesta estratègia de distribució
amb canals molt llargs, que inclouen diferents intermediaris als països
de destinació dels productes.

1.2.3 Estratègies basades en la cobertura del mercat

Amb el criteri basat en la cobertura del mercat es fa referència a la intensitat de
la distribució. És a dir, l’empresa ha de decidir quina és la quantitat de punts de
venda dels quals vol disposar en una zona geogràfica determinada.

Les diferents estratègies basades en aquest criteri són les següents:

• Estratègia de distribució intensiva. L’empresa vol ser present al major
nombre possible de punts de venda per fer arribar el seu producte als
consumidors. Se sol fer servir aquesta estratègia en béns de consum habitual
que requereixen canals de distribució llargs.

– Quan la distribució és intensiva, la penetració en el mercat és molt gran
però hi ha una sèrie d’inconvenients, com poden ser els següents:

∗ Dificultat en el control de les condicions en què el producte arriba
al consumidor.

∗ Existència de punts de venda no rendibles, com les petites boti-
gues en barris poc poblats o àrees rurals.

∗ Si en els punts de venda no cuiden la presentació del producte o
les condicions de conservació pot resultar perjudicada la imatge
de marca de l’empresa.
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Exemples de distribució intensiva

La companyia Coca-Cola tria una distribució intensiva per arribar a tots els llocs del planeta.
El problema que pot tenir és que el majorista no tracti en condicions els lots del producte i
arribin al distribuïdor en mal estat.

Qualsevol empresa fabricant de llet del país utilitza aquest tipus de distribució, i quan
el producte no es transporta en condicions pot arribar al punt de venda malmès. El
consumidor valora negativament un bric de llet aixafat o una ampolla de llet abonyegada
per un costat, i això perjudica la imatge de marca del producte.

• Estratègia de distribució exclusiva. Consisteix en la concessió a l’interme-
diari de la venda en exclusiva dels productes de l’empresa, o d’un producte
determinat, dins una zona geogràfica del país. A canvi, el distribuïdor es
compromet usualment a no vendre productes de la competència.

– Els productes que acostumen a utilitzar aquest tipus de distribució són
els que requereixen un gran esforç de venda del distribuïdor, perquè no
són productes barats, sinó que es tracta de béns de compra esporàdica,
com pot ser un televisor, un cotxe, una joia de marca exclusiva... La
distribució exclusiva va associada a l’ús d’un canal curt.

Les joies de Christian Dior són de
venda exclusiva.

• Estratègia de distribució selectiva. Es tracta que el producte sigui comer-
cialitzat per un nombre petit de distribuïdors, els quals hauran de complir
una sèrie de requisits per tenir l’autorització de vendre’l. Normalment estan
obligats a efectuar un volum mínim de vendes. Poden comercialitzar també
productes d’altres marques.

– Exemples de distribució selectiva són els establiments dedicats a
vendre roba de marca, que poden vendre roba de diferents marques,
o els concessionaris multimarca d’automòbils, que s’estan obrint pas
en els mercats en detriment dels concessionaris monomarca.

Els concessionaris multimarca

Els concessionaris multimarca són aquells en els quals es venen automòbils de diferents
marques, tants nous com d’ocasió i de km 0. El negoci dels concessionaris multimarca
funciona per volum de vendes: negocien descomptes amb concessionaris, normalment
estrangers, a canvi d’un volum determinat de vendes (fórmula que fan servir també els
concessionaris oficials monomarca).
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1.2.4 Estratègies basades en l’estructura del canal

Els intermediaris del canal es venen el producte els uns als altres fins que el posen
a disposició del consumidor. Els canals de distribució acostumen a adoptar una
forma piramidal, com es pot veure en la figura 1.6.

Figura 1.6. Estructures dels canals de distribució

Els graus de la piràmide (fabricant, majorista, detallista o consumidor) es corres-
ponen amb diferents nivells comercials.

Les diferents estructures són:

• Les estructures verticals: relacionen nivells diferents del canal de distribu-
ció. Poden anar de dalt a baix o de baix a dalt.

• Les estructures horitzontals: fan referència al mateix nivell del canal de
distribució.

• L’estructura convencional: es caracteritza perquè els diferents nivells d’un
canal de distribució se centren únicament en la persecució i obtenció del seu
propi benefici. Un exemple n’és el comerç independent, que predomina en
el mercat espanyol.

• L’estructura coordinada: consisteix en una organització del canal de
distribució en la qual el conjunt d’intermediaris duu a terme d’una manera
coordinada la majoria de funcions de la distribució, la qual cosa milloraria
la imatge del producte perquè els consumidors els prefereixin als de la
competència.

Totes aquestes estructures dels canals es poden representar gràficament; vegeu la
taula 1.3.

Taula 1.3. Estructures dels canals de distribució

Horitzontal Vertical

Convencional Majoristes i detallistes
independents

Majoristes i detallistes
independents
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Taula 1.3 (continuació)

Horitzontal Vertical

Coordinada Cooperatives detallistes i
cooperatives de consumidors

Cadenes voluntàries i franquícies

1.2.5 Nombre òptim de punts de venda

Un cop l’empresa sap en quin mercat vol vendre el seu producte i per mitjà de quin
canal distribuir-lo, només li resta decidir el nombre òptim de punts de venda que
serà necessari tenir per assolir els seus objectius.

En principi sembla que com més punts de venda tingui una empresa més volum
de vendes tindrà, però arriba un moment que això deixa de ser cert, que serà quan
hi hagi massa punts de venda per volum de producció o per nombre de clients i,
per tant, cada punt de venda que s’afegeixi disminuirà els beneficis dels que ja hi
eren, i això farà que alguns tanquin el negoci. Vegeu-ho més clar amb l’exemple
de la taula 1.4:

Taula 1.4. Variació en les vendes i els beneficis segons el nombre de punts de distribució

Punts de venda
(1)

Vendes totals
(unitats) (2)

Increment de
vendes (2/1)(3)

Mitjana de
vendes per punt

de venda (4)

Llindar de
rendibilitat per

punt de venda (5)

Marge de
benefici per

unitat (6)

Beneficis per
punt de venda

(4-5) x 6

1 100 100 100 80 20 400

2 190 90 95 80 20 300

3 270 80 90 80 20 200

4 340 70 85 80 20 100

5 400 60 80 80 20 0

6 450 50 75 80 20 -100

Font: Adaptat de Santesmases. Marketing (2004; pàg. 543)

Com podeu observar, fins al punt de venda 5 les vendes creixen, tot i que cada
cop menys, però quan s’hi afegeix el punt de venda 5 els beneficis són zero. Si
s’afegeix un punt de venda més els beneficis ja són negatius per punt de venda.

1.3 Distribució comercial al detall

La distribució comercial al detall, anomenada detallista, és la més coneguda pel
consumidor, en ser més a prop seu, i, per tant, és el penúltim nivell del canal de
distribució.

Tothom coneix les botigues, els supermercats i els hipermercats. El consumidor
mitjà ha visitat al llarg de la seva vida la major part dels espais comercials on es
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fa venda al detall o en petites quantitats. De fet, és la forma de distribució comer-
cial predominant a Espanya; els intermediaris que la desenvolupen s’anomenen
detallistes o venedors al detall.

Cal conèixer els diferents tipus de comerç detallista i tenir una visió àmplia i al
mateix temps detallada del panorama actual de la distribució comercial a Espanya
i de les seves tendències. Els darrers anys, una de les formes de distribució al
detall de més èxit ha estat la franquícia.

La venda al detall és la venda en quantitats o lots petits, a diferència de la
venda a l’engròs, característica dels majoristes, que consisteix en la venda
de producte en grans quantitats o en lots de mida gran.

1.3.1 Classificació del comerç detallista

Es poden fer diferents classificacions del comerç detallista, però la més coneguda
i actualitzada és la que es fa seguint aquests cinc criteris (Santesmases, 2004):

• Segons l’activitat o els productes venuts

• Segons les relacions de propietat i les vinculacions

• Segons la seva localització

• Segons l’estratègia seguida (detallistes amb botiga)

• Venda sense botiga

Segons l’activitat o productes venuts

1. alimentació, begudes i tabacs

2. tèxtil, vestit i cuir

3. drogueria, perfumeria i farmàcia

4. equipament de la llar

5. vehicles i accessoris

6. carburants i lubricants

7. altres comerços

8. grans superfícies
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Segons les relacions de propietat i vinculacions

És té en compte el major o menor grau d’independència de l’establiment; és a dir,
la relació que té el comerciant amb l’espai físic on ven els seus productes. Pot
ser una relació de propietat, de lloguer, de copropietat, d’associació... Vegem-les
detingudament:

Benetton és un exemple de
distribució en règim de franquícia.

1. Comerç independent. És format per una sola botiga, propietat d’un
comerciant individual o d’una societat. És un establiment generalment petit
i dirigit pel propietari que sol conèixer bé els seus clients i té una capacitat
escassa per negociar els preus de compra, pel seu petit volum de vendes. És
un tipus d’establiment en declivi davant de l’empenta dels supermercats i
hipermercats.

2. Departament llogat. Representa vendre sense botiga pròpia: les merca-
deries són propietat del comerciant però l’espai de la botiga es lloga a un
altre detallista, per exemple, un gran magatzem, amb el qual es comparteix
l’establiment. L’arrendatari gestiona lliurement l’activitat comercial a la
seva botiga, però s’ha d’acomodar als horaris i les promocions de l’arrenda-
dor i, a canvi, es beneficia del trànsit dels consumidors que entren al gran
magatzem. Un exemple el tenim en els corners que tenen algunes marques
importants dins dels grans magatzems.

3. Cadenes voluntàries de detallistes. Consisteixen en l’adhesió dels detallis-
tes a una associació, que es constitueix en una central de compres que els
agrupa a tots per aconseguir preus millors. L’establiment associat té llibertat
per comprar a la cadena o a un altre proveïdor. Exemples d’aquestes cadenes
són IFA o SPAR.

4. Cooperatives de detallistes. El vincle en aquest cas és més gran: uns deta-
llistes s’associen constituint una cooperativa i obtenen un retorn cooperatiu
en funció de les vendes efectuades i una sèrie de serveis complementaris.

5. Cooperatives de consumidors. Semblants a les anteriors, però en aquest
cas els associats són consumidors que actuen com a majoristes i compren
directament al fabricant i, com a detallistes, venen al consumidor final. La
cooperativa Eroski n’és un exemple molt conegut.

6. Franquícies. Són contractes celebrats entre dues empreses o dos empresa-
ris, un dels quals, el franquiciador, cedeix al franquiciat l’ús de la seva marca
i li dóna formació sobre la forma de vendre a l’empresa i altres prestacions
que s’acorden. A canvi, el franquiciat paga una quantitat d’entrada (cànon),
abona un percentatge dels seus ingressos al franquiciador i accepta les
condicions de venda imposades pel franquiciador. Exemples de franquícies
són les botigues Benetton o els supermercats Aldi.

7. Cadenes integrades o sucursalistes. Perquè hi pugui haver una cadena
sucursalista hi ha d’haver dues botigues o més amb idèntic nom i el mateix
propietari. El Corte Inglés és una cadena sucursalista; altres exemples en
són els supermercats Dia o les botigues de confecció Cortefiel.
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Centres comercials (Illa
Diagonal)

L’Illa Diagonal de Barcelona és
un exemple de centre comercial

que engloba un hipermercat,
Caprabo Eroski, i un gran

magatzem, l’FNAC.

8. Grups de distribució. Són grups d’empreses que actuen en diversos sectors
amb varietat de botigues, nom diferent i identitat distinta, però amb el
mateix propietari. Carrefour n’és un exemple, que inclou els hipermercats
Carrefour, els supermercats de descompte Dia i els supermercats Champion.

9. Economats. Són establiments de venda de productes de consum, propietat
d’una empresa o institució. Tenen una finalitat social i només hi poden
comprar les persones que treballen a l’empresa o pertanyen a la institució.

10. Magatzems de fàbrica. Són magatzems propietat del fabricant, en els quals
ven directament al consumidor final a preus rebaixats. Els productes de
venda solen ser electrodomèstics, calçat, peces de vestir...

Segons la seva localització

Els comerços, depenent de la seva localització, adquireixen un caràcter propi i
atreuen una clientela determinada.

1. Centres comercials. Un centre comercial és un conjunt d’establiments
comercials independents que es troben ubicats en un mateix espai i fun-
cionen com una unitat, amb una imatge i una gestió unitàries. Els centres
comercials més grans acostumen a tenir un gran magatzem i un hipermercat,
que són el factor d’atracció dels consumidors. Al seu voltant hi ha botigues
especialitzades, cafeteries, restaurants... S’intenta que la compra es conver-
teixi en una activitat agradable i atractiva. Alguns centres comercials són
tancats i d’altres inclouen grans espais a l’aire lliure. El centre comercial
La Maquinista, a Barcelona, és el més gran de Catalunya i un dels centres
comercials oberts més grans d’Europa amb marques capdavanteres de
moda.

2. Mercats. Els mercats municipals representen una concentració de l’oferta
de productes, sobretot d’alimentació, en un mateix edifici. El mercat de la
Boqueria, a Barcelona, és un clar exemple de mercat municipal.

3. Galeries comercials. Donen servei fonamentalment a un barri o a una zona
limitada. Solen ser situades en passatges d’edificis, en els quals s’ubiquen
algunes botigues, generalment d’alimentació. De cada especialitat hi ha
més d’un establiment. Un exemple n’és el Boulevard Rosa de Barcelona.

4. Carrers comercials. A moltes ciutats són tradicionals, i s’hi acumulen un
gran nombre de botigues que poden ser especialitzades o generals. Un bon
exemple n’és el passeig de Gràcia de Barcelona.
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Exemple d’associació per fer front a les grans superfícies: els eixos comercials

Actualment, la tendència del mercat és que els detallistes de les ciutats s’organitzin en
associacions i fomentin la creació d’eixos comercials. L’objectiu és crear una sòlida xarxa
d’establiments que faci atractiu el comerç de proximitat com a mesura per competir amb
les grans superfícies. Els eixos comercials dinamitzen fires al carrer, premis a les millors
iniciatives, formació entre els associats... Podeu consultar les iniciatives a les webs
dels eixos de Barcelona (www.eixosbcn.org), Lleida (/www.eixcomerciallleida.com), Girona
(www.gironacentre.org) o Tarragona (www.laviat.com).

Segons l’estratègia seguida (detallistes amb botiga)

No totes les botigues venen el mateix tipus de producte ni segueixen les mateixes
estratègies de distribució, i tampoc s’adrecen als mateixos segments de mercat. Per
exemple, els category killers, com FNAC o Decathlon, s’adrecen a un consumidor
diferent que el comerç tradicional. Són dos casos extrems, però que serveixen per
il·lustrar els diferents tipus de detallistes existents. A priori tenen els mateixos
objectius bàsics (vendre un determinat producte des d’un espai -botiga- i obtenir
el màxim benefici possible), però tenen formes totalment diferents d’aconseguir
aquests objectius, cosa que es plasma en estratègies diferents. Decathlon és un exemple de

’category killer’.

Així, segons l’estratègia seguida, el comerç detallista pot assolir les formes
següents:

1. Comerç tradicional. Són botigues de compra habitual en les quals el client
és atès pel dependent que li lliura els productes demanats. Acostumen a tenir
una marca o dues de cada producte.

La seva importància ha decaigut des de fa uns anys i el seu futur passa per
la reconversió en botigues especialitzades en un producte que no es troba a
les grans superfícies, com per exemple les herboristeries o les botigues de
delicatessen, o en la seva associació amb altres detallistes.

2. Comerç especialitzat. És un establiment comercial que ven d’una manera
tradicional amb poc assortiment, però amb una gran profunditat en una
classe de productes. Per exemple, la botiga Riera www.botigariera.com/qui-
som és especialista en la comercialització de marques de parament de
taula (vaixelles, cristalleries, coberteries), de cuina, decoració, regal i
complements de la llar. És una botiga que data del 1934 i és especialista
en aquest segment.

3. Category killer. Establiment de grans dimensions especialitzat en una cate-
goria de productes, amb amplitud i profunditat d’assortiment que li permet
atendre totes les demandes del consumidor. Té un gran poder negociador
amb els proveïdors pel seu volum de compra i la seva especialització, i així
és més competitiu. Alguns exemples en són Decathlon en material esportiu,
Toys’R’us en joguines o l’FNAC en oci.

4. Botigues de conveniència. Són petits supermercats oberts les 24 hores del
dia, o almenys 18 hores al dia, de superfície igual o inferior a 500 metres
quadrats. Venen productes d’alimentació, llibres, revistes, productes de
perfumeria, multimèdia (DVD, CD, MP3), objectes de regal...

http://www.eixosbcn.org/
http://www.eixcomerciallleida.com/ca
http://www.gironacentre.org/
http://www.laviat.com/
http://www.botigariera.com/qui-som/
http://www.botigariera.com/qui-som/
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En la unitat “Organització
comercial” d’aquest

mateix mòdul podeu
ampliar la informació

sobre establiments
comercials detallistes.

L’usuari paga la comoditat de tenir aquests establiments oberts quan la resta
de comerços ha tancat i poder-hi adquirir productes que poden necessitar
per a l’endemà a l’esmorzar: llet, croissants, cereals... Alguns exemples en
són Opencor i Supercor (del grup El Corte Inglés), VIPS...

5. Autoservei. Comerç generalment d’alimentació o de drogueria de mida
petita on el mateix comprador selecciona els productes exposats a les
prestatgeries i els paga en una caixa a la sortida de l’establiment.

6. Supermercat. És un establiment comercial de superfície més gran que
l’autoservei però que està explotat en el mateix règim. És a dir, el comprador
selecciona els aliments que vol adquirir de les prestatgeries i els paga a la
sortida. Els productes més venuts són els d’alimentació, neteja personal i
per a la llar. Tenen un potencial molt alt de creixement.

Es classifiquen en petits (de 400 a 1.000 metres quadrats) i grans (de 1.000
a 2.500 metres quadrats). Els més grans solen tenir aparcament propi.
Mercadona és un exemple d’una cadena de supermercats en expansió.

7. Hipermercat. És una superfície de venda de grans dimensions (més de
2.500 metres quadrats) amb aparcament propi per a més de 1.000 vehicles.
S’acostumen a ubicar als afores de les ciutats, però la tendència és ubicar-los
en zones més cèntriques. S’explota en règim d’autoservei, amb una mitjana
de 40 caixes enregistradores. L’horari de venda és prolongat i té una gran
quantitat i varietat de productes.

Com que tenen un volum de vendes molt elevat, poden negociar amb
majoristes i fabricants i oferir preus baixos. Alguns exemples en són els
hipermercats de la marca Carrefour, Eroski, Alcampo...

8. Gran magatzem. Habitualment operen en cadena, amb sucursals a di-
ferents àrees geogràfiques. Són superfícies de mida gran i que tenen un
assortiment elevat en tot tipus de productes i serveis. Els preus són alts.
L’exemple més conegut n’és El Corte Inglés.

9. Botiga de descompte. És un establiment comercial amb una oferta molt
limitada de productes, preus molt baixos, poques marques conegudes i amb
abundància de la marca del distribuïdor. S’hi poden distingir dues versions
o nivells de descompte: el descompte dur (hard discount) i el descompte
suau (soft discount). A Espanya operen Lidl i Aldi amb un descompte dur,
que ofereixen pocs productes, moltes marques pròpies, preus molt agressius
i pocs serveis als clients. D’altra banda hi ha Dia, que ofereix un descompte
més suau i que té més productes i més marques de fabricant i aplica els seus
descomptes només sobre la seva marca pròpia o de distribuïdor.

Venda sense botiga

Constitueixen una manera de vendre sense el suport físic d’un establiment co-
mercial. Practiquen el que s’anomena venda directa i màrqueting directe. Des
de l’aparició de l’ordinador i de les emissions televisives contínues (les cadenes
televisives d’abast nacional a Espanya emeten 24 hores al dia, 365 dies l’any),
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aquestes formes de venda no han deixat de créixer. Vegem-ne les diverses
possibilitats:

1. Venda per correspondència. Representa utilitzar el servei de correus com
a mitjà de distribució del producte, tant en la fase d’enviament del missatge
com en la recepció de la comanda. El cost del servei és reduït i generalment
és aplicable a productes de conveniència no alimentaris.

2. Venda per catàleg. Aquest tipus de venda sol utilitzar també el correu
o les empreses de missatgeria urgent com SEUR o MRW per distribuir el
producte.

El client potencial rep un catàleg al seu domicili en el qual es descriuen amb
imatges de suport tots els productes que es poden adquirir i, a més, inclou
el formulari per fer la comanda. A Europa aquest sistema de venda és més
popular que a Espanya.

3. Venda per telèfon (telemàrqueting). El telemàrqueting, més que una
modalitat de distribució, és una forma de promoció i venda de productes, i
s’hi utilitza el telèfon com a instrument de comunicació per fer proposicions
directes de venda. Se sol utilitzar en promocions especials o en llançaments
de productes nous, des de productes d’assegurança fins a apartaments.

4. Venda per televisió (televenda). A Espanya s’utilitza en les televisions
privades, algunes autonòmiques públiques i d’una manera interactiva en la
televisió per cable.

El funcionament és molt senzill: el producte és presentat en pantalla i es
dóna un número de telèfon al qual ha de trucar el client per fer la comanda
del producte. La comanda és lliurada al domicili del comprador, on fa el
pagament. Normalment, els productes que es distribueixen per televisió
tenen distribució en exclusiva i per tant només es poden adquirir a través de
la televisió.

5. Venda online (comerç electrònic). Des de l’aparició d’Internet i la
globalització del seu ús, la venda a través de la xarxa s’ha popularitzat.

Actualment, des de qualsevol suport connectat a internet (ordinadors, mò-
bils, tauletes...) es pot comprar i vendre pràcticament de tot i es poden
prestar i rebre serveis, com per exemple estudiar a distància, com esteu fent
vosaltres en aquest moment.

6. Venda automàtica (vending). Consisteix a comprar i pagar el producte
instantàniament per mitjà de màquines expenedores. Solen estar ubicades
en llocs on hi ha gran moviment d’una manera continuada, com estacions
de tren, metro, autobús, universitats, oficines, empreses, carrer...

Hi ha vending d’una varietat de productes important, des de tabac fins a
llaminadures, passant per begudes, lloguer de DVD...

7. Venda porta a porta. Aquest sistema és un dels més tradicionals de venda
directa. És utilitzat per empreses importants com Avon, en productes de
cosmètica, i sobretot per editorials, com Planeta.
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La venda per catàleg

Venca, en confecció i accessoris
de moda, i Eismann, en

productes congelats, són molt
coneguts a Espanya com a

empreses de venda per catàleg.

8. Venda ambulant. És una forma molt antiga de venda i que té els seus
seguidors, sobretot als pobles petits, però també a les ciutats de mida
mitjana. Es pot fer en petits mercats setmanals i en fires.

Els productes més venuts són els tèxtils, seguits pels d’alimentació, però el
parament també té el seu lloc en aquest tipus de venda.

Màquines expenedores inusuals

Al Japó, la despesa en màquines de venda és 9 vegades superior a l’espanyola. La
manca d’espai comercial, l’alt preu dels lloguers dels comerços i la manca d’espai a les
cases fa del vending una bona opció per a la distribució de productes de compra habitual.
Existeixen infinitat de productes que es distribueixen en màquines expenedores, des dels
més coneguts, com ara cigarretes o begudes, fins als més inusuals, com accessoris de
pesca, paraigües, vi, caviar o fins i tot una per pescar llagostes vives.

1.4 Estat actual i tendències de la distribució

La situació actual de la distribució comercial a Espanya, concretament del comerç
al detall, es podria resumir en:

• Les formes tradicionals de comerç van en declivi en favor dels comerços en
règim d’autoservei, supermercats, hipermercats i centres comercials.

• Destaca un augment de la concentració del comerç al detall mitjançant
l’associacionisme.

• Hi ha un augment de la distribució online, on participen tant petites com
mitjanes o grans empreses.

Quant a la tendència de la distribució comercial, es poden comentar, d’una manera
sintètica, quatre punts (Kotler, 2008):

• Noves formes de distribució:

– Augment del canal online.

– Interacció necessària entre el canal online i offline, cal que es comple-
mentin i es donin suport.

• Major ús de la tecnologia per part dels minoristes:

– Implantació d’aplicacions tecnològiques per al control d’estocs, in-
formació al client a través de quioscos interactius, ús de tauletes per
facilitar els arguments de venda...

• Evolució dels formats de distribució:

– Increment de les cadenes corporatives.

– Repunt de les cooperatives de consum.

http://lavozdelmuro.net/descubre-las-maquinas-expendedoras-mas-raras-del-mundo/
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– Reducció dels hipermercats i grans magatzems fruit de les normatives
que regulen la creació de grans superfícies comercials.

– Expansió de les franquícies, especialment les dedicades a una catego-
ria de productes.

– Tendència a la diversificació de l’oferta empresarial, en què el servei
al client és cada cop més valorat i considerat com un element diferen-
ciador.

– Creació de cadenes de petites botigues especialitzades, la imatge de
marca adquireix una importància notòria.

– Augment de l’associacionisme detallista.

– Llibertat d’horaris: obertura en dies festius i allargament de les
jornades.

• Tendències en la utilització dels instruments de màrqueting:

– Increment de les marques privades del distribuïdor.

– Increment de la importància del preu.

– Disminució de l’efectivitat dels mitjans de comunicació de masses.

– Increment de la utilització del màrqueting directe.

1.5 La franquícia

Com pot una empresa expandir-se comptant amb recursos aliens? La franquícia
n’és un exemple.

La franquícia és una forma comercial basada en el contracte de
col·laboració que signen dos empresaris: el franquiciador i el franquiciat.
En virtut d’aquest contracte, el franquiciador cedeix al franquiciat, a canvi
d’una remuneració econòmica i el compliment de certes condicions, l’ús de
la seva marca, i li transmet el seu saber fer empresarial per un temps limitat
i en un territori determinat.

El franquiciador és una persona física o jurídica que ha desenvolupat un negoci
amb una marca determinada i ha aconseguit un cert avantatge competitiu en el
mercat i una bona imatge de marca.

Per expandir-se decideix cercar inversors (franquiciats), als quals cedirà l’ús de la
marca, transmetrà el seu saber fer empresarial (know-how) i fins i tot actuarà com
una central de compres, i serà el proveïdor dels productes que vendrà el franquiciat.

Per la seva banda, el franquiciat és l’inversor en aquest negoci, una persona física
o jurídica que adquireix el dret de comercialització d’un producte determinat o
d’una marca determinada en un territori geogràfic assenyalat en el contracte i
durant el temps que duri.

Als “Annexos” trobareu un
article anomenat “Tiendas
físicas, hora de
reinvertarse”, sobre les
tendències en distribució
d’alimentació.
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Normalment és nou en el mercat, així que decideix invertir en l’explotació d’una
marca coneguda i consolidada. Sol aportar el local i paga un suma econòmica quan
signa el contacte, el cànon d’entrada, que és la quantitat que paga el franquiciat
al franquiciador com a compensació econòmica per les despeses que comporta
l’entrada d’un franquiciat nou a la cadena; a més, paga també unes quantitats
mensuals, els royalties, que representen el principal ingrés del franquiciador (sol
consistir en un percentatge sobre la xifra de vendes mensual), i s’obliga a vendre
els productes del franquiciador en les condicions que acordin.

La quantia del cànon d’entrada depèn dels serveis que es presten al franquiciador,
com poden ser condicionament del local, la decoració i l’aprovisionament d’exis-
tències inicials, el mobiliari, la formació del franquiciat i del personal...

El màster franquícia és l’acord pel qual un franquiciador concedeix els drets
exclusius de franquícia per a un territori determinat a una persona física o jurídica.
Seguidament, el màster franquiciat actuarà com a franquiciador per a la zona
objecte del contracte. És un acord utilitzat en l’àmbit de l’expansió internacional
de la franquícia, però es pot utilitzar en altres àmbits.

1.5.1 Avantatges i inconvenients de la franquícia

En cas que estigueu pensant obrir un negoci de distribució, la franquícia us pot
resultar una opció avantatjosa respecte d’altres formes comercials. Heu de tenir
en compte el següent:

• Avantatges:

– Minimització del risc comercial, ja que el franquiciador, abans de
decidir franquiciar-vos, ha fet un estudi de mercat i de viabilitat
econòmica del negoci.

– Entrareu en el món empresarial “tutelats” per una empresa experimen-
tada, i explotant una marca coneguda i normalment d’èxit.

– Disposareu d’una cartera de clients, ja que la marca, com que és
coneguda, té els seus adeptes, que es convertiran en clients del vostre
establiment tan aviat com l’obriu.

– Disposareu d’assessorament del franquiciat durant tot el temps que
duri la relació contractual.

– Comprareu els productes que heu de vendre en les millors condicions,
ja que el franquiciador actuarà com a central de compres que comprarà
directament al fabricant, i n’obtindrà uns preus més baixos.

• Inconvenients:

– Tot i que el franquiciador ha fet un estudi de viabilitat econòmica,
el consumidor és molt variable en els seus gustos, i hauríeu de
fer vosaltres un càlcul de rendibilitat per veure si els ingressos que
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obtindreu en el negoci podran amortitzar el cànon d’entrada, els costos
de funcionament i el pagament de royalties, i en quant de temps.

– Sereu menys independents com a empresaris, ja que haureu d’actuar
sota les normes de la franquícia. No sereu propietaris de la marca ni
del nom del negoci.

– Si la marca té èxit, generalment tindrà èxit el vostre negoci, però no
queda garantit; tanmateix, si la marca fracassa us afectarà segur.

Tenint en compte els avantatges i els inconvenients descrits, podem concloure el
següent:

• Abans d’entrar en una franquícia assegureu-vos de les perspectives de
creixement del producte, de la marca i del mercat.

• Estudieu l’entorn de la ubicació potencial del negoci, si hi ha molts
competidors, si és una zona de pas de la gent i si seria dins d’una zona
de creixement econòmic.

• Estudieu en quin punt del cicle de vida es troba el producte; si és un producte
que és al final de la seva època de maduresa, gairebé en declivi, cal que
considereu les dificultats afegides que us pot comportar.

• En canvi, si veieu que les condicions del contracte, la ubicació del negoci
i la marca tenen potencial de creixement, la franquícia pot ser una manera
d’entrar en el món de la distribució comercial amb perspectives de futur
interessants.

Exemple de franquícia

A continuació us posem un text publicitari que pot il·lustrar els elements més destacats
d’una franquícia.

“Carlin es una franquicia de papelería que ofrece material de oficina, informática, material
y mobiliario de oficina en unas cómodas hiperpapelerías autoservicio en donde el cliente
puede elegir todo lo que necesite. Actualmente es líder en el sector con 442 franquicias
repartidas en España, Portugal, Andorra, Marruecos, Francia y Gibraltar.

Carlin Ventas Directas, S. A., en nombre de sus franquicias, lleva a cabo acuerdos anuales
con proveedores y fabricantes con el fin de conseguir las mejores condiciones para todos
sus centros.

Carlin ofrece a aquellos empresarios que quieran aprovechar las sinergias del proyecto
Carlin y que tengan iniciativa propia cuatro canales de venta: hiperpapelería, telemarketing,
venta por correo y visitas, dentro de los dos contratos de franquicia (hiperpapelería: tiendas
autoservicio y ofimarket: distribución a domicilio), además del máster franquicia.

Cuenta también con dieciséis almacenes reguladores en toda España, tres de ellos en
Madrid, encargados de asegurar el suministro constante y puntual al franquiciado, stocks
de emergencia, pedidos sin “mínimos de compra”, soporte al franquiciado..., con el mismo
coste que si comprara directamente al proveedor.

Además de contar con la oferta de las mejores marcas, Carlin tiene marca propia en
muchos de sus artículos, ofreciendo al consumidor un producto igual o de calidad superior
que otras marcas a un precio inferior que puede oscilar entre un 15 y un 50% por artículo.

La formación tanto al nuevo franquiciado como al que desee reciclarse es una de las
prioridades de la filosofía Carlin, por lo que posee un centro de formación en Madrid para

A la Fira de Barcelona, des
de fa alguns anys, té lloc un
saló dedicat a la franquícia;
us seria interessant
visitar-lo.
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Als “Annexos” trobareu un
artícle on s’expliquen els

principals conflictes entre
un franquiciat i un

franquiciador.

formar al franquiciado y a las teleoperadoras y prestar todo el apoyo que las franquicias
necesiten en su gestión diaria. Dispone también de un departamento propio de marketing
que se encarga de editar catálogos, dípticos y trípticos, cuya entrega a franquiciados es
gratuita.”

Font: www.100franquicias.com

http://www.100franquicias.com/
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2. Política i estratègies de comunicació

La comunicació comercial és una activitat de llarga tradició. Els comerciants
nòmades de l’antiga Grècia ja pregonaven les bondats dels seus productes per allà
on passaven. Solien encarregar la tasca a un pregoner amb facilitat de paraula que
normalment anava acompanyat d’un músic.

La comunicació comercial té el seu origen en la necessitat de donar a
conèixer els productes i serveis que ofereix una empresa.

Els comerciants romans que regentaven establiments també tenien la seva política
de comunicació: utilitzaven la simbologia per donar a conèixer el seu negoci. Així
doncs, el dibuix d’una àmfora significava la venda d’oli, i una vaca, la venda de
nata.

L’ús de la simbologia va persistir a l’època dels gremis, a causa principalment de
l’analfabetisme massiu. Cada gremi tenia el seu emblema distintiu i es mostrava
fora de l’establiment. Un exemple el tenim en la barra ratllada dels barbers que
encara perdura en alguns establiments.

La simbologia ha estat una eina
recorrent per identificar la tipologia
de negoci.

La invenció de la impremta (Gutenberg, 1440) va permetre la reproducció massiva
de cartells i textos. En un primer moment va ser d’ús exclusiu de l’Església i de
l’Estat, però posteriorment els comerciants també la van emprar; especialment a
partir del 1660, quan comencen a sorgir els primers diaris en els quals es podran
posar anuncis.

La revolució industrial intensifica la necessitat de donar a conèixer el producte
per facilitar-ne la venda; recursos com la propaganda o els anuncis en diaris
sorgeixen com a resposta. És precisament el 1870 quan es crea la primera agència
publicitària a Espanya: Roldós y Compañía, que actualment continua com a
Roldós, SA.

2.1 Procés de comunicació comercial

La comunicació comercial ha anat evolucionant al llarg dels anys: del pregoner
a la impremta i d’aquesta a Internet, però la necessitat segueix sent la mateixa:
persuadir els possibles consumidors perquè comprin un producte o servei.

Actualment, la tendència és persuadir el consumidor oferint-li la satisfacció de
les seves necessitats més enllà de l’objectiu de vendre el producte. És el que
s’anomena orientació al client.
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En la secció “Annexos”
del web del mòdul

trobareu un exemple de
personalització.

Una empresa orientada al client té com a objectiu establir una relació a llarg
termini amb el client, fet que també s’anomena fidelització.

Les empreses han vist que per poder fidelitzar els clients cal oferir-los quelcom
més que productes: és necessari vendre solucions adaptades a les seves necessitats.
Ja no es tracta de vendre sabates per caminar, sinó unes sabates ergonòmiques que
evitin el cansament de peus o les males olors.

L’afany per satisfer els desitjos del consumidor arriba a l’extrem de personalitzar
el producte al seu gust. Ara és possible que el client dissenyi les seves pròpies
sabatilles esportives. Almenys això és el que Nike i Converse promouen amb la
personalització dels dissenys de les seves sabatilles. El client pot dissenyar-la a
Internet i rebre-les a casa.

Les sabatilles Converse All-Star es
poden personalitzar. La personalització del producte (en anglès, customization) fa necessària una

comunicació bidireccional entre empresa i consumidor per tal de recollir-ne
informació sobre els gustos i preferències.

La tendència és, doncs, fomentar la participació del consumidor en la
creació del producte per maximitzar-ne la satisfacció. La idea és que
col·laborant amb el client potencial podem afegir més valor a la relació
d’intercanvi i fer que ens prefereixi davant la competència.

De fet, això és una resposta evident si tenim en compte l’estat actual del mercat,
cada vegada més complex i canviant.

Complex perquè, atesa l’alta competència, cal crear segments de clients nous i
oferir-los una gran amplitud de línies de producte en què puguin trobar el que
millor satisfà les seves necessitats. I canviant perquè avui en dia la globalització
fa que les empreses interactuïn en mercats nous i que les seves accions depenguin
del comportament de moltes variables que no depenen d’elles mateixes.

En resum, l’objectiu de la política comercial de l’empresa serà donar a conèixer
els productes que comercialitza i recopilar informació valuosa per a la fixació
de les polítiques de producte, preu i distribució. Cal pensar en una política
de comunicació de doble sentit, en què l’empresa informa i també escolta les
necessitats del client. Per tant, ens interessarà seduir el client perquè compri i
perquè ens expliqui la seva experiència postcompra. Això és el que anomenem
màrqueting de relacions.

En el màrqueting de relacions, la comunicació té un paper fonamental.
L’objectiu és que el client vegi en l’empresa un aliat que li ofereix avantatges.
L’empresa veu el client no sols com una font d’ingressos, sinó com una
oportunitat per millorar l’empresa.

És així com les empreses s’esforcen per oferir valor afegit als consumidors.
Algunes d’elles ofereixen serveis addicionals. Posem pel cas l’empresa Buitoni,
que més enllà de comercialitzar pasta fresca ofereix un web amb receptes, cursos
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de cuina en format vídeo i la possibilitat de formar part del club Buitoni, en el qual
pots participar i comentar les teves receptes especials o rebre llibres de cuina que
van amb el teu estil d’alimentació. Això proporciona una experiència a l’usuari
que el vincula més amb l’empresa i reforça la imatge de companyia que vetlla pels
consumidors.

L’empresa Buitoni ha creat una
pàgina web per fomentar les
relacions amb els clients.

Ara bé, quan parlem de clients no solament hem de pensar en els que compren els
productes de l’empresa. També en són clients els accionistes, els treballadors i
les institucions amb què l’empresa es relaciona (mitjans de comunicació, entitats
públiques...).

Això és important perquè implica que la política de comunicació cal ampliar-
la a aquests col·lectius. Per això, actualment es parla de màrqueting intern i
màrqueting social.

L’objectiu del màrqueting social és donar a conèixer al client potencial
que l’empresa té un compromís amb la societat. L’empresa s’interessa
per causes socials que són coherents amb la imatge de marca que vol
transmetre. Algunes de les accions de màrqueting social són el patrocini
d’esdeveniments culturals (com la rehabilitació de monuments històrics) o
la creació de projectes solidaris.

Aquestes accions permeten posicionar l’empresa com una entitat responsable i
diferenciar-la de la resta de companyies.

Whirlpool i el màrqueting social

L’empresa Whirlpool, fabricant d’electrodomèstics, col·labora amb l’ONG Habitat for
Humanity i dóna suport a projectes a tot el món mitjançant donacions de productes a
cases en construcció o que s’han de rehabilitar perquè siguin habitables. A més a més,
té un programa de voluntariat corporatiu en el qual els treballadors que ho vulguin poden
participar com a voluntaris en el condicionament d’habitatges a Romania per tal que les
famílies puguin tenir una casa digna i segura a baix cost.

El màrqueting intern té com a objectiu transmetre la imatge i els valors de
l’empresa entre els empleats de manera que s’hi sentin identificats.

Està demostrat que un treballador està més motivat per fer la seva feina quan
s’identifica amb l’empresa, i com més gran sigui la motivació, millor serà el
rendiment. Per tal de crear accions de màrqueting intern caldrà que s’estableixin
bons canals de comunicació interns que permetin transmetre els objectius de
l’empresa als treballadors i que fomentin la seva participació en la presa de
decisions. Un treballador que es consideri escoltat i recompensat s’implicarà en
la gestió de l’empresa i s’esforçarà per assolir els objectius.

Abertis i el màrqueting intern

L’empresa Abertis (autopistes, aeroports, telecomunicacions...), amb l’objectiu de reclutar
nous inversors i mantenir la inversió dels ja existents, va organitzar unes sessions
informatives sobre l’estratègia i els resultats de la companyia a les principals ciutats
espanyoles. Les sessions informatives donaven a conèixer l’evolució de l’empresa a aquells
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que no poden acudir a les juntes d’accionistes i a possibles inversors que volen informació
detallada abans d’invertir.

2.2 Elements del procés de comunicació

Les empreses actuen dins del mercat i no estan aïllades. Interactuen amb altres
agents, com els proveïdors, els clients, els bancs, els competidors... Per facilitar
aquestes relacions es posa en marxa un procés de comunicació encaminat a
consolidar la imatge de l’empresa cap a l’exterior.

Posem per cas una empresa que comercialitza eines per a la construcció. La seva
política de comunicació estarà encaminada a donar a conèixer els seus productes
entre els seus clients. El procés de comunicació consistirà a:

1. Identificar el públic objectiu: empreses del món de la construcció, profes-
sionals autònoms, particulars que vulguin fer reformes pel seu compte...

2. Identificar quin missatge és el més valorat pel públic objectiu i definir
com ha de ser: què valora el públic d’aquesta marca? El preu? La qualitat?
El millor servei? Caldrà comunicar allò que l’empresa pot oferir i que
el client valora, i ho comunicarem en el codi que entengui el públic: en
èpoques d’analfabetisme s’utilitzaven símbols per comunicar l’existència de
comerços; avui en dia, utilitzem textos que adaptem a la llengua del públic
objectiu (anglès, català, castellà...).

3. Identificar quins mitjans de comunicació utilitza més el públic objectiu
i seleccionar-ne el més adient. Si aquesta empresa fes una publicitat per
televisió potser seria massa cara i poc efectiva. Caldria trobar un mitjà que
arribés més directament al públic objectiu, com les vendes personals o el
màrqueting directe.

4. Avaluar l’eficàcia del procés de comunicació. Per saber si el procés de
comunicació ha tingut èxit cal que rebem un feedback o retroalimentació.
Aquí observem l’impacte de la comunicació: a quanta gent ha arribat i si ha
produït l’efecte que esperàvem.

Gràficament ho podem exemplificar de la manera que apareix en la figura 2.1:
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Figura 2.1. Procés de comunicació

• Emissor: en el procés de comunicació de l’empresa, l’emissor és la mateixa
empresa.

• Receptor: fa referència als consumidors i usuaris del producte. Diferencia-
rem entre consumidors (aquells que compren el producte) i usuaris (aquells
que l’utilitzen). En alguns casos, consumidors i usuaris coincideixen; per
exemple, si us compreu un gelat i us el mengeu, en sou consumidors i
usuaris. En canvi, en el cas de les joguines per a infants, l’usuari n’és
l’infant i el consumidor són els pares. En aquest cas, a qui hem de dirigir el
missatge? Als infants o als pares? Hem de ser capaços de crear un missatge
que persuadeixi els infants (de manera que demanin el producte als pares) i
que convenci els pares que és una bona elecció.

• Canals de comunicació: els missatges es transmeten mitjançant els canals
de comunicació. L’èxit de la comunicació depèn en gran part d’una bona
selecció del canal de comunicació. Distingim entre:

– Canals personals: són aquells que transmeten la informació per
mitjà de les persones. Podem distingir entre canals controlables i
incontrolables. Els primers són aquells sobre els quals l’empresa
controla la informació que dispensen; per exemple, els venedors
de l’empresa són un canal de comunicació perquè informen de les
característiques dels productes. En canvi, hi ha altres canals personals
no controlables, com la informació facilitada per altres compradors,
per distribuïdors o per prescriptors.

– Canals impersonals: són aquells en què la informació no es transmet
directament entre les persones, sinó que es fa per mitjans de comunica-
ció, relacions públiques o esdeveniments. Els podem diferenciar entre
controlables i incontrolables. Són controlables aquells que l’empresa
selecciona i utilitza per difondre els seus missatges. Per exemple,
els mitjans de comunicació massius com la ràdio o la televisió. Són
incontrolables aquells que difonen missatges sobre l’empresa sense
que aquesta pugui controlar el que comuniquen o que afecten la
percepció que la gent pot tenir sobre els productes o la companyia;
per exemple, una llei contra el consum de tabac en espais públics.
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Exemple de canal de comunicació personal

Un fabricant de cordes d’escalada fa arribar als detallistes un producte nou per mitjà de
la seva força de vendes (canal personal controlable). Aquests venedors exposaran les
característiques del producte i s’esforçaran perquè es percebi com el millor del mercat. A
la vegada, entre els grups d’aficionats a l’escalada es parlarà d’aquest material esportiu
nou, però la informació que es generi no serà controlada per l’empresa (canal personal
incontrolable). Tampoc no serà controlable el comentari que un botiguer faci a un client que
vagi a comprar una corda d’escalada.

Exemple de canal de comunicació impersonal

Una empresa de pastisseria industrial per a infants pot fer un anunci en revistes juvenils
per comunicar un producte nou. Es tracta d’un canal de comunicació impersonal controlat,
perquè l’empresa decideix quin missatge comunicar, quan i on. En canvi, si en un diari es
publica un article que acusa la pastisseria industrial de ser la causa de l’obesitat infantil i
s’esmenta com a exemple la marca de l’empresa, tindrem un cas de comunicació per un
canal impersonal incontrolat.

• El missatge: és allò que volem comunicar, és la idea que volem que el client
potencial rebi. Ha de ser coherent amb l’estratègia de l’empresa i amb el
posicionament que volem que tingui el producte.\\Cal ser conscients que hi
pot haver diferències entre el missatge que volem transmetre i el missatge
que finalment arriba al públic objectiu, tal com es mostra en la figura 2.2:

Figura 2.2. Transmissió del missatge

• Codi: per tal que el missatge arribi al destinatari cal que emissor i el receptor
comparteixin el mateix codi. El llenguatge i la simbologia utilitzada ha de
ser compartida per tots dos.
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• Retroalimentació. La retroalimentació o feedback és el que ens permet
mesurar l’efecte de la comunicació. Alguns indicadors són el volum de
vendes obtingut després de fer la comunicació, el nombre de trucades
rebudes que demanen per la promoció feta, el nombre de clients nous que
s’han adherit a la promoció per a clients nous...

Un codi comú. En algunes accions
de comunicació de Vueling es varen
utilitzar paraules d’altres idiomes
(anglès, castellà, català, francès),
però que són conegudes o poden ser
reconegudes pel públic objectiu
encara que no dominin aquestes
llengües: “Flying hoy means Vueling”
o bé “Vuela gratis my friend”.

Bruce Lee i BMW

Durant els mesos d’octubre i novembre del 2006, la marca BMW va divulgar per diferents
canals televisius l’anunci “Be water my friend”, en què Bruce Lee feia un monòleg. Durant
aquells dos mesos les visites als concessionaris de BMW van augmentar en un 35% i van
rebre un 73% més de comandes que l’any anterior. Les xifres són clares: la campanya va
ser un èxit.

2.3 Estratègies de comunicació

Definir l’estratègia de comunicació implica decidir com volem que es produeixi
la comunicació entre empresa i client. Hi ha dues estratègies bàsiques de
comunicació: empentar i atraure.

• Empentar: implica donar a conèixer el producte als consumidors finals per
mitjà dels canals de distribució. L’esforç es concentra a convèncer els canals
de distribució per vendre-hi el nostre producte. Les eines utilitzades per
convèncer els canals de distribució són les vendes personals i la promoció
comercial. En anglès es coneix com a estratègia push (vegeu la figura 2.3).

Figura 2.3. Estratègia de comunicació ’push’

Exemple d’estratègia ’push’

Una empresa fabricant d’aixetes, per tal d’estimular la demanda del seu producte, farà una
campanya de comunicació a distribuïdors. Aquests distribuïdors poden ser petits botiguers
(ferreteries), grans superfícies especialitzades (Leroy Merlin, Bauhaus...) o empreses de
la construcció. Com s’hi comunicarà? La millor opció és crear un equip de venedors que
visiti els distribuïdors i els convenci dels avantatges de les seves aixetes. Això funcionarà
millor que posar un anunci a la televisió o a la ràdio, perquè quan comprem productes
especialitzats com les aixetes busquem el consell de professionals com els botiguers o les
cadenes especialistes.
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Si convencem els distribuïdors, s’encarregaran de donar sortida al producte entre el
consumidor final. Aconsellaran el nostre producte al client final, en prepararan una
promoció o donaran més visibilitat en el punt de venda al nostre producte.

• Atraure: consisteix a persuadir el consumidor final perquè compri el nostre
producte. Donem a conèixer el producte mitjançant eines com la publicitat
o el màrqueting directe i fem que el consumidor es dirigeixi al detallista i el
demani. En anglès es coneix com estratègia pull (vegeu la figura 2.4).

Figura 2.4. Estratègia de comunicació ’pull’

El més habitual és una combinació d’aquestes dues estratègies, tot i que les
empreses dedicades a la comercialització de productes d’ús industrial tendeixen
a una estratègia d’empenta i afavoreixen les vendes personals i les promocions de
venda, i finalment la publicitat no massiva i les relacions públiques.

En canvi, les empreses que comercialitzen béns de consum final utilitzen prime-
rament la publicitat o les promocions de venda, seguides de les vendes personals
i les relacions públiques.

2.4 Eines de comunicació

L’empresa haurà de trobar la combinació d’eines de comunicació que faci més
efectiva la seva política de comunicació. Pot utilitzar mitjans convencionals i/o
no convencionals.

Els mitjans de comunicació convencionals són aquells que van dirigits a
les masses: premsa, ràdio, televisió, Internet, cinema, publicitat exterior...
En canvi, els no convencionals es difonen per altres mitjans, com la bústia,
el telèfon, el patrocini d’activitats esportives...
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La tendència actual a Espanya és reduir la inversió en comunicació, especialment
en mitjans convencionals, i promoure més la comunicació en mitjans no convenci-
onals. Això es deu al fet que alguns mitjans de comunicació massius ja estan molt
saturats, és a dir, tenen molta publicitat i les empreses busquen captar l’atenció
del públic objectiu per altres mitjans més directes.

També es deu a altres factors que modifiquen el consum de mitjans audiovisuals:
l’arribada de la televisió digital, l’accés massiu a Internet de banda ampla,
l’augment de continguts audiovisuals als mòbils..., fets que provoquen que el
consum de mitjans es diversifiqui. Com a conseqüència, les empreses han de
segmentar les seves accions de comunicació i repartir la seva inversió en diferents
mitjans per tal d’arribar a tots els consumidors potencials.

En resum, la saturació dels canals de comunicació convencionals i l’aparició de
mitjans de comunicació nous empenyen les empreses a invertir en un mix de
comunicació per tal de rendibilitzar la seva política de comunicació.

Un mix de comunicació és el conjunt d’eines de comunicació utilitzades per
una empresa per difondre la seva política de comunicació. Aquestes eines
poden ser convencionals i no convencionals.

Observeu les dades de la taula 2.1:

Taula 2.1. Inversió en mitjans convencionals i no convencionals. Comparativa 2006 ’vs.’ 2015

Mitjans convencionals 2006 2015

Televisió
Diaris

Dominicals
Revistes

Ràdio
Cine

Exterior
Internet

3.467
1.894,4
133,5
721,8
678,1
38,4
568

482,4

2.011
658,9
37,8

255,2
454,4

22
327,4

1.249,8

Total convencionals 7.983,6 5.016,7

Mitjans no convencionals 2006 2015

Publitramesa personalitzada
Bústia/butlletins

Màrqueting telefònic
Regals publicitaris
PLV senyals i rètols
Exposicions i fires
Màrqueting social
Patrocini esportiu

Publicacions d’empreses
Anuaris i directoris

Catàlegs
Jocs promocionals

Targetes de fidelització
Animació en el punt de venda

1.864,9
757

967,7
373,8

1.275,3
174,7
433,9
560,6

60,3
604,2

209
48,6

40
65,8

1.995,2
518,6

1.350,1
52,9

1.521,4
79,9
476,6
355
23,1

146,2
53,3
20,9
29,9
69,9

Total no convencionals 7.440,7 6,725,5

Resumen estudio inversion publicitaria en Espanya. InfoAdex.

Un exemple d’acció no convencional és el màrqueting de guerrilla o ambient
marketing: són accions de comunicació de les empreses orientades a implicar el
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Trobareu exemples
d’ambient marketing en la
secció “Annexos” del web

del mòdul.

client potencial en la comunicació del missatge. El fet de participar d’una manera
més activa en la recepció del missatge fa que l’experiència es recordi més.

Exemple d’acció no convencional

La marca de roba Desigual va posar en marxa una acció amb el lema “Presenta’t en pilotes
i surt vestit”, en què regalava roba a les primeres 100 persones que es presentessin
despullades. Aquest tipus d’accions fan que el consumidor visqui una experiència
emocional i generi efecte boca-orella.

A continuació descrivim algunes de les eines de comunicació més utilitzades per
les empreses; en destaquem cinc:

• Publicitat. La publicitat fa referència a qualsevol forma pagada de presen-
tació i promoció no personal d’idees, béns o serveis per un patrocinador
identificat. Podem utilitzar mitjans com ara la televisió, la ràdio, la premsa
escrita... És un mitjà massiu perquè permet arribar a un nombre elevat
de consumidors en poc temps, especialment si utilitzem la televisió o la
ràdio. Ofereix recursos d’imatge i so que permeten mostrar el producte en
les condicions desitjades. Les seves limitacions són el cost considerable i
l’absència de feedback immediat.

• Promoció de vendes. Són incentius a curt termini que fomenten la compra o
la venda d’un producte o servei: displays en el punt de venda, bonificacions,
descomptes, cupons, demostracions... Les promocions de vendes volen
incitar una resposta ràpida del consumidor i oferir incentius a la compra, de
manera que es destaqui el producte. Permet obtenir un augment de vendes
a curt termini, però no és recomanable per crear identitat de marca.

• Relacions públiques. Estratègies per cultivar bones relacions amb el públic
d’una empresa i crear una bona imatge corporativa, la gestió dels rumors,
anècdotes o esdeveniments favorables (crear una noticia, oferir una visita
guiada, material informatiu corporatiu, un web amb informació, seminaris,
relació amb els accionistes...). És un mitjà molt eficaç perquè transmet
credibilitat. Els missatges no s’interpreten com un estímul per a la venda,
sinó per informar. Pot ser més econòmic que la publicitat.

• Vendes personals. Presentació personal que duu a terme la força de vendes
de l’empresa amb la finalitat d’efectuar una venda i cultivar les relacions
amb els clients: presentació de vendes, exposicions... És una eina molt
eficaç quan volem convèncer i canviar les accions dels consumidors gràcies
al tracte directe i a la relació de confiança que s’estableix. Ara bé, suposa
un cost molt elevat per a l’empresa, ja que és una eina a llarg termini que
no podem anul·lar d’una manera immediata.

• Màrqueting directe. Comunicació directa amb els consumidors d’una
manera individualitzada, seleccionant-los específicament per telèfon, fax,
correu electrònic..., per obtenir una resposta més immediata i cultivar les
relacions. S’hi inclouen els catàlegs, el telemàrqueting, Internet... Es dife-
rencia de les altres eines per la seva capacitat interactiva i la seva flexibilitat
per adaptar-se al consumidor. És un mitjà immediat i personalitzat.
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Tot i això, no podem oblidar que el producte, l’envàs, la botiga, etc., també són
elements de comunicació que hem de treballar. Per aquest motiu, convé que el
departament de màrqueting treballi juntament amb el departament de disseny del
producte, producció, distribució...

Exemple d’altres eines de comunicació. La importància del punt de venda

Diuen que el 80% de les decisions de compra es prenen en el punt de venda. Això vol
dir que més enllà de la publicitat o d’accions de relacions públiques que haguem fet, el
consumidor acaba decidint quin producte comprar quan és a la botiga. Per aquest motiu,
la distribució de la botiga, la col·locació del producte en el punt de venda, la senyalització,
la il·luminació, el tracte amb el client, les sensacions ambientals..., són molt importants per
generar la venda. Estem parlant del marxandatge i de la promoció en el punt de venda
com a eines de comunicació.

2.5 Publicitat

Segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, publicitat és “comunicació
massiva que té per objecte informar, persuadir i aconseguir un comportament
determinat de les persones que reben aquesta informació.”

Avui en dia, la publicitat és un recurs molt utilitzat per a la comunicació externa
de les entitats, ja siguin de caire comercial, públiques o sense ànim de lucre.

Campanya de la FAD contra les
drogues

Les campanyes públiques són campanyes de màrqueting social en què s’incentiva
la població a canviar d’hàbits, d’idees i d’actituds sobre una temàtica que compor-
ta riscos o resultats negatius per al conjunt de la població. Les campanyes de la
Direcció General de Trànsit o les del Ministeri de Sanitat en són exemples.

Les entitats sense ànim de lucre també aposten per la publicitat per donar-se a
conèixer i captar socis que en financi els projectes.

Campanya de Greenpeace contra
l’ús de les bosses de plàstic.

Però, sens dubte, les campanyes de publicitat que més proliferen són les d’empre-
ses de caràcter comercial. Ja sigui en format gràfic o audiovisual, les empreses
inverteixen diners en publicitat per donar-se a conèixer, atraure clients i fomentar
la venda.

2.5.1 Objectius de la publicitat

Els tres objectius bàsics de la publicitat són:

• informar

• persuadir

• recordar
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A partir d’aquests tres objectius, s’estableix la classificació de la publicitat segons
la seva finalitat que s’indica a continuació:

• Publicitat informativa: la fem servir quan introduïm un producte nou, una
categoria de producte nova o quan volem presentar un ús nou del producte.
L’objectiu és crear demanda. Normalment és el tipus de publicitat que fem
en la primera etapa del cicle de vida d’un producte. Per exemple, una
empresa que fins ara venia el seu refresc en envàs de vidre vol informar
que també està disponible en envàs de llauna. Comunicarà els beneficis
d’aquesta nova modalitat d’envàs: lleuger, portable, reciclable... Altres
possibles objectius són:

– Informar el mercat d’un canvi de preu.

– Explicar com funciona el producte.

– Descriure els serveis disponibles.

– Corregir impressions falses.

– Reduir els temors dels compradors.

– Crear una imatge de la companyia.

Nova campanya per donar a conèixer
el nou envàs de Vichy Catalán en

llauna

• Publicitat persuasiva: persuadir implica atraure el possible consumidor
perquè compri el nostre producte. La publicitat persuasiva és la que utilit-
zem per diferenciar el nostre producte o servei a mesura que la competència
augmenta. És, doncs, un objectiu perseguit quan els productes són en una
fase de creixement o fins i tot de maduresa. Seguint amb l’exemple d’abans,
podem fer anuncis per donar a conèixer l’ampli ventall de sabors per tal
de convèncer-los que és un refresc que s’adapta als gustos del consumidor.
Alguns exemples d’objectius de publicitat persuasiva són:

– Crear preferència de marca.

– Provocar un canvi de consum cap a la nostra marca.

– Modificar les percepcions del client envers els atributs del producte.

– Persuadir els clients per comprar ara.

– Persuadir els clients per rebre una visita de vendes.

Brou en bric?

Compraríeu el brou de Nadal en bric? El brou és un producte que la gent associa a una
gran dedicació, a la família... Una empresa que comercialitza brou en bric va fer una
campanya de publicitat per persuadir els més joves de consumir el seu producte. L’objectiu
era modificar la percepció respecte a aquest i convèncer que el brou pot ser bo encara que
sigui en bric.

• Publicitat de recordatori: recordar l’existència del nostre producte és
especialment important per a productes madurs, ja que fa que el consumidor
segueixi pensant en aquest i i consideri que el podria necessitar en un futur
proper. Alguns objectius de publicitat de recordatori són:
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– Mantenir el producte en la ment del consumidor durant períodes fora
de temporada.

– Recordar als clients on comprar el producte.

– Mantenir un alt grau de consciència del producte.

Coca-Cola i la publicitat de recordatori

Coca-Cola fa una publicitat de recordatori de la seva marca. Utilitza diferents suports
publicitaris, a vegades fins i tot poc perceptibles conscientment. Quan entreu en un bar
és fàcil observar algun objecte amb un logo de la marca: un tovalloner, una nevera de
refrescos, un got amb el logo de la marca imprès... Coca-Cola, més enllà dels anuncis
publicitaris, és present en molts suports de publicitat per maximitzar el record de la marca; i
pel que sembla funciona, ja que sempre és en les primeres posicions pel que fa a rànquing
de notorietat de marca.

2.5.2 Recursos publicitaris

Per complir els seus objectius, la publicitat utilitza diversos recursos publicitaris
que habitualment es basen en la utilització d’imatges, textos, sons... A través
d’aquests recursos s’aconsegueix arribar als destinataris.

Alguns dels recursos més utilitzats en publicitat són:

• el llenguatge

• la utilització dels colors

• els recursos sonors

• els valors i els tòpics

• l’erotisme

El llenguatge

En la publicitat radiofònica el llenguatge és fonamental per poder comunicar el
missatge; en canvi, en la comunicació gràfica i l’audiovisual és més prescindible,
fins al punt que trobem anuncis publicitaris en què tot el pes del missatge el porta
la imatge i només apareix un logo com a símbol de la marca. Per exemple, alguns
dels anuncis que Nike ha fet amb futbolistes d’elit en què se’ls veu jugant a futbol
i al final de l’anunci apareix el logo.

L’ús del llenguatge en els mitjans audiovisuals ha anat evolucionant. En els
anuncis de la dècada de 1950 predominava una veu en off, normalment d’home,
que argumentava els motius de la compra i oferia unes explicacions que avui
trobaríem òbvies. Els textos també eren més explícits i literaris. De fet, al
començament de segle, als primers cinemes hi havia la figura de l’explicador, que
era una persona que anava explicant el que passava per si algú es perdia.
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En la secció “Annexos” hi
trobareu un article sobre

colors, psicologia i
publicitat.

Actualment els textos són més econòmics i fins i tot inexistents en alguns anuncis.
La publicitat és menys evident i deixa que l’espectador es creï el significat. Això
és possible perquè les generacions nascudes a partir de la dècada de 1980 ja han
crescut dins d’una cultura audiovisual que els permet comprendre les imatges
d’una manera més àmplia. Tot i això, a vegades els creatius són massa subtils.
No us ha passat mai de veure un anunci i no entendre’l?

La faula de la caputxeta

Chanel núm. 5 va fer una campanya publicitària en què va utilitzar el recurs de la faula
de la caputxeta vermella. Això sí, va canviar l’argument i presentava una caputxeta menys
innocent que s’atrevia a fer callar el llop. Les versions de faules i contes funcionen molt bé
perquè connecten amb les nostres emocions de la infantesa, faciliten el record i generen
molts comentaris boca a boca.

Els recursos de llenguatge més utilitzats són els següents:

• Els jocs de paraula.

• Les rimes.

• Les faules i contes.

• La utilització de la paraula nou per a productes en etapa de llançament.

• L’ús de determinades frases per generar intriga: “El compte enrere ha
començat”, “Només falten dos dies per al gran esdeveniment”...

• La utilització de la simbologia com a recurs expressiu. Hi ha símbols, com
el polze aixecat i la resta de dits tancats, que tenen un significat compartit
per tothom. Molts publicistes busquen símbols que permetin comunicar el
missatge, per la seva internacionalització i el seu poder de comunicació.

La utilització dels colors

Els colors transmeten sensacions fins al punt de poder provocar estats d’ànim. En
molts anuncis són utilitzats com a símbols, de manera que trobem anuncis en
què predomina el vermell, que mostra passió, alerta o perill. D’altres utilitzen
tons pastel per reforçar una imatge d’innocència, com és el cas dels anuncis de
productes de nens petits.
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Els recursos sonors

El tipus de música, la gestió dels silencis, el ritme i el to de les veus emprades,
i els sons especials configuren un univers sonor que té com a objectiu captar la
màxima atenció del públic objectiu.

Els valors i els tòpics

La comunicació del missatge empresarial, més enllà de donar a conèixer un
producte i estimular-ne la compra, promociona un sistema de valors.

Les societats s’organitzen entorn d’un sistema de valors que es transforma a
mesura que la societat evoluciona. Els valors es transmeten dins la família, en
l’escola i en els cercles socials. Són els valors els que marquen les conductes
i ens hi aferrem per descriure els actes de les persones. Els valors determinen
necessitats personals, motivacions i actituds, i configuren la personalitat.

Els publicistes utilitzen els valors per reforçar els seus missatges publicitaris.
Encara més, a vegades també utilitzen els contravalors!

En la taula 2.2 teniu exemples de valors i contravalors:

Taula 2.2. Valors i contravalors

Valors Contravalors

La veritat La mentida

El bé El mal

El respecte, l’obediència La desconsideració, la desobediència

La justícia social, la cooperació L’individualisme

La fidelitat, la lleialtat Infidelitat, ser deslleial

La bellesa, la puresa Corrupció, vici, lletjor

Les empreses també recorren als tòpics per tal de comunicar els seus missatges
publicitaris, tòpics que reforcen estereotips que moltes vegades caldria eliminar.
Aquest és, potser, el punt més crític de la publicitat, i amb raó. Per bé que la
publicitat té com a objectiu seduir el consumidor, també promociona unes pautes
de conducta que poden influenciar els consumidors menys crítics i innocents (com
ara els infants o els adolescents).

Hi ha veus crítiques contra la publicitat que denuncien l’estat d’insatisfacció
permanent que crea en les persones, l’ansietat per consumir i el fet de mostrar
la cara més evasiva de la realitat social: el plaer, la satisfacció, l’amor ideal, la
comoditat...

Els tòpics més utilitzats en els missatges publicitaris són:

• L’eterna joventut, especialment en el cas de les dones.

• La joventut frívola, festiva, competitiva i individualista.
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• El rol de la dona com a mare, muller, cuinera, mestressa de casa...

• El rol de la dona com a provocativa, sensual i agressiva.

• Els infants com a símbol de puresa, innocència i netedat.

• La importància de la imatge física i social.

L’erotisme

Aquest és un dels recursos més utilitzats per captar l’atenció del públic objectiu.
Per què ens atrau tant allò que és eròtic? Probablement perquè està relacionat amb
el sexe, tema tabú en la majoria de les societats.

La marca Tom Ford utilitza una
imatge d’alt contingut eròtic per fer

publicitat del seu perfum per a home.

Fins a la dècada de 1970, a Espanya l’ús d’imatges de contingut eròtic era censurat.
Posteriorment es van començar a publicar els primers anuncis amb pinzellades
eròtiques, en especial per a productes d’higiene femenina i masculina. Actualment,
però, l’ús d’imatges eròtiques ha proliferat de tal manera que són molts els
anunciants que les utilitzen, fins i tot per a productes que no tenen res a veure
amb el sexe, l’amor o l’erotisme.

L’erotisme a la publicitat

La model Claudia Schiffer va protagonitzar un anunci per a Citroën Xsara en què es veia
com s’anava traient tota la roba i pujava al cotxe despullada. Una veu en off deia: “Amb el
nou Citroën Xsara no necessites res més per anar a la moda”, i seguidament es veia una
imatge de la model nua dins del cotxe i afegia: “Aleshores, per què necessito res més?”.
Els cotxes no tenen cap relació objectiva amb el sexe ni amb l’erotisme, però aquests dos
són recursos que molts publicistes utilitzen en els anuncis de vehicles. La raó? Mantenen el
públic objectiu més atent i fan que es parli de l’anunci; en fi, es facilita el grau de recordatori.

2.5.3 Missatge publicitari i estil de comunicació

En tota estratègia publicitària hi ha dues grans decisions que cal prendre: el
missatge que s’ha de comunicar i el mitjà per difondre’l. Hi ha campanyes
centrades en el missatge en què el canal és un aspecte secundari, i hi ha campanyes
en què el missatge s’adapta al canal per on es distribuirà.

Provocar un canvi de comportament

L’Administració pública fa campanyes publicitàries orientades a modificar els hàbits o les
actituds dels ciutadans. Alguns exemples en són les campanyes contra les drogues pel
que fa a hàbits contraproduents o, per exemple, la campanya a favor del reciclatge que fan
alguns ajuntaments pel que fa a les actituds dels ciutadans.

En primer lloc cal crear una estratègia de missatge (procés reflexiu i
creatiu), i en segon lloc durem a terme l’execució del missatge (escollirem
el mitjà de comunicació per transmetre el missatge).

La campanya del vodka Absolut és
un exemple de comunicació en què

el missatge s’adapta a la seva
destinació: adapta cada cartell a la

revista, ciutat o espai públic on
s’anuncia.
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L’estratègia de missatge consisteix a decidir quin és el missatge que es vol
comunicar. Aquest missatge ha de ser atractiu, és a dir, que ha de ser significatiu,
creïble i distintiu:

• Significatiu, perquè destaca beneficis que el consumidor valora. Per
exemple, en el cas de dos cotxes utilitaris de gamma baixa de dues marques
diferents, si una decideix fer una estratègia de preu i comunicació en què
permet fer un pagament sense interessos, probablement els consumidors
la preferiran a la resta de marques, ja que la possibilitat de pagar sense
interessos és molt valorada pels consumidors.

• Creïble, perquè els consumidors han de creure que el producte o servei
ofereix realment aquest benefici. Per exemple, seria creïble una crema anti-
cel·lulítica que prometés reduir la cel·lulitis en una setmana? Probablement
no.

• Distintiu, perquè hi ha molts productes que ofereixen les mateixes ca-
racterístiques; cal, doncs, diferenciar-nos dels altres per diferents atributs
seleccionant un posicionament adequat. Per exemple, la marca de llet Llet
nostra es posiciona com la llet catalana, i la marca Pascual es vol diferenciar
per un procés de producció estricte que garanteix qualitat.

A l’hora de crear el missatge publicitari cal decidir el to, l’estil, el benefici
que s’ha de comunicar i els recursos publicitaris que cal utilitzar. Tot això
dependrà del públic objectiu al qual ens dirigim.

To del missatge

El to pot ser en clau d’humor, èpic, nostàlgic, informatiu... Alguns sabons de
roba utilitzen un to nostàlgic quan es rememora la blancor de les peces d’abans.
Els anuncis de productes farmacèutics tenen un to informatiu per demostrar-ne les
bondats; en canvi, alguns anuncis de cotxes utilitzen un to èpic per mostrar les
proeses que es poden aconseguir amb un vehicle.

Targeta de visita d’un dentista
alemany, amb "mossegada". To
original i humorístic.

Estil d’execució

L’estil determina l’orientació del missatge, i hi ha multitud d’opcions. A continu-
ació esmentem alguns exemples d’estils d’execució:

• Exemple de la vida del consumidor: es pretén simular la vida del
consumidor mostrant persones com ells en situacions habituals. L’objectiu
és que el consumidor s’hi senti identificat. Algunes marques que han
utilitzat aquest estil d’execució en els anuncis són Actimel, Aspirina, Don
limpio “plumero mágico” o Inhalador Vicks.
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En la secció “Annexos”
del web del mòdul podeu

veure anuncis que
mostren alguns d’aquests

estils d’execució.

• Estil de vida: vol fer veure com el producte encaixa en l’estil de vida del
consumidor. Per exemple, la marca de cotxes Nissan justificava que les
ciutats estan fetes per al Nissan Micra. Una marca d’embotits de gall d’indi
va fer un anunci per promoure “la calma” i lluitar contra l’estrès entre les
dones. En podeu veure un exemple a goo.gl/EPzhc3.

• Fantasia: creen una fantasia entorn del producte o del seu ús. Per exemple,
la marca de compreses Evax va crear un anunci publicitari en què simulava
una aventura en una illa. L’anunci del Peugeot 1007 també recorre a un mix
de món real i fantàstic per anunciar el benefici d’un cotxe compacte.

• Estat d’ànim o imatge del producte: el producte aconsegueix crear un
estat d’ànim o generar una imatge del producte. Un clar exemple en són els
anuncis de l’Oreal, que mostren dones de gran bellesa i en què justifiquen
la compra dels seus productes per satisfer una necessitat d’autoestima. Ben
segur que recordareu el seu eslògan “Porque tú lo vales”.

• Musical: es mostra un grup de persones cantant una cançó sobre el producte
o un anunci guiat per la música. Per exemple, la marca Yves Saint Laurent
va fer un anunci per a un perfum per a homes, “l’Homme”, de 20 segons de
durada, en què només se sent una cançó mentre la càmera gira en cercles al
voltant de l’home.

• Símbol de personalitat: creen un personatge que simbolitza el producte.
Pot ser animat, com per exemple els ninots del 11888 del telèfon de Páginas
Amarillas, o bé real, com per exemple el majordom de la neteja.

• Habilitat tècnica: mostren la capacitat de l’empresa per crear el producte.
Per exemple, la marca Aneto mostra en un anunci publicitari el procés de
producció del seu brou.

• Evidència científica: mitjançant enquestes, estudis o estadístiques proven
que el producte és millor que un altre. Per exemple, els xiclets que
segons diuen “els experts” redueixen la possibilitat de tenir una càries si
els masteguem després dels àpats.

• Testimonis: presentem testimonis que poden ser consumidors target o
prescriptors famosos que parlen de les bondats del producte. Per exemple
Leo Messi, que anuncia els serveis d’una companyia aèria.

Ninots de l’anunci del telèfon 11888

Benefici que es vol comunicar

El missatge de la publicitat presenta el benefici que ens ofereix el producte. Podem
orientar el missatge cap a un benefici emocional o bé un benefici racional:

• Benefici racional: es presenta d’una manera augmentativa. Els arguments
solen tenir a veure amb el valor d’ús, amb la utilitat, amb la qualitat o bé
amb la relació qualitat-preu.

https://goo.gl/EPzhc3
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• Benefici emocional: el missatge fa referència a emocions primàries. Nor-
malment està relacionat amb valors afegits no demostrables, com el prestigi,
l’èxit...

Quan nosaltres volem convèncer algú sobre un producte generalment utilitzem
arguments racionals: és el de més qualitat, és el que t’ofereix més garantia, el més
capdavanter en innovació o el més barat!

Ara bé, els productes que són difícils de diferenciar amb arguments empírics
necessiten altres recursos per poder persuadir els consumidors. Aquí és on entren
en joc els arguments emocionals.

L’anunci busca provocar sensacions, i l’objectiu es convèncer el futur consumidor
a partir de les emocions que sent quan visualitza la publicitat.

Ja en la dècada de 1950, un anunci televisiu de tovalloles recitava: “El trovador,
la toalla que ofrece alegría en su baño”, quan l’alegria no és un element inherent
a la tovallola!

Avui en dia són molts els anuncis que utilitzen arguments emocionals per persuadir
el públic objectiu.

J’adore i l’argument emocional

La marca Dior, per anunciar el seu perfum J’adore (www.goo.gl/UwIhpv), recorre a la
creació següent: es veu un apartament força luxós on una noia va caminant cap a la
càmera, i a mesura que avança es va desprenent de tot el que porta i va dient: què importa
tot aquest or?... Què importen aquests diamants?... Què importen les limusines?... No
aparentis... Sent el que és real! És això el que jo adoro (J’adore). L’anunci acaba amb
unes lletres sobreimpreses en què es llegeix “Dior” i “J’adore”.

En aquest anunci no hi ha cap argument racional que ens convenci per comprar-lo. Ni fa
més bona olor que els altres, ni és més durable, ni és més car. El benefici que comunica
és emocional. Vol connectar amb nosaltres a partir de les emocions que ens desperta
veure que algú es desprèn de tot el que té per quedar-se nu sentint la fragància del perfum
J’adore.

La majoria dels anuncis barregen missatges racionals amb emocionals.

2.5.4 Difusió de la publicitat

Els mitjans de comunicació, convencionals o no, permeten difondre el missatge
que l’empresa vol comunicar. El mitjà de comunicació és l’instrument que serveix
per comunicar el missatge publicitari. Són exemples de mitjans de comunicació
la ràdio, la premsa, la televisió...

La planificació de mitjans consisteix a analitzar els mitjans i suports
publicitaris amb la finalitat de determinar les audiències de cadascun d’ells
i seleccionar-ne els més adequats per distribuir amb eficàcia el pressupost
publicitari.

https://goo.gl/UwIhpv
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Telepromoció fa referència a
l’espai publicitari inserit dins
d’un programa, simulant que

és part d’aquest.

Un cop hem decidit en quin mitjà de comunicació volem fer publicitat, haurem de
decidir quin suport publicitari utilitzarem.

Un suport publicitari és el conjunt d’elements que formen el mitjà de comunica-
ció. Són les múltiples possibilitats que tenim per fer-ne publicitat en el mitjà. Són
exemples de suports publicitaris de la televisió els diferents canals: TV1, TV2,
TV3, Canal 33...

La planificació de mitjans ha de concretar també l’espai o el format publicitari, és a
dir, l’espai destinat a la publicitat en un mitjà concret. Per exemple, en una cadena
de televisió tenim diferents possibilitats per fer publicitat: espots, publireportatges,
telepromoció...

En la taula 2.3 hi podeu veure els espais publicitaris que es poden utilitzar segons
el tipus de mitjà:

Taula 2.3. Mitjans, suports i espais publicitaris

Mitjà de comunicació Suport publicitari Espai publicitari

Televisió Cadenes de televisió Telepromoció espots
Publireportatge
Bescanvi per programa (bartering)
Emplaçament de producte
Patrocini de programes
Telebotiga

Ràdio Emissores de ràdio Falca
Flaix
Menció
Patrocini
Concurs
Unitat mòbil

Cinema Sales de cinema Emplaçament de producte
Espots

Premsa escrita Revistes, diaris, catàlegs... Primera plana
Mitja plana
Robapàgina
Faldó
Doble plana

Internet Pàgines web, xarxes socials,
correu electrònic...

Anuncis tipus bàners, finestres
pop-up
Anuncis a xarxes socials
Anuncis relacionats per recerca
(publicitat contextual)
Missatges de correu
Vídeos promocionals

Suports i espais publicitaris

A continuació esmentem alguns dels possibles suports i els espais publicitaris de
què disposen; en destaquem els següents:

• televisió

• cinema

• ràdio
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• diaris

• revistes

• publicitat exterior

• publicitat a internet

Televisió

El missatge a la televisió té la particularitat de captar l’atenció en pocs segons.
Entre els seus avantatges destaquem:

• La possibilitat d’oferir moviment, imatge a color i so.

• Bona cobertura de mercats massius.

• Cost baix per exposició.

Pel que fa als inconvenients, en destaquem:

• Costos absoluts elevats.

• Mitjà saturat: hi ha moltes cadenes de televisió i molts anunciants. La gent
no presta atenció als anuncis.

• Exposició efímera: cada anunci dura pocs segons i cal repetir-los molt
perquè el públic objectiu els vegi i els recordi.

Els tipus d’espais o formats publicitaris a televisió són els següents:

• Espot publicitari: anunci d’uns 20-30 segons.

• Publireportatge: espot de dos minuts, molt efectiu però molt car.

• Publicitat estàtica: anuncis que apareixen en certs esdeveniments esportius
que són filmats.

• Bescanvi per programa (bartering): l’anunciant produeix un programa a
canvi de col·locar-hi el seu producte d’una manera estratègica.

• Emplaçament del producte (product placement): col·locació de producte
en un espai televisiu sense que s’adverteixi que es tracta de publicitat. Per
exemple, la marca Cacaolat és present en moltes de les sèries catalanes.

• Telebotiga: espai fix de publicitat en què s’expliquen les característiques
dels productes i s’ofereix la possibilitat de comprar-los per telèfon o mitjan-
çant el comandament de la televisió.

• Telepromoció: promoció d’un producte per part del presentador d’un
programa; generalment, dins del marc d’un programa de concurs.

• Patrocini de programes: l’anunciant patrocina una pel·lícula o un programa.
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Cinema

El cinema, com a mitjà de publicitat, ofereix els avantatges següents:

• Flexibilitat geogràfica: permet incloure anuncis d’empreses de la localitat
on és la sala de cinema.

• Alta qualitat de la imatge.

• Alta concentració de l’espectador.

Pel que fa els inconvenients; en destaquem:

• Difícil segmentació del públic objectiu.

• Poc públic: l’afluència a les sales de cinema és cada vegada més petita.

• No hi ha efecte repetició.

Els formats publicitaris en cinema són:

• Emplaçament del producte.

• Anuncis abans de la pel·lícula.

Ràdio

La majoria d’emissores de ràdio ofereix espais publicitaris, ja que els anuncis
són una de les principals fonts de finançament. Alguns programes de ràdio han
aconseguit oients molt fidels, especialment en franges de matí i franges nocturnes.
La resta del dia, la ràdio ha de competir amb la televisió.

Entre els avantatges de la ràdio com a mitjà de publicitat destaquem:

• Bona acceptació local.

• Selectivitat geogràfica elevada.

• Baix cost.

I com a inconvenients:

• No permet incorporar imatges.

• L’escolta no sempre és activa, en alguns moments la sentim però no
l’escoltem.

Alguns dels formats o espais publicitaris en ràdio són:

• Falca: missatge de 30 segons.



Polítiques de màrqueting 61 Polítiques de distribució i comunicació

• Flaix: falca curta. Generalment inclou el nom, una descripció breu, adreça
i telèfon de l’empresa anunciant.

• Menció: el locutor fa referència al producte durant el programa. La durada
és inferior a 15 segons.

• Patrocini d’un programa.

• Prescripció: recomanacions que el locutor fa del producte.

• Concurs en què se sortegen productes de l’empresa.

• Unitat mòbil: s’enregistra un esdeveniment relacionat amb el producte o
empresa i després es transmet.

Diaris

El diari és un mitjà del qual destaquem els avantatges següents:

• És visual.

• Permet la segmentació geogràfica.

• Té alta credibilitat.

• Té alta fidelitat.

• Cada exemplar pot tenir més d’un lector.

Els principals inconvenients són:

• Vida curta de la publicitat (la majoria dels diaris es publiquen cada dia).

• Baixa qualitat de la reproducció d’imatges.

Els formats publicitaris d’un diari poden ser:

• Fixos.

• Espais que el diari ja té predissenyats per a la inserció dels anuncis.

En la figura 2.5 podeu veure els diferents tipus d’espais fixos:
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Figura 2.5. Espais publicitaris en un diari

Revistes

Les revistes permeten oferir continguts molt especialitzats i d’aquesta manera
faciliten la segmentació del públic objectiu. Els avantatges de les revistes com
a mitjà de comunicació són:

• Alta selectivitat geogràfica i demogràfica.

• Credibilitat i prestigi.

• Reproducció d’imatges d’alta qualitat.

• Més d’un lector per exemplar.

• Impacte més ampli, perquè normalment es fullegen més d’una vegada.

• Generalment tenen una difusió nacional; per tant, tenen més abast que molts
diaris, que són regionals o locals.

Pel que fa als inconvenients, en destaquem:

• Cost elevat.

• Necessitat de planificar molt per endavant.

Els formats o espais publicitaris que ofereixen les revistes poden ser els que
mostra la figura 2.6:
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Figura 2.6. Espais publicitaris habituals de les revistes

Publicitat exterior

Consisteix en el conjunt de suports que es despleguen pels carrers de les ciutats i
que permeten posar anuncis. Els seus avantatges són:

• Flexibilitat, ja que permeten incorporar els anuncis o treure’ls sense una
planificació prèvia excessiva.

• Alta exposició repetida: la majoria de la gent fa recorreguts semblants cada
dia i estan exposats a una sèrie d’estímuls publicitaris que es mostren en els
suports exteriors.

• Baix cost.

• Bona selectivitat si la localització és bona.

Com a inconvenients en destacaríem:

• Les limitacions creatives de certs espais: no poden incloure àudio i en
alguns casos tampoc no poden emetre imatges en moviment.

• Dificultat per definir l’audiència targetdel suport.

Alguns espais o formats de publicitat exterior són:

• Tanques exteriors, poden ser estàtiques o mòbils. Només és permesa en
àrees urbanes.

• Cabines telefòniques.

• Marquesines dels autobusos (vegeu la figura 2.7).

• OPI: panells verticals instal·lats a les voreres.

• Quioscos de premsa.

• Lones de reparació de façanes.
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OPI i marquesines

L’OPI és un espai publicitari
situat a la vorera del carrer. Té

un marc metàl·lic i s’aguanta
amb dues potes. La marquesina

és la publicitat ubicada a les
parades d’autobús.

• Instal·lacions esportives: les seus d’activitats esportives, com partits de
futbol o de bàsquet, tenen nombrosa publicitat, fins i tot els jugadors porten
publicitat a les samarretes.

• Vehicles de transport: els autobusos o taxis de les ciutats porten publicitat
adhesiva a la carrosseria. Algunes companyies de cotxes de lloguer també
porten retolats els seus vehicles, on es fa publicitat vistosa de la marca.

Figura 2.7

Formats publicitaris al metro: marquesina i pancartes de grans dimensions

Publicitat a Internet

Consisteix en el conjunt de suports accessibles a través d’Internet que permeten
transmetre el missatge al client. Els seus avantatges són:

• Hipersegmentació: gràcies a l’anàlisi del perfil de l’usuari d’Internet podem
orientar la publicitat al target del producte i guanyar en eficiència.

• Flexibilitat, ja que l’actualització i la difusió de missatges és immediata.
Això permet a l’empresa reaccionar ràpidament davants dels canvis de
l’entorn.

• Fàcil mesurament: gràcies a diferents programes podem mesurar el nombre
d’usuaris impactats i les seves reaccions. Tenir un retorn de l’eficàcia de
la publicitat online ens permet reduir el risc de les futures decisions en
publicitat a la xarxa.

• Menor cost per contacte: l’ampli abast (geogràfic, horari, multiplataforma) i
l’aprofitament de les dades dels usuaris permeten reduir el cost per contacte.

Com a inconvenients en destacaríem:
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• Les campanyes de comunicació online només són accessibles per als
consumidors que disposen d’accés a Internet, i per tant hi ha una part del
públic objectiu que pot quedar fora de l’abast.

• Dificultat per donar visibilitat a la campanya en un espai (Internet) on hi
ha molts anunciants i on els clients se senten saturats per la invasió de
publicitat.

Alguns espais o formats de publicitat a Internet són:

• Bàners: cartells on s’anuncien el producte o servei d’una empresa en una
pàgina d’Internet que no és la seva. Per exemple, podem trobar un bàner
d’una aplicació de taxis en una pàgina d’una companyia aèria. En podeu
veure un exemple en la figura 2.8, on en la web de Meteocat apareixen dos
bàners d’El Corte Inglés.

• Anuncis intersticials o pop-ups: són aquells anuncis que apareixen al mig de
la pantalla quan fem un canvi d’una web a una altra. Aquest tipus d’anuncis
no tenen una bona valoració per part dels usuaris, perquè pertorben la seva
navegació per Internet.

• Publicitat contextual: són aquells anuncis que apareixen quan l’usuari fa
una recerca en un cercador a través de paraules clau. Normalment és un
format text amb un vincle que redirigeix l’usuari cap a una pàgina web
amb contingut. Un bon exemple el teniu amb els Google Ads del cercador
Google.

• Anuncis a xarxes socials: una empresa pot incloure un anunci de publicitat
(fotografia, text, vídeo...) en una secció d’una xarxa social. Per exemple,
podem pagar a Facebook perquè inclogui un anunci de la nova línia de
productes gourmet de l’empresa entre tots aquells usuaris que compleixin
el perfil del nostre target: homes i dones d’entre 30 i 50 anys i amants de la
cuina.

• Missatges de correu electrònic: les empreses utilitzen el correu electrònic
per difondre missatges personalitzats rics en text, imatges i vídeos. General-
ment, aquests missatges inclouen vincles cap a la pàgina web de l’empresa
o a la botiga virtual per incentivar la compra dels productes. Aquests
missatges de correu electrònic poden ser en format de newsletter, una carta
periòdica que l’empresa envia per comunicar nous productes, projectes
futurs, campanyes de publicitat, promocions...

• Vídeos promocionals: consisteix a crear un anunci en format vídeo i
difondre’l per plataformes online que distribueixen vídeos a demanda de
l’usuari, com ara Youtube o Vimeo. Parlem de pre-roll quan els vídeos
s’inclouen abans del contingut que ha sol·licitat l’usuari, de mid-roll quan
l’anunci es mostra durant la visualització del contingut o de post-roll quan
l’anunci surt després del contingut que l’usuari havia demanat.
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Figura 2.8. Bàners en una web

Exemple d’estratègia de publicitat ’online’

La publicitat online necessita un bon sistema de base de dades que reculli el perfil del públic
objectiu. Més que mai es fa necessari un sistema d’informació que permeti segmentar les
accions de comunicació online per aprofitar tot el seu potencial. L’èxit de la publicitat online
rau en el fet de contactar amb qui realment desitja tenir notícies sobre aquest tipus de
producte. Així doncs, conèixer prèviament els gustos i desitjos dels consumidors ajuda les
empreses a rendibilitzar les seves accions de publicitat.

Principals decisions sobre els mitjans de comunicació

Escollir entre un mitjà de comunicació o un altre posa de manifest la necessitat de
disposar d’una informació rellevant, com ara:

• Les preferències del públic objectiu pel que fa a mitjans de comunica-
ció. Per tal de recopilar informació sobre quins mitjans de comunicació
consumeix el nostre públic objectiu podem consultar les dades que ens
ofereixen les empreses que analitzen les audiències. Alguns exemples són
els següents:

– EGM (Estudi General de Mitjans): l’AIMC (Asociación para la
Investigación de Medios de Comunicación) és una entitat formada per
anunciants, agències de publicitat, agències de mitjans i mitjans de
comunicació. Elabora estudis sobre la composició de les audiències i
també per a revistes, diaris, TV, ràdio... Edita una publicació gratuïta
sobre la utilització dels diferents mitjans per part de la població
espanyola fragmentant per edats en què posa de relleu els usos dels
mitjans (TV, ràdio, mòbil...). És una mostra de 40.000 persones l’any,
fragmentada en tres onades de 13.300 enquestes personals/vegada a
gent de característiques homogènies.

– Kantar media (panel d’audiències): mesura amb audímetres l’audi-
ència de la televisió, l’ordinador, videojocs, DVD... Els audímetres
són aparells electrònics que es connecten a la TV, l’ordinador o el
vídeo i que registren tots els canvis de canal que es produeixen.
A canvi de la participació s’ofereixen diners. Aquesta mostra és
formada per 8.000 panelistes de 2.500 cases disperses geogràficament
i representatives de les respectives zones. La persona, panelista, indica
amb un comandament a distància el nombre de persones que miren
la TV, quan i què enregistren amb el vídeo, i qui i com s’utilitza
l’ordinador, i aquesta informació es recull diàriament.
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– OJD (Oficina per a la Justificació de la Difusió): ofereix xifres sobre
el nombre de publicacions difoses. Aquestes dades són útils per
a agències de publicitat, anunciants i mitjans de comunicació per
conèixer el nombre de publicacions venudes. El seu contingut només
és accessible per als subscriptors d’OJD (www.introl.es).

L’Oficina de Justificació de la Difusió
(OJD) és una empresa espanyola
que controla el tiratge i la difusió de
diversos tipus de mitjans de
comunicació a Espanya: publicacions
impreses (revistes i diaris),
programes de ràdio i mitjans de
comunicació per Internet.

• L’abast geogràfic de cada mitjà de comunicació: ens referim al percentatge
de target que esperem que rebi el missatge. Per exemple, ens podem
proposar arribar a un 70% del públic objectiu en els tres primers mesos
de la campanya publicitària, o ens podem proposar com a objectiu arribar a
tot el target de la província de Barcelona. Els programes televisius situats
al prime time tenen màxima audiència i tenen un abast més gran que els que
es difonen de matinada.

• La freqüència d’emissió del missatge que ens permet el mitjà de comu-
nicació: mesurem quantes vegades està exposat un individu del target al
missatge. Hi ha campanyes publicitàries que tenen poc abast territorial
però que es repeteixen freqüentment, la qual cosa facilita que es recordi
el missatge. Com més econòmic sigui el mitjà de comunicació, més
possibilitats tenim d’ampliar la freqüència del missatge i fomentar-ne el
record.

• L’impacte desitjat: un mitjà pot ser més adient que un altre per aconseguir
un cert impacte. La televisió combina so i imatge, a diferència de la ràdio
(només so), i certes revistes tenen una tirada superior a d’altres o fins i tot
tenen més credibilitat.

Per exemple, una empresa que comercialitzi complements de luxe, creieu
que podria anunciar els seus productes en un diari gratuït com ara 20
minutos? Caldrà que busqui el suport que li permeti transmetre la seva
imatge de marca de producte luxós; per exemple, en revistes exclusives
d’alta costura, viatges, nàutica...

• El calendari de la publicació de la publicitat: cal programar una calendari
de la comunicació. Hi ha empreses que només fan publicitat de temporada,
com certs perfums o medicaments per a refredats, o bé podem fer publicitat
tot l’any, com ara sabons per a la roba. Si els anuncis es publiquen a
intervals fixos diem que hi ha una campanya de continuïtat. Si per contra
són irregulars, diem que estem fent pulsacions.

• El cost de la inserció publicitària en cada mitjà: les empreses tenen un
pressupost màxim per gastar en publicitat. Caldrà determinar quin és el
cost de fer la campanya en cada mitjà i comprovar si tenim els recursos
necessaris per finançar-la.

Per poder comparar els costos de la inserció publicitària calcularem el cost
per mil (CPM): l’obtenim dividint el cost de fer públic l’anunci entre
el nombre de persones que el veuran. Aquestes dades sobre l’audiència
estimada les faciliten els mitjans de comunicació.

Escollirem aquell mitjà que tingui una ràtio en què el cost per miler de
persones sigui més baix.

http://www.introl.es/
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Exemple de selecció de mitjà de comunicació

Una empresa que comercialitza teles per a la confecció de patchwork farà bé a encarregar
una inserció publicitària en revistes de treballs manuals i costura. Aquest és un cas molt
evident, però què hauria de fer una empresa que comercialitzi sabates? De fet, el seu públic
objectiu segur que està molt repartit entre diferents mitjans. En aquest cas, analitzarà el
perfil del públic objectiu de cada mitjà per escollir aquell que sigui més semblant al client
potencial. Probablement hi haurà més d’un mitjà que satisfaci aquestes característiques,
i per poder prendre la decisió procedirà a analitzar altres factors com ara l’abast, la
freqüència, l’impacte i el cost de cada mitjà.

Exemple d’aplicació del CPM per seleccionar un mitjà de comunicació

En la taula 2.4 es mostren les dades d’audiència i cost d’inserció publicitària de tres revistes.
L’empresa considera que totes tres van dirigides al públic objectiu; per tant, el criteri de
selecció serà l’econòmic: escollirà aquella que li ofereixi un cost més baix.

Taula 2.4.

Revista Audiència (nombre de
lectors)

Cost d’un anunci

Computer 250.000 140 AC

PC 175.000 50 AC

Tot Informàtica 125.000 35 AC

L’empresa ha pensat en una campanya que inclourà deu anuncis. Per decidir-nos
procedirem a calcular el CPM:

CPMComputer =
140 AC · 10 anuncis

250.000 lectors
· 1.000 = 5, 6 AC/1.000 persones

CPMPC =
50 AC · 10 anuncis

175.000 lectors
· 1.000 = 2, 8 AC/1.000 persones

CPMTot Informàtica =
35 AC · 10 anuncis

125.000 lectors
· 1.000 = 2, 8AC/1.000 lectors

Com observem, PC i Tot Informàtica ens ofereixen el mateix cost per mil: 2,8 AC per cada
1.000 lectors, més econòmic que la revista Computer. Per acabar de decidir entre les dues
podríem analitzar més variables, com la credibilitat de cadascuna o l’abast geogràfic.

Com es mesuren les audiències a Internet?

Entitats com l’AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicación) i l’OJD
(Oficina de Justificació de la Difusió) han estat pioneres a l’hora d’esforçar-se per trobar la
millor manera de mesurar les audiències a Internet.

L’AIMC ha proposat un seguiment mitjançant panels, és a dir, aplicant audímetres als
ordinadors dels panelistes per crear l’Estudi General de Mitjans. Aquesta és una mesura
centrada en l’usuari que, més enllà de les dades sobre quines pàgines visita, quant de
temps hi roman o des d’on hi va a parar, també mostra un perfil d’usuari amb informació
sobre gènere, edat, professió...

També hi ha altres empreses que centren la mesura en els anuncis en línia, comptabilitzant
quants anuncis s’han vist i on. Aquesta informació és molt útil per a les agències de
publicitat i per al llocs web que viuen de la publicitat en línia.

Finalment, hi ha les mesures centrades en la pàgina web, on es posa una etiqueta (tag) que
permet comptabilitzar el nombre de visites i la provinença gràcies a les galetes (cookies),
així com el temps i les seccions més visitades de la pàgina web. En el cas de les xarxes
socials, cadascuna fa recomptes a partir de les seves pròpies estadístiques.
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2.5.5 Avaluació de l’eficàcia publicitària

La planificació d’una campanya publicitària també ha de detallar com pensem
avaluar-ne els objectius.

En aquest tema es tracta de detallar com esperem treure conclusions dels resultats
de la campanya, la qual cosa ens permetrà decidir si els recursos han estat ben
emprats i ens ajudarà a fer previsions futures.

Quan calculem l’eficàcia publicitària haurem d’avaluar tant l’efecte de la comuni-
cació com l’efecte sobre les vendes.

Avaluació de l’efecte de la comunicació

Per tal d’avaluar la comunicació hem de valorar la idoneïtat del missatge
per comunicar el nostre objectiu. És a dir, avaluem si estem comunicant
bé. Això s’anomena prova del test, i es pot fer abans, durant o després de
posar en marxa la campanya; es distingeix, per tant, entre avaluació pretest
i avaluació posttest.

De totes maneres, és recomanable fer sempre una avaluació inicial o pretest amb
el públic objectiu. Aquests són alguns exemples de pretest que podem fer:

• Pretest de concepte. Abans de fer l’anunci analitzem si la idea central
serveix per comunicar el nostre missatge.

• Pretest d’expressions creatives. Abans d’acabar l’anunci fem un test per
veure si les idees creatives transmeten el missatge amb claredat.

• Pretest de l’anunci acabat. Un cop acabat l’anunci, observem si és coherent
amb els objectius.

Podem fer-los després de fer la visualització de l’anunci mitjançant entrevistes o
bé en reunions de grup, o utilitzar certs aparells que consisteixen a mesurar la
dilatació de les pupil·les, el moviment dels ulls...

També podem fer una avaluació posttest: un cop l’anunci ja es difon podem fer
una investigació per determinar el coneixement i la preferència del producte, el
grau en què es recorda... El posttest pot ser puntual, continu, de record o de canvi
d’actituds:

• Puntual: es fa una sola vegada. Normalment es fa una enquesta telefònica
l’endemà de la primera aparició de l’anunci a una mostra d’unes 150-300
persones.

• Continu: es fa en diferents moments de la campanya.
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A la secció “Annexos” del
web del mòdul trobareu un

exemple d’anàlisi de
record.

• De record: es fan enquestes en un moment posterior a la campanya, quan
ja s’ha acabat. En podem fer un test de reconeixement (preguntar si poden
identificar la imatge de la foto i dir-ne la marca) o de record (verbalitzar la
marca i l’anunci).

• De canvi d’actituds: comparem l’actitud actual del consumidor amb
l’actitud inicial que tenia abans de fer la campanya. Per exemple, si
l’Administració pública fa una campanya a favor d’un ús responsable de
l’aigua en podem avaluar l’eficàcia preguntant sobre els hàbits de consum i
observar si difereixen dels que es feien abans de la campanya.

Avaluació de l’efecte sobre les vendes

Cal dir que l’anàlisi de vendes és complexa, ja que no depenen només de la
publicitat i també els afecten altres factors com la disponibilitat del producte, les
característiques, el preu...

Tot i això, moltes vegades s’utilitzen les vendes com a indicador de l’eficàcia d’una
campanya, i en aquest sentit:

• Podem comparar les despeses en publicitat i les vendes d’anys anteriors amb
les actuals i trobar-hi una correlació.

• Podem fer un experiment en què en zones homogènies invertim diferent
quantitat de publicitat i comparem les vendes que es produeixen.

2.5.6 Elaboració del brífing

El terme brífing prové de l’anglès breaf, i el seu origen és el llenguatge militar,
on s’utilitzava amb el significat de detall de les instruccions que es donaven per a
una operació militar. Per tant, significa ‘informació’, ‘memòria’ o ‘informe’.

Quan una empresa decideix posar en marxa una campanya publicitària cal que
comenci per definir l’estratègia publicitària.

L’estratègia publicitària recull els objectius de la campanya, el detall
de les accions concretes, el calendari, el pressupost i les mesures per
avaluar-ne l’eficàcia. Tota aquesta documentació es recull en el brífing, el
document que es presenta a l’agència de publicitat perquè creï la campanya
de publicitat. Per tant, cal que detalli el màxim d’informació sobre el
producte, l’empresa i els objectius que volem assolir.

Un brífing ha de contenir com a mínim els apartats següents:

• Descripció del producte o servei del qual es vol fer publicitat.
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• Posicionament.

• Mercat i competència.

• Públic objectiu.

• Objectius de la comunicació.

• Definició del missatge que es vol comunicar i estil de comunicació.

• Planificació de mitjans.

• Pressupost.

• Avaluació dels resultats.

Es pot parlar de diferents tipus de brífing segons quina sigui la seva finalitat, i se’n
poden destacar els següents:

• Brífing de producte: és l’informe que inclou totes les dades possibles del
producte o servei d’una empresa i la seva estratègia de màrqueting perquè
l’agència de publicitat que es vol contractar pugui fer la seva tasca.

• Brífing d’agència: és el document on l’agència de publicitat estableix les
estratègies adequades per assolir els objectius exposats en el Pla de màrque-
ting i a partir de la informació del producte que el client ha proporcionat.

• Brífing publicitari: és l’informe que recull de manera clara i concreta les
estratègies seleccionades i els passos que cal seguir per executar-les amb la
finalitat d’aconseguir els objectius que s’han establert.

Malgrat que no hi ha un únic model de brífing, sí que cal tenir en compte quina és
la informació mínima que ha de contenir.

En resum, quan una empresa es proposa crear una campanya publicitària cal
que elabori un document que contindrà tots els elements necessaris per crear,
executar i avaluar la campanya: el brífing de la campanya. Aquest document és
imprescindible si volem contractar la creació de la campanya a una agència de
publicitat.

El brífing ha de ser prou entenedor perquè una agència que no hagi treballat
mai amb l’empresa sigui capaç de crear una campanya que cobreixi els
objectius desitjats.

Vegem a continuació l’estructura o els apartats que ha d’incloure un brífing des
de la descripció del producte i el posicionament fins a l’avaluació dels resultats i
de l’eficàcia publicitària.
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Descripció del producte o servei del qual es vol fer publicitat

En el brífing de producte és necessari que informem l’agència de publicitat sobre
les característiques del producte o servei del qual es vol fer publicitat i sobre
les accions de comunicació anteriors. En especial, detallarem l’avantatge que fa
únic el nostre producte; per exemple, l’únic suc de fruites que no prové de suc
concentrat. Això permetrà que l’agència desenvolupi una idea creativa que faci
èmfasi en aquest avantatge.

La informació principal que ha d’incloure aquest apartat és la següent:

• Categoria.

• Marca o nom comercial.

• Anàlisi del producte, que pot incloure bàsicament les qüestions següents:

– Descripció física (color, forma, gust, aroma, consistència, compo-
nents, procedència, procés d’elaboració...), posant especial atenció a
les característiques que el diferencien de la resta de productes de la
mateixa categoria. També s’hi ha de descriure el packaging (envàs o
embalatge), els formats i les mides disponibles.

– Hàbits de consum: com es consumeix habitualment el producte i
necessitats que satisfà.

– Hàbits de compra: on i com s’adquireix el producte, quin és el rol de
la persona que fa la compra, en quin moment i amb quina freqüència.

– Descripció conceptual: són els aspectes intangibles o les dimensions
del producte (bàsic, genèric, esperat, incrementat i potencial).

Posicionament

El posicionament és la percepció que té el consumidor del producte de l’empresa
quan el compara amb la resta de productes del mercat. És molt important que
l’empresa defineixi clarament el seu posicionament per poder escollir el millor
missatge i canal per comunicar-lo.

Aquest apartat també pot incloure la segmentació del mercat, és a dir, els diferents
grups de consumidors que es poden identificar per marques, presentació, preu del
producte...

Mercat i competència

L’agència de publicitat ha de conèixer el context del mercat i ha de saber qui són
els competidors més directes per poder estudiar les campanyes de comunicació i
diferenciar la nostra publicitat de la resta de competidors.

Cal fer una presentació del panorama total i específic del mercat, és a dir, del
context econòmic, polític i legal en el qual es comercialitza el producte, indicant
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si el mercat està en expansió o en contracció, si està molt atomitzat, si es tracta
d’un oligopoli o d’un monopoli, si és permeable o impermeable...

Un cop contextualitzat el mercat cal aprofundir en l’anàlisi de la competència,
identificant, quantificant i qualificant cadascun dels competidors, l’exposició de
les fortaleses i les debilitats en què es basa l’estratègia de cada competidor i el
perfil de consumidors que atrau.

Públic objectiu

L’agència de publicitat ha de conèixer el perfil del nostre públic objectiu. Això
vol dir que prèviament haurem fet estudis de mercat per determinar els gustos, les
preferències, les actituds i els costums dels usuaris dels nostres productes. Algunes
dades, les més objectives, es poden trobar en publicacions estadístiques públiques
o privades, però la informació més subjectiva, com el perfil psicogràfic (l’estil
de vida, les opinions...) cal obtenir-la a través d’estudis específics com són les
reunions de grup o les entrevistes en profunditat amb el nostre públic objectiu.

Així doncs, aquest apartat és una descripció exhaustiva de l’anàlisi del consumidor
elaborat a partir d’una investigació de mercat que inclogui el perfil demogràfic, el
perfil psicogràfic i els diferents rols (consumidor, decisor, comprador...). Aquesta
informació és molt important i necessària, perquè determinarà com s’ha de
dissenyar la campanya per comunicar-se de la forma adient amb el públic objectiu
(target group o target audience).

Objectius de la comunicació

Els objectius de la publicitat s’han de fixar tenint en compte el públic objectiu, el
posicionament i les possibilitats del màrqueting mix.

L’anunciant ha de concretar quin és l’objectiu comercial que vol aconseguir amb
la campanya de publicitat. Els objectius han de ser mesurables; per exemple,
incrementar un 30% les vendes en un termini de tres mesos. Una altra possibilitat
és indicar que es volen atraure clients de la competència o incorporar nous
consumidors al mercat, o bé una combinació de les dues possibilitats. És
convenient fer una estimació del volum de clients que es pot aconseguir perquè
l’objectiu sigui mesurable.

Definició del missatge que es vol comunicar i estil de comunicació

En aquest apartat es descriu el nucli de l’estratègia de comunicació, és a dir,
s’indica què és el que es vol dir i es descriu el to en què es farà, tenint en compte
el target group i el posicionament del producte que es vol aconseguir.

La concreció del target group permetrà definir una estratègia de comunicació més
precisa i clara, sense que s’exclogui cap dels possibles consumidors potencials que
en formen part.
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Per a la definició del missatge i l’estil de comunicació cal tenir molt present el
posicionament, és a dir, la imatge mental que els consumidors tenen del producte, i
que es construeix a partir de les característiques del producte i la mateixa publicitat.
És fonamental determinar quina és la imatge que volem que el producte tingui en
la ment dels consumidors.

Un cop s’ha decidit el missatge que es vol comunicar i com es vol justificar
el benefici (orientació racional o emocional) podem analitzar quins recursos
publicitaris ens poden ajudar a comunicar.

La definició del missatge i la forma més efectiva de fer-lo arribar als
consumidors s’anomena estratègia creativa o copy strategy.

Planificació de mitjans

Un cop s’ha decidit el missatge que es vol comunicar s’ha de pensar on es vol
comunicar. Per això s’ha d’avaluar quina és la millor opció amb relació al mitjà
de comunicació, el suport i l’espai publicitari.

La planificació de mitjans fa referència a l’ús que es farà dels diferents mitjans
de comunicació (tipus de mitjans, nombre d’insercions, horaris, freqüència...).
L’objectiu és fer arribar el missatge de manera efectiva al nombre més gran
possible de persones que responguin al perfil del mercat objectiu i al cost més
baix possible.

La selecció de mitjans es fa d’acord amb les característiques del producte i del
públic objectiu, però evidentment també s’ha de tenir en compte el pressupost
disponible.

Pressupost

Abans de dissenyar una campanya publicitària cal concretar quin és el pressupost
disponible.

El pressupost és el conjunt de recursos financers destinats a l’activitat
publicitària de l’anunciant durant un període de temps determinat.

Hi ha diferents mètodes per calcular el pressupost:

• Mètode basat en el cost. Consisteix a fixar un pressupost en funció de la
quantitat que tenim disponible per gastar. Com podem determinar quina
és aquesta quantitat? A partir dels ingressos totals, restem les despeses
d’operació i les despeses de capital. Del restant, agafem una part per a
publicitat. Cal dir que no és un mètode precís i que generalment no respon
bé a les necessitats. Per això no és gaire utilitzat.



Polítiques de màrqueting 75 Polítiques de distribució i comunicació

• Mètode del percentatge de vendes. El pressupost es calcula d’acord amb
un percentatge del total dels ingressos actuals o previstos. També es pot
calcular com a proporció del preu de venda unitari. És un mètode senzill
d’aplicar i ajuda a veure la relació entre la despesa en publicitat, el preu de
venda i el marge de benefici.

El percentatge el determinarem a partir de l’experiència anterior o en funció
del que els competidors hi estiguin destinant.

• Mètode de paritat competitiva. Consisteix a fixar un pressupost en
consonància amb la mitjana del sector o dels competidors més directes.
L’avantatge d’aquest mètode és que invertir tal com ho fan els altres ens
pot aportar la saviesa del sector; ara bé, cada empresa pot tenir necessitats
diferents de comunicació, i la inversió que faci la competència pot no ser el
que la nostra empresa necessiti.

• Mètode de tasca i objectiu. Aquest mètode és el més real i més fiable.
Definirem quins són els objectius específics que s’han d’aconseguir, deter-
minarem les tasques concretes i estimarem els costos. Aquesta estimació
formarà el pressupost de publicitat.

Avaluació dels resultats i de l’eficàcia publicitària

L’últim apartat del brífing es destina a preveure com es mesurarà l’efectivitat de
la publicitat.

Alguns indicadors que poden servir per mesurar l’eficàcia publicitària són els
següents:

• Grau de penetració del missatge publicitari: si bé el volum de vendes és un
paràmetre important per mesurar l’eficàcia, també cal tenir en compte que
l’impacte que ha pogut provocar un missatge no sempre es tradueix en més
vendes.

• Reconeixement o record: això permet determinar la capacitat comunicativa
del missatge, si les persones poden descriure fàcilment el contingut d’un
anunci (record espontani) o bé recorden un anunci a partir de referències o
pistes (record induït).

• Modificació d’actituds: serveix per comprovar si el públic ha canviat les
seves actitud inicials respecte a la marca o al producte.

• Increment de les vendes: s’ha de fer amb prudència i considerant només els
increments que siguin imputables a una determinada campanya.

En tot cas, el brífing ha de preveure a partir de quins indicadors es farà l’avaluació
dels resultats i de l’eficàcia de la publicitat.

El seguiment i l’avaluació final de l’execució publicitària seran fonamentals per
decidir les accions futures de l’empresa en matèria publicitària.
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2.5.7 Regulació de la publicitat

La regulació de la publicitat a Espanya té com a referent base la Llei
general de publicitat, d’11 de novembre de 1988, que segueix les directrius
esmentades en la Directiva 10, de 1984, de la Unió Europea.

També hi ha disposicions addicionals creades per les comunitats autònomes, així
com la Llei de radiodifusió televisiva de 1994, que amplia el concepte de
publicitat il·lícita i limita els temps dels espais publicitaris.

A la vegada, hi ha organismes que autoregulen la publicitat, com l’Associació
d’Autocontrol de la Publicitat, una entitat formada per professionals del món de la
publicitat que vetllen per les bones pràctiques publicitàries.

A casa nostra existeix el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC). La finalitat
del CAC és vetllar pel respecte dels drets i les llibertats; garantir el compliment
de la normativa reguladora de la programació i la publicitat, i assegurar l’acompli-
ment de les condicions de les concessions i l’observança de la normativa europea
i dels tractats internacionals relatius a aquesta matèria.

El CAC també té com a objectiu vetllar pel pluralisme polític, religiós, social,
lingüístic i cultural en el conjunt del sistema audiovisual a Catalunya; vetlla
també per la neutralitat i l’honestedat informatives i preserva el compliment de
les normes relatives a l’ús de la llengua catalana i l’impuls de l’aranès.

Publicitat subliminar de Pepsi: en
vertical es llegeix SEX.

Totes aquestes lleis i normes tenen com a objectius definir la publicitat deslleial,
la il·lícita i l’enganyosa:

• La publicitat deslleial: és la que perjudica altres persones o empreses, però
en especial els competidors. És la publicitat que pel seu contingut, forma
de presentació o difusió provoca el descrèdit, la denigració o el menyspreu
directe o indirecte d’una persona, d’una empresa o dels seus productes o
serveis.

És també deslleial aquella que porti a confusió amb empreses, activitats,
productes, noms, marques o d’altres símbols distintius dels competidors.

També ho és la publicitat comparativa quan no es basi en característiques
essencials, afins i objectivament demostrables dels productes o serveis o
quan es contraposin béns o serveis amb d’altres no similars o desconeguts
o de limitada participació en el mercat.

També es considera deslleial la publicitat subliminar, és a dir, la que
consisteix en la percepció d’estímuls de manera no conscient però que
pot alterar els comportaments i les actituds dels destinataris. En alguns
casos s’han observat dibuixos eròtics subliminars en cartells publicitaris
amb l’objectiu d’atraure l’atenció del consumidor.

I també aquella publicitat que infringeixi la regulació específica de béns i
serveis, com ara els jocs d’atzar, els estupefaents, psicotròpics o medica-
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ments, el tabac o l’alcohol (no es poden anunciar begudes superiors als 20
graus), i no es pot fer publicitat de tabac o alcohol als llocs on sigui prohibit
comprar-lo o consumir-lo.

• La publicitat il·lícita: és la que atempta contra la dignitat de les persones
o vulnera valors i drets reconeguts per la Constitució, especialment els
referents a dones, joves i infants. Algunes empreses utilitzen imatges prota-
gonitzades per dones en situacions que poden interpretar-se com conductes
que denigren la dignitat de la persona. L’objectiu és cridar l’atenció de
l’espectador i generar rumorologia sobre la marca. No cal dir que aquest
tipus de publicitat es persegueix, ja que atempta contra els drets fonamentals
de les persones.

• La publicitat enganyosa: és la que pot induir a error els destinataris i en
pot afectar el comportament econòmic i també perjudicar un competidor.

Publicitat il·lícita de Majorica on
s’utilitza el cos nu de la dona per
mostrar una perla. L’objecte a la
venda podria anunciar-se sense
necessitat de mostrar un cos nu.

2.6 Promoció de vendes

A més de la publicitat, les empreses poden utilitzar altres eines per donar a
conèixer els seus productes i serveis. Amb l’objectiu de diversificar el mix de
comunicació i aconseguir arribar millor als clients es poden emprar altres eines
de comunicació, com és el cas de les promocions de vendes.

Les promocions de venda són accions de màrqueting a curt termini que
incentiven la compra d’un producte o servei. La publicitat ofereix raons per
comprar un producte, i la promoció de vendes ofereix raons per comprar el
producte ara.

Alguns exemples de promoció de vendes són: un cupó de descompte publicat en
un diari, una degustació de formatge al supermercat, un descompte marcat en el
preu del producte, una bossa per portar la càmera digital en comprar una càmera,
una llauna de tonyina de regal en comprar-ne dues...

En un entorn competitiu en què els productes ofereixen característiques molt
similars, les promocions són una bona eina per conèixer el producte i atraure nous
clients. A la vegada, la saturació de mitjans com la televisió o la ràdio afavoreixen
la selecció d’estratègies de promoció que permeten augmentar les vendes a curt
termini.

Els darrers estudis demostren que els consumidors prefereixen les promocions que
suposen un descompte directe a caixa i mostren menys interès per les promocions
2x1 o 3x2, així com pels cupons o vals de bescanvi, tret que siguin immediats.
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Degustacions

Quan volem donar a conèixer un
producte alimentari nou podem

fomentar la compra per mitjà
d’una degustació. D’aquesta

manera, el consumidor potencial
prova el producte i és més fàcil

seduir-lo perquè el compri.

2.6.1 Objectius de les promocions

Els objectius de la promoció de vendes difereixen en funció del destinatari de
les promocions. Les accions de promoció es poden adreçar a consumidors
finals, a intermediaris o a l’equip de vendes.

• Objectius de les promocions dirigides al consumidor:

– Augmentar les vendes a curt termini.

– Fomentar la preferència de marca: programes de fidelització.

– Brindar notorietat a la marca.

– Donar a conèixer nous usos del producte o un producte nou.

– Aconseguir que provi el producte.

• Objectius de les promocions dirigides als intermediaris:

– Aconseguir que ampliïn la presència del producte al lineal.

– Aconseguir que comprin productes d’una gamma nova.

– Aconseguir que comprin anticipadament.

– Augmentar la rotació de productes.

• Objectius de les promocions dirigides a l’equip de vendes:

– Motivar-los per aconseguir clients nous.

– Aconseguir que donin suport a productes nous.

2.6.2 Eines de promoció de vendes

L’objectiu de les promocions és provocar el consum del producte durant un
període de temps concret, generalment curt, ja que una promoció llarga pot
cansar els consumidors.

Hi ha diverses eines per crear promocions, i difereixen en funció del destinatari
de les promocions.

Una empresa que vulgui estimular les vendes a partir de promocions caldrà que
sigui creativa i que les canviï de tant en tant per tal de fer-les atractives per als
destinataris.

A cada destinatari (consumidor, intermediaris, equip de vendes) li corresponen
unes eines de promoció.
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Eines de promoció destinades a consumidors finals

Abans de portar a terme la promoció serà interessant fer-la en una mostra petita,
i si veiem que és atractiva ampliar-la a la població objectiu. Durant el temps que
duri seguirem fent una avaluació, i en acabar farem una avaluació final per veure
si s’han complert els objectius.

Alguns exemples d’eines promocionals són:

• Cupons de descompte: poden ser lliurats per correu, en el butlletí d’ofertes
del supermercat, dins d’un altre producte... S’utilitzen especialment per a
categories de productes en què hi ha molta competència perquè hi ha poca
diferenciació. Darrerament hi ha una tendència a la baixa a utilitzar els
cupons, perquè la gent no té temps de retallar! A més a més, té un cost
de distribució alt: cal fer arribar els cupons a les botigues, aquestes han
de recopilar els cupons que els donen els clients i retornar-los a l’empresa
que fa la promoció. Per això alguns canals de distribució rebutgen aquest
tipus de promoció, perquè la consideren molt feixuga i burocràtica. Però els
cupons de descompte són valorats pels consumidors i poden ser un factor
decisiu en l’elecció de producte, així que en alguns supermercats s’estan
aplicant noves tècniques per facilitar el procediment, com col·locar un
expenedor de cupons al mateix lineal o un descompte a caixa al consumidor
targetsense necessitat que presenti cap cupó. Els cupons de descompte
tenen molta eficàcia, però només els hem d’utilitzar a curt termini, ja que a
la llarga poden devaluar la imatge de marca de l’empresa i poden cansar el
consumidor.

• Rebaixes del preu: poden ser directes (marcades en el preu) o indirectes (un
3x2 o més quantitat de producte pel mateix preu o bé ofertes de reemborsa-
ment quan s’envia un comprovant de compra per correu). Per ser valorat pel
client hauria de ser superior al 10%. Per restar-li agressivitat, normalment
s’associa al fet d’estrenar un producte nou (oferta de llançament) o envàs
nou, o d’un aniversari del producte o l’empresa. Les rebaixes de preu
permeten augmentar la rotació del producte però el marge de benefici
disminueix, així que ha de ser una promoció de curta durada.

• Degustacions i demostracions d’ús: són molt recomanables per a nous
productes en què volem destacar un sabor nou o una manera de funcionar
nova que considerem més eficient. L’inconvenient és que resulten molt
cares.

• Mostres de productes: és una eina molt eficaç per introduir un producte
nou que tingui unes característiques diferencials de les de la competència i
que calgui provar, però també són cares. Poden ser enviades, donades pel
carrer, porta a porta o a l’establiment.

• Regals promocionals: es poden incloure dins l’envàs o es poden aconseguir
enviant les dades del consumidor. Aquestes dades després es poden fer
servir per a altres campanyes de màrqueting. Alguns d’aquests regals són
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productes publicitaris de la marca que el consumidor pot fer servir, com una
gorra de Pepsi, un clauer de Nutella...

Exemple de promoció a consumidors finals: galetes Fontaneda

Aquesta marca de galetes va fer una promoció en què regalaven les tradicionals llaunes per
conservar galetes si s’enviaven dos cupons de comprovant de compra. El regal es rebia a
casa a canvi d’una petita aportació monetària per despeses de transport.

• Concursos: l’empresa crea un concurs en què es poden guanyar productes
de la companyia o productes valorats pel consumidor. Per entrar en el
concurs generalment cal comprar el producte i enviar el comprovant de
compra. És molt important que els premis siguin valorats pel consumidor
potencial.

• Jocs d’atzar i sorteigs: consisteix a fer sorteigs de viatges, cotxes o
altres productes valorats pel consumidor. També s’hi poden incloure jocs
d’atzar, com cartrons per rascar i aconseguir premis. Per exemple, Coca-
Cola va imprimir uns codis sota els taps dels seus refrescos de plàstic i els
consumidors podien comprovar si el número havia estat premiat a la pàgina
web.

Exemples de sorteigs promocionals: Jameson i Flor de Algodón

• La marca de begudes Jameson, amb l’objectiu d’augmentar el consum del seu whisky, va
organitzar una campanya promocional. Consistia a adjuntar a les ampolles una cartolina que
imitava les que es posen a les habitacions dels hotels amb el text “no molesteu”. A l’interior
de la cartolina hi havia tres fotos de diferents llars de foc d’habitacions d’hotel situades a llocs
espectaculars. El consumidor podia enviar un SMS per participar en el sorteig de dues nits
d’hotel en una de les habitacions de les imatges.

• La marca de colònia Flor de Algodón va sortejar la participació en la sèrie 7 vidas entre
aquells que es registressin al seu web. Per fer-ho calia introduir dades personals amb les
quals l’empresa podrà fer posteriorment altres campanyes promocionals.

• Targetes de fidelització: consisteixen a oferir recompenses per a clients
habituals. Per exemple, els programes de fidelització de les companyies
aèries en què et regalen vols nacionals o descomptes en lloguer de cotxes
o hotels quan has acumulat uns certs punts. L’objectiu és fomentar la
preferència de marca i persuadir el consumidor amb els regals extres que
poden aconseguir.

Eines de promoció per a intermediaris

Els intermediaris són els canals de distribució per on fem arribar el nostre producte
al consumidor final. Darrerament s’ha produït una concentració de canals de
distribució en gairebé tots els sectors, cosa que perjudica els fabricants, que perden
poder de negociació. Això, lligat a la competència creixent (més producte ofert
en el lineal), fa necessària la implantació d’estratègies comercials perquè els
distribuïdors es decantin per acceptar el nostre producte i destacar-lo en el punt de
venda.
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Les promocions permeten persuadir l’intermediari perquè treballi amb la marca
del fabricant, donar-li més espai al lineal, augmentar la rotació d’estocs...

Què hem de tenir en compte quan fem una promoció a distribuïdors?

• Que el producte tingui valor afegit (que es diferenciï de la resta per les seves
qualitats intrínseques o extrínseques: servei, garantia...).

• Cal que el producte sigui coherent amb la imatge del distribuïdor; per
exemple, una botiga de comerç just no acceptarà productes fabricats sota
condicions pèssimes per als treballadors encara que els proposin una pro-
moció en què es rebaixa el preu del producte al 50%.

• Cal que el fabricant ofereixi un marge de benefici per sobre de la resta de
fabricants o que ofereixi un marge semblant però amb valor afegit: garantia
més extensa, condicions de pagament flexibles, servei d’atenció al client 24
h...

• Els distribuïdors prefereixen els productes que atrauen la gent al punt de
venda i prefereixen les promocions que no representin gaires inconvenients
en el punt de venda (manipulació del producte, displays, punts, cupons...).

Algunes eines per fer la promoció amb els distribuïdors són:

• Concursos, mostres gratuïtes...

• Ampliar les garanties del producte.

• Descomptes si destaquen el producte d’alguna manera en el lineal o si fan
publicitat del producte al consumidor o si compren durant un cert període
de temps.

• Mercaderia extra gratuïta si destaquen un producte particular de la gamma
(sabor nou, mida nova), o bé si en compren una gran quantitat.

• Els podem oferir articles de publicitat amb el nom de la marca: calendaris,
bolígrafs, bloc de notes, para-sols...

• Compensacions econòmiques si efectuen certes accions acordades amb el
fabricant. Per exemple, aconsellar el nostre producte per davant dels de la
competència.

• Facilitar-los publicitat per al punt de venda, amb el cost a càrrec del fabricant.
Això estimula les vendes del distribuïdor i, de retruc, les del fabricant. Cada
vegada hi ha més publicitat al punt de venda, atès que hi ha una tendència
generalitzada a la compra compulsiva i el punt de venda és on es prenen
moltes de les decisions de compra.

Exemple de promoció dirigida a distribuïdors: Coca-Cola

Coca-Cola va citar els principals directors i comercials de Carrefour a la seva seu sense
comunicar-los de quin tipus de reunió es tractava. L’objectiu era mantenir la màxima
expectació. La sala de reunions es va convertir en un teatre. Es va fer un espectacle
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musical en què hi havia una decoració feta a partir d’uns nous envasos de Coca-cola
(packs) que la marca volia promocionar per tal de millorar la presència del producte en
el punt de venda. La lletra de la cançó es va fer expressament per destacar els avantatges
dels envasos nous. Tot seguit es va fer una presentació més seriosa dels envasos, un còctel
i es va oferir un regal: una guardiola en forma de llauna de Coca-Cola que simbolitzava
l’estalvi que comportava aquest tipus d’empaquetat per als distribuïdors.

Eines de promoció per a l’equip de vendes

Alguns exemples d’eines per a les promocions dirigides a l’equip de vendes són:

• Concursos: recompensen els venedors més hàbils amb viatges, diners...

• Diners en metàl·lic o regals si aconsegueixen col·locar els productes del
fabricant.

• Primes per aconseguir clients nous o per arribar als objectius.

• Distincions honorífiques: mencions emocionals o morals, reconeixements
per antiguitat o bona conducta o bon rendiment.

Exemple de promoció dirigida a l’equip de vendes: Motorola

La marca de telèfons Motorola va posar en marxa una campanya promocional per incentivar
la recomanació i la venda de telèfons Motorola. La campanya anava dirigida als venedors
d’una cadena de botigues de venda de telèfons mòbils. Per cada telèfon Motorola venut
rebien punts que podien ser canviats per entrades al cinema, telèfons i accessoris de
Motorola, cupons per a benzina i per a restaurants. A més a més, hi havia clients
misteriosos que regalaven targetes d’incentiu amb premis sorpresa als venedors que
haguessin recomanat la marca Motorola al client misteriós. Els resultats van ser molt bons.

2.6.3 Avantatges i limitacions de les promocions

Les promocions de disminució de preu generalment són molt efectives i augmen-
ten les vendes fins i tot dels productes complementaris (una disminució del preu
de la pasta fresca pot fer augmentar la demanda de les salses preparades). Les
promocions incentiven la prova del producte (ideal per a productes nous) i ajuden
a regular els alts i baixos de la demanda (especialment per a productes estacionals).

No obstant això, el fabricant ha de vigilar que la promoció que fa al distribuïdor
repercuteixi també en el consumidor. Alguns distribuïdors efectuen grans volums
de compra per després revendre a altres detallistes més petits que no tenen el
mateix poder de negociació (i, per tant, el fabricant està perdent marge, perquè
aquests detallistes no li compren a ell sinó al distribuïdor), i també cal anar amb
compte quan un distribuïdor compra molt de producte que de segur no ven durant
el període de la promoció i que aprofita per vendre’l més tard, quan el preu torna a
pujar. Una possible solució és crear productes per a promoció amb un packaging
especial.
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Les promocions per disminució del preu poden fer que el distribuïdor hi sigui molt
sensible. Val més oferir-li un valor afegit no monetari sempre que sigui possible.
En tot cas, una promoció no pot compensar la manca de qualitat del producte.

També cal tenir en compte que les eines de promoció no creen fidelitat de
marca, excepte les promocions amb targetes de fidelització. És a dir, serveixen
especialment per donar sortida a estoc o donar a conèixer un producte, però no
són tan útils per crear una vinculació cap a la marca a llarg termini.

2.6.4 Eficàcia de la promoció de vendes

Per tal que una promoció sigui eficaç haurem de concentrar els esforços en els
aspectes següents:

• Comunicar la promoció: cal que el públic la conegui. Cal coordinar les
accions de promoció amb publicitat o màrqueting directe per informar els
destinataris de l’existència de la promoció.

• Fer una promoció comprensible: les promocions complicades no funcionen.

• Crear una promoció incentivadora: el consumidor ha de percebre l’oferta
prou significativa perquè influeixi en la seva decisió de compra.

• Fer una promoció creïble: el consumidor o distribuïdor ha de pensar que el
benefici de la promoció és creïble i el pot aconseguir.

2.6.5 Planificació d’una promoció de vendes

Quan planifiquem una promoció hem de prendre decisions relatives als aspectes
següents:

• Públic objectiu de la promoció: podem fer una promoció massiva o reduïda,
per a tots els consumidors potencials del producte o només per a aquells que
compleixen certes característiques. Per exemple, un banc pot destinar una
promoció només als clients nous.

• Característiques de l’incentiu: cal decidir la magnitud de l’incentiu: si és un
descompte, de quin tant per cent es tracta? Si és una prima als venedors, de
quant? Quin regal? Quins premis donem al concurs? En tot cas, han de ser
suficients per motivar els destinataris perquè formin part de la promoció.

• Com promovem i distribuïm la promoció? El val descompte on el donem?
L’enviem per correu, el posem dins de l’envàs, l’oferim al catàleg? Com
informem de la promoció? Fem publicitat a la TV, fem màrqueting directe
i enviem butlletins a casa o enviem un correu electrònic personalitzat? Cal
escollir l’opció que maximitzi la difusió de la promoció.
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• Durada de la promoció: una promoció cal que sigui curta perquè els
resultats s’han de poder avaluar a curt termini i perquè perd interès a mesura
que passa el temps.

• Avaluació de la promoció durant i després de la campanya: si després de
fer la promoció veiem que la nostra quota de mercat augmenta vol dir que
hem aconseguit clients nous i la promoció ha estat eficaç. Podem avaluar si
la gent recorda la marca després de la promoció, la qual cosa indicaria que
ha augmentat la notorietat de marca. Tot això ho podem estudiar mitjançant
enquestes. Hem de fer una avaluació que tingui en compte:

– El comportament del consumidor: calcularem quina ha estat la respos-
ta pel que fa a l’augment de vendes.

– La reacció del canal (opinió sobre la promoció i compres que han fet).

– Una avaluació financera: calcularem el benefici de la promoció comp-
tabilitzant els costos extres que ha comportat: acumulació de més
estoc (distribuïdor), la complexitat d’oferir més producte, el transport
addicional i l’execució promocional al punt de venda, com hostesses
o cartells (fabricant).

– La gestió de la promoció: quin incentiu hem ofert? Era atractiu? Hi
ha hagut una bona coordinació entre fabricant, canal i consumidor?
Aquesta informació la podem recollir a partir d’enquestes dirigides
als consumidors i als intermediaris.

2.7 Relacions públiques

Les relacions públiques són una eina eficaç de comunicació centrada en el
cultiu de les bones relacions amb els diferents públics de l’empresa.

Les relacions públiques tenen com a objectiu establir relacions de confiança entre
l’empresa i el seu entorn per tal de garantir la credibilitat i crear la percepció d’una
imatge pública i un estat d’opinió favorables.

2.7.1 Objectius de les relacions públiques

Alguns dels objectius de les relacions públiques són:

• Oferir una bona imatge corporativa, coherent i contínua.

• Gestionar els rumors sobre l’empresa, les anècdotes o els esdeveniments
desfavorables.

• Obtenir una publicitat favorable.
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• Cultivar les relacions amb els accionistes de l’empresa i altres membres que
donen suport financer.

• Cultivar bones relacions amb institucions locals i nacionals, incloent-hi
relacions amb legisladors i funcionaris del Govern per tenir influència en
lleis i reglaments.

2.7.2 Eines de les relacions públiques

Com podem portar a terme les relacions públiques? A continuació esmentem set
d’algunes eines que s’engloben dins les relacions públiques:

Loreak Mendian, marca del País
Basc dedicada a la comercialització
de roba d’alta qualitat i dissenys
innovadors, va organitzar un festival
de cinema de surf a Donosti.

• Relacions amb la premsa o agents de premsa: crear i col·locar notícies en
els mitjans de comunicació per atraure l’atenció sobre un producte o servei.

– Podem enviar un comunicat de premsa sobre un producte nou, sobre
un aniversari de l’empresa o d’un producte, o bé sobre la creació d’un
esdeveniment especial. Per exemple, un festival de cine de surf a
Donosti organitzat per Loreak Mendian o una festa per celebrar el nou
llibre de Harry Potter. El fet d’informar els mitjans de comunicació a
partir de la creació de notícies s’anomena publicity.

• Esdeveniments especials: es tracta de fer actes que vagin en consonància
amb la imatge de marca que vol transmetre l’empresa. Per exemple, es
pot fer una conferència de premsa sobre les innovacions que presenta el
producte, una visita guiada per a membres de la premsa (visites a bodegues
de vi) o un viatge o activitats esportives (per exemple, Nike organitza
campionats itinerants de bàsquet).

• Comunicació corporativa: consisteix a crear una identitat corporativa a
partir de la creació de materials de comunicació per fer arribar al públic
meta:

– Butlletins, revistes, anuaris i cada vegada més materials audiovisuals
(CD-ROM o DVD de demostració). Per exemple, cada any La Caixa
de Pensions publica un anuari, i Mercedes Benz edita una revista
trimestral per a tots els consumidors de la marca.

– Material d’identificació corporativa: cartes, logotips, retolació corpo-
rativa per a edificis i vehicles per mostrar una imatge integrada.

• Actes amb institucions públiques: per exemple, el Dia de la Terra un
jardiner ofereix flors en un acte organitzat per l’ajuntament o els mercats fan
una degustació de productes biològics en col·laboració amb el consistori, o
bé la participació en la restauració de cases emblemàtiques de la ciutat.

• La web com a eina de comunicació: les pàgines web, més enllà de tenir
una funció de venda, en molts casos funcionen com un instrument de
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul
podeu trobar informació

sobre el funcionament
dels anuncis de Google

(Google Adwords).

comunicació en què es difonen els principis de l’empresa i les seves novetats.
Per exemple, l’empresa Danone no ven per Internet, però aporta informació
nutricional als usuaris, i Levi’s, més enllà de vendre-hi, ofereix consells
sobre com escollir un pantaló. La web permet molta agilitat en la gestió
de situacions de crisi, com la retirada d’un producte del mercat, i ofereix
explicacions sobre la situació i desmenteix rumors.

• Patrocini: són actes que volen donar a conèixer la cultura corporativa de
l’empresa i oferir una cara menys comercial de l’empresa, més connectada
amb el consumidor i la seva realitat. Aconseguim concretar la imatge de
la marca, revalorar el producte i la gestió empresarial, motivar la força
de vendes... Moltes empreses patrocinen actes als quals assisteixen els
consumidors, com ara el Mutua Madrid Open de tennis, patrocinat per la
Mutua Madrileña i Mercedes Benz, entre d’altres.

• Les fires i exposicions: la participació a fires del sector o la celebració
de jornades de portes obertes són oportunitats excel·lents per donar a
conèixer l’empresa. La presència a fires, tant nacionals com internacionals,
permet conèixer les tendències del sector, posar-nos en contacte amb clients
potencials i fer ressò de les darreres novetats de l’empresa.

La marca Swatch inverteix en el
patrocini d’esdeveniments esportius
per promoure imatge de marca. Des

de l’any 2002 patrocina les Swatch
Volleyball Beach Series, participant
en la medició de tots els temps dels

partits i creant nous models
especials per a cada competició.

2.8 Màrqueting directe

La publicitat, les relacions públiques i les promocions es destinen generalment a
gran quantitat de gent, especialment quan utilitzem mitjans com la televisió o la
ràdio.

El màrqueting directe prefereix una comunicació més directa. Es tracta de
comunicar-se directament amb el consumidor. És el màrqueting one-to-one,
que també pot ser interactiu.

Consisteix a seleccionar curosament el públic objectiu, concentrar-se en un
segment de mercat específic i escollir els consumidors que sabem que poden
ser receptius al nostre producte. És el màrqueting que busca una resposta del
consumidor directa, immediata i mesurable.

Cada vegada hi ha més empreses que escullen el màrqueting directe com a mesura
eficient per arribar al públic objectiu i construir relacions a llarg termini.

Hi ha empreses que integren en la comunicació directa un canal directe, com ara
Dell Computer, que interactua amb els clients per telèfon o Internet per tal de
dissenyar l’ordinador que satisfà les necessitats individuals de cada client. Els
consumidors fan la comanda directament a Dell, que s’encarrega de fer arribar
directament i d’una manera eficient l’ordinador a casa seva.
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2.8.1 Avantatges del màrqueting directe

Els avantatges del màrqueting directe per als consumidors són:

• Fàcil accés a molta informació en un horari ampli (web o telemàrqueting).

• Capacitat d’interactuar (decidir sobre les característiques del producte o
opinar).

• Respostes immediates.

Per als venedors comporta:

• Una eina excel·lent per cultivar la relació amb els clients. S’han creat nous
programes (els CRM, customer relationship management) per estructurar la
informació dels clients i vincular-la a les operacions de l’empresa. Permet
fer estudis sobre l’evolució de la despesa d’un client, les seves preferències...
Així coneixem el client i podem prendre decisions amb un risc més baix.

• Més flexibilitat per fer arribar una oferta o un producte nou al públic
objectiu.

• Més capacitat per dirigir-nos exclusivament als consumidors que formen
part del target, siguin nacionals o internacionals (Internet permet obrir
mercats geogràfics nous).

• Cost baix per fer arribar la comunicació als clients.

2.8.2 Eines del màrqueting directe

Alguns dels instruments que utilitzen les empreses per portar a terme el màrque-
ting directe són els següents:

• telemàrqueting

• màrqueting per catàleg

• màrqueting per correu postal

• màrqueting en línia (web, correu electrònic i xarxes socials)

• màrqueting de resposta directa per televisió (telebotiga, trucada a un telèfon)

• venda personal

• màrqueting via mòbil
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Escollim una eina o una altra del màrqueting directe, sempre necessitarem
una bona base de dades per arribar a posar-nos en contacte amb el client.
Aquest és el fonament del màrqueting directe.

Tenir una llista amb adreces de correu electrònic no és suficient per engegar
una campanya de màrqueting directe. Necessitarem una bona base de dades
integrada en un sistema CRM en què constin dades demogràfiques, geogràfiques,
psicogràfiques i de comportament dels clients potencials. A aquesta informació
afegirem l’historial del client amb l’empresa: volum de compres en mesos
anteriors, tipus de productes comprats, dades personals (edat, família, ingressos...),
proveïdors que té a l’abast i que representen la nostra competència... Aquesta
informació ens ajuda a planificar noves estratègies (ofertes, nous productes, valor
afegit...) i també la garantia d’una comunicació directa de baix cost.

Com obtenim la informació de les bases de dades? Moltes de les dades són dels
nostres clients existents, a qui haurem fet emplenar algun formulari per concretar
una venda anterior; altres dades les podem recopilar amb cupons de promocions,
regals segurs o sorteigs, assistència a fires, targetes de fidelitat... També hi ha la
possibilitat de comprar bases de dades a empreses privades.

Exemple d’estratègia per recopilar dades: Nestlé

L’empresa Nestlé, amb l’objectiu de recopilar dades, va organitzar la promoció “Con bolsas
y a lo loco”, en què sortejaven un val de 3.000 AC per gastar en roba i complements. Era
una promoció dirigida a dones. Per participar en el sorteig calia inscriure’s a la pàgina
web i convèncer dues amigues més perquè s’hi inscrivissin. La guanyadora obtenia el
val de 3.000 AC i dues amigues seves rebien 500 AC. Les noies eren recollides amb una
limusina per anar de compres juntes i gastar els diners a les botigues escollides. Les
dades recopilades van servir perquè l’empresa fes més campanyes promocionals entre
consumidores potencials.
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2.9 Màrqueting en línia

Hi ha una dita contemporània que afirma: “Si no ets a Internet és com si no
existissis”. Sembla que les empreses han entès que ser presents a Internet ja no
és una opció, sinó una obligació. Per això, actualment la majoria de les empreses
tenen una pàgina a Internet i despleguen un ampli ventall d’accions a les xarxes
socials per interactuar amb el consumidor final. És habitual que les empreses que
tenen pàgina web també tinguin xarxes socials com ara Facebook, Instagram o
Twitter. Escollir una xarxa o una altra dependrà del context de la comunicació, la
rapidesa d’interacció i el tipus de missatge a comunicar.

El màrqueting en línia comprèn aquelles accions de màrqueting dirigides
a comunicar l’empresa per mitjà de la seva pàgina web, les xarxes socials i
també les campanyes de màrqueting per correu electrònic.

2.9.1 Tipus de pàgines web

Tota empresa ha de tenir una pàgina web, tant per potenciar la seva imatge de
marca com per facilitar la venda.

Podem diferenciar entre dos estils de pàgines web:

• Pàgina web corporativa: està dissenyada per cultivar la fidelitat dels
clients, més que per vendre. Ofereix informació institucional, caracterís-
tiques dels productes, identificació de sucursals i fins i tot la subscripció a
butlletins informatius. L’objectiu és oferir informació als clients per aclarir
dubtes, mantenir-hi una relació estreta i generar interès envers la companyia.

• Pàgina web de màrqueting: aquest tipus de web ofereixen informació molt
detallada sobre els productes de l’empresa a partir d’interaccions amb el
catàleg de productes, animacions, vídeos... L’objectiu no és només informar,
sinó provocar la compra. Sovint, l’usuari hi pot trobar descomptes especials,
promocions per mitjà de cupons o bé amb ofertes temporals. Generalment
compta amb una botiga virtual on el consumidor pot fer compres.

També és important que la pàgina web actuï com un referent, de manera que
els usuaris trobin un valor afegit en visitar-la.

Exemple de web de màrqueting: Quiksilver

La pàgina web de Quiksilver (www.quiksilver.es), empresa dedicada a la venda de roba,
més enllà de vendre aquest producte, també ofereix altres recursos, com ara la visualització
de vídeos relacionats amb el surf, la previsió del temps per practicar aquest esport, últimes
notícies relacionades amb esports de muntanya, skate i surf, o la classificació d’esportistes
de surf, snowboard o skate.

La web corporativa de La
Fageda

L’empresa de làctics La Fageda
té una pàgina web corporativa
amb àmplia informació sobre els
seus orígens, els productes que
ofereix i la seva missió social.

http://www.quiksilver.es/
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Quan creem o analitzem una pàgina web valorarem els aspectes següents:

• Context: organització i disseny de la pàgina. Cal dissenyar pàgines en les
quals sigui fàcil navegar. Això és conegut com usabilitat. L’objectiu és
aconseguir una navegació intuïtiva que faciliti l’accés a la informació que
se cerca.

• Contingut: pel que fa al contingut en format text, cal tenir en compte que
quan llegim en una pantalla tenim menys paciència que quan ho fem en
paper. Això vol dir que hem d’adaptar els tradicionals textos de paper a la
web. Necessitem un estil més directe. Cal anar amb compte quan introduïm
elements d’entreteniment a la pàgina web, com poden ser galeries de fotos,
jocs o vídeos, ja que poden fer més lent el funcionament si no existeix una
bona programació.

• Comunitat: formes en què fa possible la comunicació d’usuari a usuari.
Algunes empreses faciliten la creació de fòrums de discussió entre els seus
usuaris.

• Clientització: capacitat del web per adaptar-se a diferents usuaris o capa-
citat que té l’usuari de personalitzar-se el web. Per exemple, alguns portals
web com www.yahoo.com o www.hotmail.com permeten personalitzar els
continguts en funció de l’usuari que s’hi connecta.

• Comunicació: formes que faciliten la comunicació web-usuari i usuari-
web. És molt comú trobar un accés a l’enviament de correu electrònic, per
exemple.

• Connexió: grau en què el web es vincula a d’altres.

• Comerç: capacitat del web per fer transaccions comercials. Un dels
principals motius pels quals la gent no fa transaccions a la web és per la
manca de confiança. És imprescindible disposar de la possibilitat de fer
pagaments segurs.

L’empresa VeriSign assegura un
pagament segur per Internet. Permet
protegir les dades del comprador per

evitar-ne la falsificació.

Tenir una pàgina web genera certs avantatges. La creació d’una pàgina web com
a suport de comunicació permet:

• Donar informació precisa, constant i actualitzada dels serveis i productes de
l’empresa.

• Oferir informació addicional que pugui necessitar el client en el format de
preguntes freqüents (FAQ).

• Obtenir resposta dels clients sobre les accions de l’empresa mitjançant
qüestionaris en línia.

• Adaptar el contingut informatiu al tipus de client creant diferents perfils al
web.

• Obtenir informació dels visitants del web a qui considerarem possibles
clients futurs. Podem recopilar les dades a partir de formularis de registre,

https://es.yahoo.com
https://www.hotmail.com
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i si accepten rebre informació de l’empresa podem enviar-los informació
sobre promocions o esdeveniments organitzats per l’empresa.

• Obtenir informació sobre les pàgines més visitades del nostre web per poder
avaluar la idoneïtat dels continguts.

2.9.2 El posicionament en els cercadors

Més important que tenir una pàgina web és que el nostre públic objectiu sàpiga
que la tenim i que la visiti. Per donar a conèixer el nostre web és fonamental estar
indexat en els cercadors que hi ha a Internet. Els buscadors permeten localitzar
les pàgines web dins de la xarxa.

Alguns exemples de cercadors són Google o Yahoo, tot i que al nostre país un 90
% de la població utilitza Google per buscar informació.

L’objectiu de tota empresa és obtenir una bona posició en els cercadors per tal que
sigui fàcil que l’usuari accedeixi a la informació de la companyia.

El cercador Google és el més utilitzat
en el nostre país

Ara bé, de què depèn l’ordre en què apareix la informació en el buscador? Cada
buscador té la seva fórmula per decidir quines empreses surten al capdamunt de
la pàgina i quines resten pàgines enrere, però algunes de les pautes que tenen en
comú són:

• Tenen prioritat les pàgines que reben més visites: una pàgina amb un gran
nombre de visites equival a dir que és una pàgina que és útil per a molta
gent i, per tant, que deu tenir un contingut interessant.

• Com més vincles tingui una pàgina amb altres pàgines, més bona posició
tindrà en el cercador. Imaginem la pàgina web d’un hotel. Si la seva adreça
apareix en nombrosos blogs, agències de viatges, llistes de les oficines de
turisme en línia..., s’entendrà que és un hotel recomanat per molta gent i,
per tant, serà considerada com una pàgina útil.

• Les paraules clau adients: quan fem una cerca en un buscador introduïm
unes paraules clau. Tota pàgina web, en el seu codi, porta associades unes
paraules clau que identifiquen el seu contingut. Com més s’assemblin les
paraules clau de la nostra web amb les paraules clau introduïdes per l’usuari,
més amunt ens situarà el cercador.

En resum, per obtenir una bona posició en un cercador cal:

• Afavorir el trànsit cap al nostre web: donar a conèixer el web i provocar
que la gent hi entri; per exemple, creant promocions que només es poden
obtenir si s’entra al web. Podem publicar l’existència de la promoció en un
diari que llegeixi el nostre públic objectiu o en un mitjà exterior. En tots
dos casos farem constar l’adreça web en el missatge.

Podem donar a conèixer
la nostra pàgina web a
partir dels Google
Adwords. Trobareu més
informació sobre aquest
tema a la secció
“Annexos” del web del
mòdul.
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• Posar un enllaç cap al nostre web en altres pàgines. Això ho podem fer
establint relacions amb altres pàgines.

• Tenir una bona descripció de paraules clau en el nostre web.

2.9.3 Planificació d’una campanya de màrqueting per correu
electrònic

El baix cost de les campanyes de màrqueting per correu electrònic i l’accés
generalitzat de la població i en especial de les empreses a les noves tecnologies
ha permès que el màrqueting per correu electrònic es consolidi com a canal de
comunicació empresarial.

Es tracta d’un eina de màrqueting directe que permet alta flexibilitat, rapidesa i
baix cost.

Les campanyes de màrqueting per correu electrònic consisteixen a posar-
se en contacte amb els clients per proposar-los ofertes comercials, programes
de fidelització, butlletins de notícies...

La clau d’una bona campanya de màrqueting per correu electrònic rau en una bona
segmentació de la base de dades i de l’aportació de valor que té la proposta per al
consumidor final.

La gestió d’enviar els correus electrònics i controlar l’evolució de la campanya
la podem fer nosaltres o la podem externalitzar. La preparació del correu,
l’enviament i el lliurament d’un informe de resultats té un cost que pot oscil·lar
entre els 0,012 i els 0,018 AC per correu se’n fan menys de 100.000. A mesura que
la quantitat de correus electrònics augmenta, el preu per correu disminueix.

Com tota acció de màrqueting, una campanya de màrqueting per correu electrònic
requereix una planificació exhaustiva, una execució precisa i un seguiment continu.
Les etapes que es poden diferenciar en una campanya de màrqueting per correu
electrònic són les següents:

1. Planificació. Dins l’etapa de planificació haurem de determinar els objec-
tius de la campanya de màrqueting electrònic. Volem augmentar les vendes?
Volem donar a conèixer un acte de l’empresa? Volem donar a conèixer una
promoció?

2. Segmentació. Cal decidir el públic objectiu al qual ens dirigim i segmentar
la base de dades. Podem utilitzar variables de segmentació com l’edat, el
sexe, les zones geogràfiques dels clients, l’estil de vida, la renda...

3. Edició del missatge. Tots rebem molts correus electrònics a les nostres
safates d’entrada, i l’excés de quantitat fa que només en seleccionem els
que creiem que són interessants. Per això cal crear missatges atractius. Un
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text clar és fonamental per a la comprensió lectora, però abans que el text
cal buscar el títol que encapçalarà el camp “Assumpte”, que és el que fa
decidir-nos a obrir el correu electrònic.

En el cos del text cal jugar amb els espais per facilitar la lectura i no s’ha
d’abusar ni de les lletres majúscules (resten credibilitat) ni de les imatges
(poden donar problemes per carregar la pàgina). Sempre és necessari
adaptar el to del llenguatge al públic objectiu.

4. Test. Abans de fer un enviament massiu farem un test reduït per veure que
el missatge s’entén. Enviarem el missatge a una part del públic objectiu i
esperarem a veure com respon.

5. Distribució. En aquesta etapa distribuïm el missatge a tota la base de dades
segmentada. Es diu que dilluns i divendres no són bons dies per enviar
correus. Dilluns perquè encara ens estem posant al dia i divendres perquè
ja tenim ganes de marxar de la feina i centrar-nos en el nostre cap de setmana.
Així que sempre és millor de dimarts a dijous.

6. Seguiment i avaluació. Com en tota acció de màrqueting, cal fer-ne el
seguiment. Hi ha aplicacions informàtiques que ens ofereixen informació
sobre quants correus electrònics s’han obert, quants han estat retornats,
quants han contestat... Això ens ofereix dades per avaluar la campanya i
preveure correccions en accions futures. En general, la ràtio d’obertura d’un
correu és entre el 4 i el 8%.

2.10 Contractació de la comunicació

Qui s’encarrega de gestionar la comunicació interna i externa de l’empresa?
Per respondre aquesta pregunta cal fixar-nos en la seva mida. Generalment, en
les empreses petites la comunicació es crea i es difon a partir dels seus propis
mitjans. En companyies mitjanes, generalment es creen l’estratègia i el concepte a
comunicar, però l’execució és a càrrec d’empreses externes. En empreses de mida
gran, normalment es crea un brífing amb l’estratègia a seguir però es subcontracta
la resta del procés creatiu i executiu.

La subcontractació consisteix a escollir una agència publicitària, que pot
encarregar-se de la creació i l’execució de l’activitat de comunicació. A partir
dels objectius del brífing, proposa accions de publicitat, promocions o relacions
públiques i les executa, avaluant-ne l’efectivitat.

Normalment, una agència de publicitat té tres departaments:

• Departament creatiu: on es crea la campanya a partir de la informació del
brífing.

• Departament de mitjans: identifica el mitjà de comunicació més adient per
portar a terme la campanya de comunicació i compra els formats i espais
publicitaris.
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El paper de l’AEACP

L’Associació Espanyola
d’Agències de Comunicació

Publicitaria vetlla per promoure
l’activitat publicitària i defensar

la llibertat d’expressió i els
interessos dels professionals del

món de la publicitat. Entre els
seus associats hi trobem les
principals agències del país.

En la secció “Annexos”
trobareu un article sobre
D. Ogilvy, pioner del món

de la publicitat.

• Departament de comptes: prospecta nous clients i manté la relació amb els
clients actuals.

Citarem algunes de les agències més importants que treballen al nostre país,
algunes de les quals formen part de grups internacionals i d’altres treballen de
manera independent: McCann, Ogilvy, M&C Saatchi, SCPF, Sra. Rushmore,
Contrapunto BBDO, Schakleton...
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