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Introducció

Actualment, un dels reptes més importants que tenen els emprenedors i les
petites i mitjanes empreses (pimes) és no quedar-se enrere davant d’uns canvis
tecnològics irreversibles i situar-se adequadament en l’escenari digital amb la
finalitat d’aprofitar els avantatges d’aquests nous canals de comunicació entre les
persones i les organitzacions.

Qualsevol projecte comercial necessita d’un pla de màrqueting digital que desen-
volupi la marca, la diferenciï de la competència i garanteixi la captació i el
manteniment de nous usuaris cap als seus espais digitals.

En l’apartat “Màrqueting digital” es presenten les característiques del màrque-
ting digital i s’estableixen i estudien les fases a seguir per al disseny i aplicació
d’un pla de màrqueting digital, des de l’anàlisi inicial de l’empresa i del mercat
fins a la fase final de mesura i anàlisi de resultats.

En l’apartat “Estratègies de màrqueting digital” es presenten les principals
estratègies de màrqueting que poden utilitzar les empreses en les diferents fases
del procés de venda i es tracten, concretament, els àmbits de treball següents: la
construcció de la imatge de marca (branding), la publicitat digital, el màrqueting
per correu electrònic i el màrqueting mòbil.

Amb major o menor intensitat, tothom té una experiència com a usuari dels
canals digitals. És el moment d’assumir el paper de l’empresa i observar com es
comporta el consumidor en l’àmbit comercial; i, fruit d’això, convertir els canals
digitals en els millors aliats per a la venda de productes.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que llegiu els annexos, feu els
exercicis i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Dissenya el pla de màrqueting digital al mercat en línia, definint solucions estra-
tègiques mitjançant la implementació d’accions específiques de desenvolupament
de la marca comercial.

• Prepara un pla de màrqueting digital que permeti assolir els objectius
comercials de l’empresa.

• Defineix els processos de posicionament i màrqueting en línia.

• Estableix les pautes que cal seguir per realitzar la publicitat i la promoció
en línia.

• Porta a terme les tasques necessàries per gestionar i fidelitzar els clients a
través de la xarxa.

• Identifica les noves tendències de comunicació i relació amb el client en el
màrqueting digital.

• Fa accions de màrqueting a través de dispositius mòbils.
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1. Màrqueting digital

El món empresarial està immers en un canvi, sobretot, en els processos de
distribució i comunicació. La digitalització provoca un impacte econòmic i
financer en les empreses amb un model de negoci tradicional.

Per exemple, les empreses discogràfiques ja no basen la font d’ingressos principal
en la venda de CD (sinó que han potenciat altres vies de negoci, com ara la
producció) i les editorials s’han adaptat a l’aparició del llibre electrònic, també
conegut com a e-book, que conviu amb el llibre en paper. Les empreses
d’emmagatzematge de dades, per la seva banda, s’han convertit en gestores de
programari informàtic.

La revolució digital també ha provocat l’aparició de negocis inicialment sense
regular: la xarxa de transport privat Uber (www.uber.com/es-ES) i la plata-
forma d’allotjament Airbnb (www.airbnb.es) en són exemples. I l’economia
col·laborativa cada vegada té més importància. En resum, la digitalització és el
camí que han d’agafar les empreses en qualsevol sector d’activitat, si no volen
assumir el risc de la seva desaparició.

Exemple de "revolució" en la consulta de dades científiques

L’accés a un coneixement científic estructurat en articles separats implicava, fins fa
pocs anys, l’ús d’enciclopèdies i altres obres de referència. Les editorials han basat el
model de negoci a vendre’n volums, que s’actualitzaven periòdicament. La Viquipèdia
(goo.gl/DUzvAK), autoanomenada “enciclopèdia lliure amb contingut obert”, ha sacsejat
aquest model i les editorials s’hi han adaptat, sense deixar de desenvolupar la missió inicial,
i ofereixen els continguts en línia.

Un dels signes que mostren el camí de la digitalització és que els telèfons
intel·ligents cada vegada serveixen per realitzar més tasques de la vida quotidiana
que abans es feien d’una altra manera. El desenvolupament d’un nou model
d’economia, que és l’evolució del model tradicional basat en l’oferta, la demanda
i el consum, està basat en la detecció de les necessitats de les persones i en
la satisfacció d’aquestes necessitats utilitzant la tecnologia, com ara les xarxes
socials, les aplicacions per a dispositius mòbils o els webs.

Exemple de la influència comercial de Facebook

Fins fa relativament pocs anys, la xarxa social Facebook era una desconeguda i actualment
té una incidència rellevant en la nostra vida quotidiana i professional. Això té repercussions
en la comercialització de béns i serveis. Facebook s’ha convertit, fins i tot, en un prescriptor
per escollir el lloc de vacances.

L’etnògraf digital Josep Maria Ganyet finalitza l’article “Facebook, agència de viatges”,
publicat l’agost de 2016 al diari La Vanguardia, de la següent manera:

“Una foto d’una platja paradisíaca a doble pàgina en un monogràfic de platges
paradisíaques feta pel millor periodista de viatges amb la millor càmera no capta la nostra
atenció de la mateixa manera que ho fa una foto mediocre feta amb el mòbil per un company
de feina al mur de Facebook mentre estem remenant fulls de càlcul a la feina”.

https://www.uber.com/es-ES/
https://www.airbnb.es
https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
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Vegeu el reportatge
“Treball automàtic: la nova

revolució laboral”, emès
pel programa Valor afegit,

de TV3, a la secció
“Annexos” d’aquest

apartat.

Comenta que les xarxes retransmeten en directe les vacances de les persones del nostre
entorn i això té “una influència infinitivament més gran” que les fonts tradicionals. Facebook
fa la selecció del contingut que mostra a cada usuari aplicant un algoritme en el qual
intervenen diferents variables. Des d’un punt de vista comercial, interessa conèixer les
variables de les quals depèn aquesta selecció per intentar incidir-hi.

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

El màrqueting digital defensa que una interacció més intensa i duradora amb
els consumidors aporta beneficis a ambdues parts. Actualment l’empresa pot
oferir una atenció personalitzada als consumidors trencant les barreres que fins
ara existien, com ara l’horari d’obertura del punt de venda o la distància física que
podia existir entre comprador i venedor.

Les eines relacionals i la tecnologia es posen al servei de la relació entre l’empresa
i el seu públic objectiu.

1.1 Impacte d’internet en el màrqueting

El present i futur de la comercialització transcorre per canals de venda no físics.
Les grans empreses han impulsat estratègies de desenvolupament digital.

Exemple de desenvolupament digital

El grup Mahou-San Miguel va crear, el 2014, una àrea digital transversal (que afecta la resta
de departaments, com ara l’industrial o el de logística) que treballa per a la quarantena de
marques que comercialitza. El grup disposa de l’anomenat Comitè Digital, que depèn de la
Direcció General de Màrqueting.

Podeu comprovar la digitalització de l’empresa Mahou-San Miguel en el seu web:
www.mahou-sanmiguel.com.

Una àrea digital millora la relació bidireccional entre empresa, distribuidors
i consumidors.

Un dels desafiaments dels emprenedors i les petites i mitjanes empreses (pimes)
és posicionar-se també a l’escenari digital. Tot i el seu recent desenvolupament,
és el camp més dinàmic del màrqueting.

Exemple de botiga de barri adaptada a l’espai virtual

Les típiques botigues de barri també estan començant a vendre els seus productes a través
d’internet. Carns J. Lluís (www.carnsjlluis.cat) és una petita empresa situada en un barri
de la ciutat de Girona que ofereix la venda de carn en punt de venda físic i en una botiga
virtual. La comanda es fa a través d’un formulari. La recollida es realitza directament a la
botiga física o es porta a domicili amb un termini màxim de 24 hores. El client ha d’indicar
les franges horàries preferibles, dins de l’horari laboral. El pla de màrqueting digital de
Carns J. Lluís utilitza un web per vendre i les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i
WhatsApp per comunicar-se.

https://www.mahou-sanmiguel.com
https://www.carnsjlluis.cat/ca/
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La irrupció de l’escenari digital, però, no ha de fer oblidar la missió del màrque-
ting, que històricament s’ha anat adaptant a la tecnologia:

El màrqueting és un conjunt d’activitats per identificar i satisfer les
necessitats dels consumidors amb la creació d’un producte, la fixació del
preu, la decisió de com distribuir-lo i de com fer-ne la comunicació. Les
activitats han de ser planificades, executades i controlades per l’empresa i,
també, més rendibles i eficaces que les de la competència.

Les conseqüències més importants de l’impacte d’internet en “les quatre P” del
màrqueting tradicional han estat les següents:

• En referència al producte:

– Els productes es personalitzen segons les necessitats dels consumidors,
de manera automàtica (després de detectar-les i de manera uniforme)
o segons cada cas en concret.

– Els serveis postvenda (com la gestió de les queixes o les promocions
a antics clients) es gestionen de manera més ràpida i econòmica.

• Pel que fa al preu:

– L’empresa ofereix productes més econòmics perquè s’estalvia els
costos en distribució.

– Els clients intervenen en la fixació dels preus (per exemple, mitjançant
subhastes en línia).

– Hi ha més flexibilitat en el moment d’aplicar descomptes en forma de
promocions.

– Els clients s’associen en centrals de compra de consumidors i tenen
més poder de negociació en el preu de venda de cada unitat de
producte.

– Hi ha webs gratuïts especialitzats a comparar preus del mateix produc-
te en diferents distribuïdors.

• Quant a la distribució:

– Sorgeix la figura de l’intermediari virtual, que treballa a comissió.

– Internet constitueix un nou canal de venda que, depenent de les
empreses o dels productes, conviu amb altres canals tradicionals.

– Internet pot esdevenir el canal de venda exclusiu.

– Els productes digitals tenen el seu canal de comercialització.

• Pel que fa a la comunicació:

– Internet és un nou canal de difusió externa de la marca i/o producte.

– La mesura i el control de les accions de màrqueting són més eficients.

– Els resultats que generen les accions es poden saber en temps real.

– La segmentació és més precisa.

Conseqüències en el preu
del producte

Vegeu el comparador de preus de
productes entre nou
supermercats Carritus.com a:
www.carritus.com.

http://www.carritus.com
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– La formació de comunitats virtuals a l’entorn d’una marca o producte
permet desenvolupar accions de comunicació amb major eficiència.

El comerç electrònic està modificant la forma amb què els consumidors s’acosten
al producte, la manera de valorar-lo i la decisió de compra. Les experiències en
línia han influït en les interaccions amb la marca fora de línia, i viceversa.

El màrqueting digital és el que, en un pla de màrqueting, utilitza internet
com a mitjà de relació amb el consumidor.

Si ens fixem en aquesta definició, hem de tenir clar que el màrqueting digital
potencia la relació amb el consumidor. Aquí “relacionar-se” vol dir comunicar-se
(informar, persuadir...), però també vendre.

El màrqueting digital abasta, bàsicament dos àmbits de treball: la gestió de
la imatge de marca i el comerç electrònic.

El màrqueting digital i el model tradicional són complementaris. El canvi és la
irrupció de l’escenari digital; és a dir, principalment, l’aparició d’internet que
introdueix els següents canvis amb relació al màrqueting tradicional:

• La cobertura de les accions comercials és global.

• L’empresa “funciona” les 24 hores del dia.

• El contingut pot ser permanentment actualitzat.

• La interacció amb els consumidors s’intensifica.

• El caràcter hipertextual i multimèdia desenvolupa continguts més atractius.

• Els continguts són personalitzables.

• El cost d’una campanya sol ser més reduïda que en els mitjans tradicionals.

• La mesura immediata dels resultats permet anar modificant una campanya.

Les investigadores Montserrat Peñarroya i Helena Casas proposen una delimitació
de les seves funcions:

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

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

Posicionament natural en cercadors. Barcelona: UOC (pàg. 13-14).
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1.2 Màrqueting relacional

En un escenari comercial caracteritzat per un mercat global, amb àmbits terri-
torials difuminats i amb un creixement cada vegada més rellevant del comerç
electrònic, el consumidor té cada vegada més opcions d’escollir.

No obstant això, gràcies a la interacció que té amb els productes o la marca, gràcies
a la utilització de les eines informàtiques, i també gràcies al fet que se li ofereix
una relació més pròxima, cada vegada es pot conèixer més exhaustivament el
comportament del client.

El màrqueting relacional emfatitza el punt de vista del consumidor amb
l’objectiu de fidelitzar els consumidors actuals i trobar-ne de nous.

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

En aquest context, el màrqueting relacional subratlla el concepte de proactivitat
i cerca donar una atenció personalitzada, fet que genera proximitat amb el públic
objectiu.

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

• El coneixement del seu perfil

• El desenvolupament d’interaccions continuades

La diferència més important respecte al màrqueting tradicional és que l’atenció de
les accions de màrqueting es focalitza en el que està buscant el client a fi de buscar
la seva satisfacció i vincular-lo amb la marca. El màrqueting tradicional es basa
quasi exclusivament en l’intercanvi econòmic, en les vendes.

Les característiques definitòries de la metodologia de treball del màrqueting
relacional són :

• Treballa a temps real gràcies a l’evolució tecnològica.

• Té en compte que les necessitats dels consumidors són diferents en cada
segment de població i durant el cicle de vida del producte.

• Utilitza un mètode de treball que es va adaptant segons les circumstàncies.

La taula taula 1.1 mostra les diferències entre el màrqueting tradicional i el
màrqueting relacional:

Un pla de màrqueting digital
ha de posar el consumidor
en el centre de l’estratègia i
desenvolupar accions de
fidelització i de màrqueting
relacional.
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Taula 1.1. Màrqueting tradicional i màrqueting relacional

Màrqueting tradicional Màrqueting relacional

L’objectiu principal de les campanyes és aconseguir el màxim de vendes i
nous clients.

L’objectiu principal és iniciar i desenvolupar accions de fidelització a
clients que ja tenim, cosa que repercuteix en el manteniment o augment
de les vendes. L’esforç més important és en la retenció del client.

La relació amb els clients i consumidors és unidireccional. La relació amb els clients i consumidors és bidireccional.

No prioritza la repetició de les transaccions a llarg termini. Prioritza que les transaccions es repeteixen en un termini de temps curt.

El benefici és a curt termini. El benefici és a llarg termini.

Els clients i consumidors no influeixen en les polítiques de màrqueting. Els clients i consumidors poden influir en les polítiques de màrqueting.

Hi ha una relació superficial amb els clients i consumidors. L’empresa
escassament dialoga.

Les relacions amb els clients i consumidors s’intensifiquen i es creen les
atencions personalitzades. L’empresa dialoga.

Els agents de la cadena logística (fabricant, intermediaris...) són
interpretats com a rivals.

Els agents de la cadena logística són cooperadors.

Les accions de màrqueting són responsabilitat d’un departament
corresponent.

Les accions de màrqueting impliquen tota l’empresa.

La visió de l’empresa és expansiva (extravertida). La visió de l’empresa és analítica (introspectiva).

Les accions de màrqueting relacional han de beneficiar totes les parts
implicades en l’intercanvi.

Exemples de màrqueting relacional

• Un servei d’atenció al client, o servei postvenda, personalitzat segons la tipologia de client
(personal, per telèfon o internet).

• Els productes expressament adaptats als gustos dels clients i consumidors.

• La cooperació amb clients i consumidors per a accions de comunicació.

• Les promocions de vendes personalitzades.

• L’adaptació de l’empresa a les sol·licituts que fan referència a com rebre o fer el pagament del
producte.

A més de l’interès comercial, els objectius del màrqueting relacional són:

• Incentivar el consum dels productes de la marca com una experiència.

• Crear llaços afectius entre l’empresa i els seus clients.

• Facilitar que la marca sigui psicològicament més pròxima a clients i
consumidors.

• Facilitar la participació dels consumidors en el desenvolupament de la
marca.

• Afavorir que els clients esdevinguin ambaixadors de la marca.

• Millorar la reputació i la confiança envers la marca.

• Consolidar el posicionament de la marca.
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Exemple d’estratègia per vincular els clients

La targeta de soci-client de la distribuïdora d’alimentació Consum permet, entre altres
ofertes, tenir accés a xecs regal, vals de compra (a canvi de donar l’opinió sobre els
productes de marca pròpia), cupons de descompte i descomptes personalitzats, participar
en experiències gastronòmiques i invertir en la cooperativa que gestiona aquest negoci.
També hi ha tarifes especials per portar la compra a domicili o l’opció d’endarrerir el
pagament de la comanda. L’accés a aquests serveis es realitza a través del web
goo.gl/QN2ZRX i a través d’una aplicació que es pot descarregar a Google Play i App
Store. La targeta és gratuïta i es pot demanar en qualsevol dels punts de venda o fer el
registre a través del web esmentat. Bona part de les distribuïdores d’alimentació tenen
targetes semblants.

Exemple de campanya de màrqueting relacional

Google va impulsar una campanya de màrqueting relacional a fi de posar nom a la pròxima
versió del sistema operatiu Android. Ha estat batejat com a Android 7.0 Nougat (‘torró’). Els
internautes van poder votar entre diferents opcions, entre les quals Nutella i Nesquik. Totes
elles feien referència a un producte dolç. Finalment, el nom escollit i la primera imatge
van ser divulgats, a finals de juny de 2016, pel compte d’Android a Twitter i Snapchat.
Incialment, Google va donar a conèixer el nom del sistema operatiu com a N. Android 7.0.
Nougat és el successor del model Android 6.0 Marshmallow.

Llegiu ”El dulce elegido para Android N es Nougat (turrón)”, publicat a l’agència de notícies
Europa Press, a: goo.gl/FCxQ5a.

Les accions de màrqueting relacional necessiten un seguiment i control per
avaluar-ne l’efectivitat.

1.2.1 Coneixement del client: aplicacions CRM

Els responsables de màrqueting de les empreses sempre s’han mostrat molt
interessats a conèixer com és el client, els productes que consumeix i la manera de
fer-ho. Les fonts d’informació històriques que s’han fet servir per obtenir aquesta
informació han estat les enquestes telefòniques, les enquestes enviades per correu
convencional, les dinàmiques de grup i el retorn informal dels canals de distribució
i d’altres intermediaris.

El gran avantatge d’aquestes tècniques és que permeten obtenir informació útil
per modificar el producte i els serveis associats al llarg del temps. El seu principal
desavantatge és la significativa demora temporal que es produeix des que es
recull la informació i es processa fins que els resultats arriben a la persona que
pren decisions. La resposta és lenta i és possible que, mentrestant, la realitat ja
hagi canviat, fet que les converteix en un sistema de treball poc flexible. Així,
les enquestes, les dinàmiques de grup o les fonts informals pateixen un factor de
distorsió que provoca que es treballi amb resultats esbiaixats.

Actualment la tecnologia informàtica permet aprofundir en el coneixement del
consumidor conjugant d’una manera més efectiva i ràpida tota la informació que
l’empresa obté dels clients. Les aplicacions CRM o de gestió de la relació amb
els clients (Customer Relationship Management) són aplicacions informàtiques

https://mundoconsum.consum.es/auth/index?request=%2F
http://www.europapress.es/portaltic/software/noticia-dulce-elegido-android-nougat-turron-20160630183638.html
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La digitalització ha provocat
que la relació tradicional

entre empresa i consumidor
hagi canviat

substancialment.

que permeten tractar la informació dels clients de manera segmentada i a partir de
diferents variables.

Una aplicació CRM analitza la informació del client per poder-li oferir una
atenció més personalitzada a través d’accions de màrqueting i, d’aquesta
manera, aconseguir una major satisfacció respecte a la marca.

La finalitat de les aplicacions CRM és el coneixement integral del client de
manera sistemàtica optimitzant la gestió de la informació que en tenim, provinent
de les diverses interaccions que ha tingut amb l’empresa, des de la venda de
productes a la resolució d’incidències. Una aplicació CRM permet diferenciar-
se de la competència en mercats altament competitius.

La implantació d’una aplicació CRM permet conèixer quins són els hàbits de
compra del client respecte als productes que ofereix una marca i les interaccions
que l’empresa hi ha tingut des d’un punt de vista comercial (intercanvi de correus
electrònics, trucades telefòniques...). Això ens permet dibuixar un perfil de client
determinat, però que, alhora, és variable en el temps.

Una aplicació CRM és més flexible i ràpida que els mètodes tradicionals de
coneixement del client.

Fixeu-vos com l’expert Juan Manuel Scarilli parla dels beneficis de treballar amb
una aplicació CRM:

“Però com és que un CRM facilita la feina? És el punt d’inici a una segmentació encertada
de consumidors, que permet treure suc a les oportunitats de venda. És extremadament
necessari conèixer quins consumidors et porten majors beneficis econòmics, per poder
brindar-los millors ofertes i adaptar la teva estratègia a cada sector. Un altre avantatge és
la simplificació que atorga tenir un programari de CRM: treballar amb bases de dades pot
ser complex i estressant. Els sistemes de CRM solen tenir interfícies més amenes, que
permeten organitzar la informació més fàcilment, a més de prevenir processos ineficients,
abandonament de consumidors i una pobra conversió de clients potencials, la qual cosa es
tradueix en una pèrdua de benefici.”

Juan Manuel Scarilli (2015). ”Cómo mejorar el desempeño de tu negocio utilizando CRM y

formularios web”.

La taula 1.2 mostra alguns exemples d’empreses que ofereixen programari CRM.

Taula 1.2. Aplicacions CRM Nom de la plataforma Accés

Hubspot www.hubspot.com

Oracle www.oracle.com/es/index.html

Sage www.sage.es

Salesforce www.salesforce.com/es

Zoho www.zoho.eu

Aquestes eines proporcionen un gran volum d’informació segmentada i actualit-
zada sobre cada client. En general, les funcions bàsiques d’un CRM són les
següents:

https://www.hubspot.com
https://www.oracle.com/es/index.html
http://www.sage.es
https://www.salesforce.com/es/
https://www.zoho.eu


Màrqueting digital 17 Disseny del pla de màrqueting digital

• Vincular els clients amb la marca de manera estable a través de la satisfacció
de les seves necessitats (fidelització).

• Recuperar clients que havien abandonat la marca.

• Millorar l’atenció al client.

Les aplicacions CRM s’han de personalitzar en cada empresa en què s’implanten.
Els avantatges són:

• La centralització de tota la informació del client a fi de posar-la a disposició
de les diferents accions que s’implantin.

• El registre del seguiment que realitza l’empresa amb cadascun dels clients.

• La programació de tasques i la seva organització en el departament
comercial.

• L’anàlisi dels resultats aconseguits amb els clients (control).

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

1.2.2 Màrqueting personalitzat

El màrqueting personalitzat o one-to-one marketing és l’exemple més clar de la
relació directa entre marca i client. El desenvolupament, en els darrers anys, del
màrqueting personalitzat està basat en:

• La consideració que el consumidor desitja un tracte especial a través d’una
relació personalitzada amb la marca.

• El coneixement profund de les característiques individuals dels consumi-
dors que tenen les marques, gràcies a la digitalització (interessos, desitjos,
hàbits de consum...).

• El fet que l’esforç de les accions de màrqueting estan focalitzades exclusi-
vament al consumidor.

El màrqueting personalitzat és la confluència entre el màrqueting
relacional i la nominalització. Són accions de màrqueting adaptades a una
persona o col·lectivitat.

El màrqueting personalitzat té les següents característiques:
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• Oferir productes contínuadament actualitzats per satisfer les necessitats sem-
pre canviants dels consumidors, a vegades sense la intervenció directa del
personal de l’empresa i, sovint, sense la mediació explícita del consumidor.

• Proporcionar al consumidor, de forma individualitzada, productes que s’han
personalitzat abans amb les seves necessitats actuals.

• Desenvolupar una interacció contínua amb cada consumidor oferint un
servei postvenda, o un altre servei addicional, en un període temporal
establert per l’empresa.

• Utilitzar tecnologia adaptativa per obtenir productes intel·ligents amb ca-
racterístiques ajustades, automàticament, a les necessitats del consumidor,
millorant, així, la seva satisfacció.

Algunes empreses han afegit, a la producció personalitzada, un procediment per
saber l’opinió dels consumidors. La finalitat és que els permet introduir a temps
millores en els productes, i que el consumidor repeteixi la compra.

La figura 1.1 mostra el servei de personalització de producte de la marca de
material esportiu Adidas. En aquest cas, el client pot escollir detalls com el color
de la sabatilla, el tipus de cordó, la mida de la llengüeta..., a banda de subscriure’s
al web per no perdre les opcions escollides durant la sessió.

Figura 1.1. Personalització de producte

http://www.adidas.es/personalizar

Les grans plataformes de venda de comerç electrònic apliquen tècniques de
màrqueting personalitzat en forma de recomanacions, ofertes o promocions de
venda que el consumidor interpreta que van adreçades només a ell.

1.3 Disseny del pla de màrqueting digital

Un tipus de notícies que, actualment, abunda sobre tecnologia és la presentació
d’aplicacions, també conegudes com a app, gestionades per telefonia mòbil.
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Les aplicacions són un dels resultats d’un pla de màrqueting digital en què una
organització s’adapta a l’evolució tecnològica i al canvi d’hàbits dels consumidors.

Exemple de com les app canvien els hàbits dels consumidors

El Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) gestiona l’aplicació RACC Assistència, que
permet als socis sol·licitar assistència mecànica i mèdica durant un viatge o a la llar.
Aquest és un exemple de com les app substitueixen tràmits que abans es feien per telèfon.
L’aplicació disposa d’un sistema de geolocalització per GPS, que cobreix l’assistència amb
la màxima rapidesa possible. En cas de ser utilitzada, l’usuari observa la ubicació del
vehicle taller que atendrà la sol·licitud i el temps d’arribada previst. Fins a l’aparició de
l’app, el telèfon era la manera com el conductor es posava en contacte amb el RACC.

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

Amb relació al pla de màrqueting digital, una empresa ha de tenir en compte que:

• No ha de significar una inversió només en tecnologia.

• No ha d’implicar fer el mateix a la xarxa que en els canals fora de línia.

El director de màrqueting és el responsable que una empresa tingui una presèn-
cia adequada a internet. En els emprenedors i petites i mitjanes empreses, aquesta
figura no existeix com a tal. En alguns casos, la tasca és feta per l’empresari, però
també hi ha l’opció d’externalitzar-la a un professional autònom o una agència de
comunicació. Alguns professsionals estan especialitzats en àmbits concrets, com
el posicionament SEO o la redacció de continguts.

Les cinc grans funcions que ha d’assumir el responsable són:

1. Analítica. Conéixer la situació interna i externa de l’empresa, i la de la
competència, per detectar oportunitats i punts forts, riscos i debilitats.

2. Planificadora. Establir objectius a partir de segmentar el mercat.

3. Organitzativa. Gestionar els recursos humans, tècnics i financers per
optimitzar el pla.

4. Executiva. Assumir la responsabilitat en el desenvolupament d’una campa-
nya.

5. De control. Fer el seguiment, l’avaluació i l’aplicació de correccions, si
cal.

El director de màrqueting és el responsable final del pla de màrqueting
digital.

Abans de formular l’estratègia, és necessari tenir en compte:
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• Coneixement del mitjà. Cal conèixer internet, els seus usuaris i les regles
del joc. Internet és un mitjà relativament nou i d’evolució ràpida. A més de
conèixer la tecnologia, cal saber com els usuaris fan servir el mitjà.

• Necessitats a la xarxa. Hi ha objectius variats, des de la cerca de la
notorietat d’una marca que entra en un nou mercat a la difusió d’una
promoció de vendes. Un pla de màrqueting digital ha de ser interpretat com
una plantilla bàsica, sempre oberta a modificacions.

• Temps i pressupost assignats. Aquestes dues variables no sempre són
determinants a internet. El màrqueting digital és més imprevisible. Un
exemple són els fenòmens de màrqueting viral, que poden popularitzar una
marca en pocs dies.

El pla de màrqueting digital té el propòsit bàsic de donar uniformitat a
una sèrie d’accions de màrqueting que es planifiquen, executen, mesuren
i controlen a internet, i evitar, d’aquesta manera, contradiccions.

Tal com podeu veure a la taula 1.3, un pla de màrqueting digital inclou diferents
fases:

Taula 1.3. Fases del pla de màrqueting digital

Fase Tasca Pregunta a respondre

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

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

2 Delimitació dels objectius Què volem aconseguir?

3 Anàlisi del mercat i selecció del públic
objectiu

Qui és el nostre públic objectiu?

4 Selecció i desenvolupament dels canals Com presentarem les accions?

5 Definició de l’estratègia i formulació de la
tàctica

Com aconseguirem els objectius?

6 Execució del pla Com desenvoluparem el pla?

7 Mesura i anàlisi de resultats Com mesurarem els resultats?

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

El pla de màrqueting digital no sorgeix del no-res. Almenys hi ha una empresa en
funcionament que vol ser present en els canals digitals o un projecte a desenvolupar
en un futur, més o menys pròxim, i que inclou aquesta voluntat. D’altra banda, el
món digital és més complex que el convencional. Així, l’anàlisi permet:

• Saber l’avantatge diferencial respecte a la competència.

• Formular la proposta de valor.
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L’anàlisi de la situació actual recull informació rellevant per dissenyar el
pla de màrqueting digital.

L’anàlisi traça el punt de sortida amb la recollida d’informació, que no és una
recollida acumulativa, sinó el moment de formular preguntes útils, com ara:

1. Qui som?

2. Quina és la nostra presència actual a internet?

3. Què oferim?

4. Amb qui competim?

5. Quin és el posicionament de la marca?

6. Quin avantatge tenim respecte a la nostra competència?

La recollida d’informació és, segurament, el moment que presenta més dificultats.
Com més coneixement tinguem de l’empresa, més fàcil és trobar dades útils. Les
empreses disposen de dades provinents de la mateixa empresa, fruit de la seva
activitat (informació interna) i de dades provinents del sector i de l’entorn en què
opera (informació externa).

La informació interna està disponible per al departament de màrqueting amb
facilitat i l’accés és ràpid. Inclou:

• Dades per finalitats comptables

• Investigacions de mercat del mateix departament de màrqueting

• Informes de vendes, creixement històric, amb estimacions realitzades i
resultats obtinguts

• Dades dels intermediaris

Les dades serveixen per prendre decisions. Cal tenir en compte, però, que les
dades han d’estar contextualitzades (no sempre són extrapolables) i que cal valorar
si són obsoletes o mantenen una vigència.

Pel que fa a la informació externa, l’empresa actua en un microentorn (el que té
més influència per raó de proximitat) que genera, també continuadament, dades.
En el cas de Catalunya, alguns dels organismes i institucions que elaboren i
publiquen aquesta informació són:

• Diferents nivells de l’administració pública: ajuntaments, consells comar-
cals, diputacions provincials, la Generalitat i organismes estatals.

• Organitzacions comercials i empresarials: associacions de comerciants,
empresarials i cambres de comerç.

• Col·legis professionals: entitats que agrupen els professionals d’un àmbit.
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Agències d’investigació

Podeu accedir a l’agència
d’investigació de mercats

Nielsen, a través de
goo.gl/ybBfuf.

• Universitats: els departaments elaboren investigacions.

• Panells: informes elaborats per agències d’investigació comercial. Publi-
quen, periòdicament, dades sobre consum de mostres de població estables.

• Altres informes procedents d’entitats financeres, iniciatives privades...

• Publicacions especialitzades en paper i en línia.

La rellevància del macroentorn

El pla de màrqueting digital es fixa en el microentorn de l’empresa, però també ha de tenir
en compte el macroentorn, que permet tenir informació de les actituds dels consumidors
davant el comerç electrònic, del desenvolupament de les lleis i de l’evolució tecnològica que
afecten aquest sector, entre d’altres.

Les dades poden ser quantitatives (mesurables objectivament) i qualitatives
(idees més subjectives). Sempre cal tenir en compte, però, que les dades externes
poden haver estat elaborades per afavorir determinats interessos.

L’anàlisi de la situació actual tampoc ha d’oblidar:

• La presència de l’empresa a internet. Actualment, pocs emprenedors
o empreses que desenvolupen un projecte empresarial no disposen d’una
presència mínima a internet. Els projectes a desenvolupar han d’incloure
l’estratègia digital.

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

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

Alexa rank

Al mercat hi ha diverses eines que faciliten l’estudi de la competència, necessari per
al disseny de qualsevol pla de màrqueting. Entre aquestes eines hi ha les d’Alexa
(www.alexa.com), amb les quals es pot calcular, entre d’altres, l’Alexa traffic rank, un dels
indicadors més coneguts. L’accés a totes les funcionalitats del servei és de pagament però
Alexa posa a disposició l’extensió d’Alexa Traffic Rank (goo.gl/3PoEUT), que permet fer una
primera anàlisi dels webs, i també hi ha disponible un període de prova.

http://www.nielsen.com/es/es.html
https://www.alexa.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/alexa-traffic-rank/cknebhggccemgcnbidipinkifmmegdel
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Taula 1.4. Eines per a l’estudi de la compe-
tència

Nom Accés

Semrush es.semrush.com

HubSpot www.hubspot.com

SimilarWeb www.similarweb.com

La taula 1.4 mostra algunes altres eines per a l’estudi de la competència:
A part, des de la pàgina Think with Google (www.thinkwithgoogle.com/tools),
Google posa a disposició diverses eines que poden ser d’ajuda en aquesta fase.
Per exemple, les eines Google Trends (goo.gl/eUAZsc) i Consumer Barometer
(www.consumerbarometer.com/en/) de Google.

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

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

Formulació de la proposta de valor

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

La proposta de valor determina l’enfocament de la presència de l’empresa a
internet. Aquesta presència ha de servir per identificar l’empresa i, alhora, per
diferenciar-la de la competència. Els avantatges diferencials poden ser diversos
però convé escollir-ne un de central, amb ramificacions, que realitzi la funció de
fil conductor.

La proposta de valor parteix de saber què s’ofereix, la diferència amb la compe-
tència i els valors que identifiquen l’empresa (aspectes definits durant la recollida
d’informació). Sense la proposta de valor, hi ha el risc que l’estratègia no estigui
ben definida.

Exemple de diferenciació: el cas d’Amazon respecte a la competència

Amazon va inaugurar, l’octubre del 2016, el servei Prime Now a la ciutat de Barcelona
(goo.gl/rFL4vW). Aquest servei, disponible per a clients Premium, consisteix en el fet
que el consumidor compra, entre centenars de referències del catàleg en línia, amb el
compromís de lliurament en una hora. L’assortiment que ofereix Amazon és variat, i inclou
des de productes d’electrònica a productes d’alimentació frescos. La compra en línia de
productes i el posterior lliurament a domicili no és un invent d’Amazon (altres distribuïdores
d’alimentació han desenvolupat iniciatives semblants), però sí que ho és l’interval de temps
en què el comprador rep la comanda i la flexibilitat en l’horari del servei, de les 8 del matí a
les 12 h de la nit.

Per tant, la proposta de valor que Amazon ha delimitat, i que afecta des del disseny del
servei a la política de comunicació, es basa en:

Com volem ser percebuts?

El pla de màrqueting digital ha
de començar per preguntar-se de
quina manera l’empresa vol ser
percebuda pels consumidors a
través d’internet.

https://es.semrush.com/
https://www.hubspot.com/
https://www.similarweb.com/
https://www.thinkwithgoogle.com/tools/
https://trends.google.com/trends/
https://www.consumerbarometer.com/en/
https://www.amazon.es/b/ref=amb_link_mU9TroJhNgKnQc7t7c2QyQ_2?ie=UTF8&node=10618346031&reftag=HOUD125522_0&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=EYK0HQ6NGBP9E3BVFBCX&pf_rd_t=101&pf_rd_p=e45bbea8-682a-4920-b6b7-5495846cba64&pf_rd_i=10387623031
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Definició d’objectius

La concreció és molt important
per assegurar l’eficàcia dels

objectius del pla de màrqueting
digital. L’empresa persegueix

uns objectius determinats i s’ha
d’oblidar de la resta.

• Accés a milers de referències a través de la botiga virtual

• Opció de lliurament de la comanda en el termini d’una hora

• Funcionament del servei des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit

És important definir correctament aquesta proposta perquè condiciona la resta del
pla. La proposta de valor no pot entrar en contradicció amb la missió i visió de
l’empresa perquè no seria creïble.

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

Els avantatges diferencials se solen determinar a partir de tres grans trets o àmbits
d’acció:

• El producte resol les necessitats d’un tipus de consumidors.

• La marca aboca a uns valors (intangibles).

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

Exemples d’avantatges diferencials

• Venda d’una gamma de productes diferent a través de la xarxa

• Venda exclusiva d’un producte

• Serveis complementaris només accessibles a través dels canals digitals

• Preus dinàmics en els productes

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

Exemple de proposta de valor

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

1.3.2 Delimitació dels objectius

L’empresa ha de plantejar-se què vol aconseguir amb el pla de màrqueting digital.
Els objectius delimiten cap a on es vol dirigir l’empresa, per observar com
progressa el procediment i realitzar, si calen, els ajustaments necessaris. Els
objectius generals de l’empresa no poden entrar en contradicció amb els del pla de
màrqueting. Tanmateix, els objectius d’un pla són específics i, per tant, formulats
amb més concreció que els generals.
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Els objectius han de permetre projectar l’empresa cap al futur i determinar el
paper que han de tenir els canals digitals. La visualització és una descripció
qualitativa, de tipus general i ha d’implicar un canvi en l’empresa. En la
delimitació d’objectius, els quatre àmbits més importants són:

• El valor de la marca: aconseguir visibilitat i notorietat

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

• La relació amb els consumidors: crear comunitat

• L’atenció al client

Exemples de formulació d’objectius

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

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

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

A fi de minimitzar el risc, s’han d’assegurar uns objectius amb les següents
característiques:

• Específics, atès que, a major concreció dels objectius, més fàcil és definir
les estratègies i les tàctiques.

• Mesurables amb mètriques de màrqueting, a fi de verificar si s’estan
complint. Algunes mètriques o indicadors habituals són, per exemple, el
nombre de visitants o les conversions.

• Assolibles, segons els recursos tecnològics, humans i de pressupost

• Rellevants per a l’empresa i coherents amb els seus valors

• Delimitats temporalment, amb una data d’inici i una data de finalització.

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

1.3.3 Anàlisi del mercat i selecció del públic objectiu

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

Mètriques de màrqueting

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

Reviseu el mètode
SMART per a la definició
d’objectius a la unitat
“Internet i màrqueting
digital. Conceptes bàsics”.
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El públic objectiu (o target) és el conjunt de persones, que comparteixen
característiques quantitatives i qualitatives, a qui va adreçat un pla de
màrqueting digital internacional perquè són considerades consumidores
potencials.

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

• Qui són?

• Quants són?

• Com són?

• On són?

• Què i com compren?

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

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

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

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

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

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

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

Noel, H. (2012). El comportamiento del consumidor. Barcelona: Blume (pàg. 31).
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Atès el seu comportament, en el comerç electrònic es distingeixen els següents
tipus de clients:

• Client ROPO (Research Online, Purchase Offline): cerca informació en
línia però compra a botiga física. Sovint els clients que compren a la botiga
física prèviament han cercat informació a internet.

• Client Showroomer: visita les botigues físiques i després compra en línia
al preu més econòmic possible. Part dels compradors de comerç electrònic,
prèviament han anat a la botiga física per tal de veure i tocar o provar el
producte.

• Client XTB (Research, Testing and Buying): cerca informació en línia,
visita la botiga física i, finalment, compra en línia.

A l’hora d’establir els perfils de clients que integren el públic objectiu, una forma
d’aprofundir en el seu coneixement és la definició d’arquetips de clients ideals
d’un servei o producte, el que es coneix com a buyer persona.

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

Les buyer persona es defineixen a partir de les necessitats que vol cobrir el
producte o servei.

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

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

1.3.4 Selecció i desenvolupament dels canals

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

Hi ha tres errors que es repeteixen:

• La idea que cal estar present en el màxim de canals possibles.
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• La creença que és suficient una simple presència a internet.

• La valoració acrítica de la utilització de la xarxa social Facebook.

El desenvolupament dels canals seleccionats fa referència a dues qüestions essen-
cials: la imatge i els continguts.

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

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

La imatge dels canals ha de ser coherent amb la imatge corporativa de l’empresa
i, per tant, ha de conservar l’essència de la seva identitat visual.

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

La base de la identitat visual és la conjugació de:

• El logotip: està format pel símbol o anagrama i el/s color/s.

• El símbol o anagrama: element gràfic associat a l’empresa i que té la
funció d’identificar-la.

• El/s color/s corporatiu/s

• El nom de la marca

• La tipografia: tipus de lletra usada per escriure els textos.

En referència al contingut, es recomana que cada canal comparteixi la mateixa
informació, tot i que adaptada a les seves característiques. S’han de tenir en
compte aspectes com:

• Els idiomes: en cas d’un mercat amb idioma propi, cal usar-lo per generar
proximitat.

• La uniformitat en l’estil i el to.

• La difusió de les notícies informatives i comercials (promocions de venda...)
en paral·lel. Tanmateix, hi ha l’opció de difondre contingut en un canal
exclusiu en un moment determinat.

• La periodicitat en la difusió d’informació (se sol establir un dia determinat
de la setmana i un moment del dia o, fins i tot, una hora concreta), que es
conjuga amb les accions que no es poden planificar amb antelació.
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Exemple d’ús dels canals per afrontar la saturació

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

Els canals base són el lloc web corporatiu, el blog i el correu electrònic. Aquests
canals són mitjans de comunicació propis de l’empresa i s’han de convertir en
referència del públic objectiu a través del contingut. Cal saber quina utilització fa
el públic objectiu de cadascun d’aquests canals.

El procés de construcció d’una marca parteix dels canals base i de la
selecció de les xarxes socials, però cal utilitzar, a més, altres eines que
permetin el desenvolupament d’una política de captació i el manteniment
d’un trànsit estable.

Les funcions que han d’assumir els canals bàsics són:

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

• Integrar els mitjans tradicionals, les xarxes socials i els prescriptors digitals.

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

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

Així, els canals base han de ser dissenyats a partir de les següents premisses:

• Qui ets? - La marca i la seva identitat

• Què ofereixes? - Els productes i els serveis complementaris

• A qui ho ofereixes? - El públic objectiu

• On ho ofereixes? - Els punts de venda

• Quina és la diferència amb la competència? - La proposta de valor

1.3.5 Definició de l’estratègia i formulació de la tàctica

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

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

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

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

L’embut de compra (vegeu la figura 1.2) és una forma de representar visualment
l’evolució de l’audiència en les diferents fases del procés de compra:

Figura 1.2. Embut de compra

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

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

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

4. Finalment, en la fidelització es vol que la relació amb el client sigui
duradora. Per aconseguir-ho tornen a entrar en joc els continguts en xarxes
socials, el blog, els butlletins (newsletters) per correu electrònic, així com
el màrqueting mòbil, les promocions personalitzades i l’atenció al client.
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Una gran part de les tècniques que s’utilitzen en el màrqueting digital són tècniques
no intrusives que tenen com a objectiu captar clients des de l’aportació de valor,
és el que es coneix com a inbound marketing.

L’inbound marketing té com a objectiu aconseguir que l’usuari se senti
atret pels productes i que decideixi, a iniciativa seva, establir contacte amb
l’empresa.

L’inbound marketing es defineix com a contrapartida a l’outbound marketing,
format per les tècniques de màrqueting més tradicionals que s’adrecen a l’usuari
sense necessitat que aquest hagi mostrat prèviament gens d’interès.

1.3.6 Execució del pla

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pioners de la planificació

L’enginyer polonès Karol Adamiecki és considerat el primer d’aplicar el model de planificació
que ara coneixem com a diagrama de Gantt com a tècnica de gestió. Ho va fer a mitjan
anys 90 del segle XIX. Aproximadament quinze anys més tard que Adamiecki, Henry Gantt,
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enginyer i consultor americà, va idear una taula que, finalment, ara és molt utilitzada en
l’àmbit empresarial. Vegeu més informació a: www.gantt.com/index.htm.

En el cronograma que mostra la figura 1.3 s’han distribuït cinc accions de
màrqueting (tàctiques) en els dotze mesos d’un any. La visualització de la
planificació en un sol document ajuda a millorar la comprensió.

Figura 1.3. La funcionalitat d’un cronograma

Distribució de cinc accions de màrqueting en els dotze mesos d’un any

L’observació del cronograma de la figura 1.3 permet saber que:

• És un pla compost per cinc accions.

• L’inici del pla és el mes de gener i finalitza al desembre.

• L’acció 1 té una durada de tres mesos: gener, febrer i març (primer
trimestre).

• L’acció 2 també dura tres mesos: abril, maig i juny (segon trimestre).

• L’acció 3 només es desenvolupa durant el juliol i l’agost.

• L’acció 4 dura sis mesos: comença al juliol i acaba al desembre (segon
semestre).

• L’acció 5 es desenvolupa, sense interrupció, durant els dotze mesos.

• Al juliol i agost es desenvolupen, simultàniament, les accions 3, 4 i 5.

• Les accions 4 i 5 estan programades, de manera simultània, de setembre a
desembre.

• Tots els mesos inclouen, almenys, una acció.

http://www.gantt.com/index.htm
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1.3.7 Mesura i anàlisi de resultats

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alguns exemples d’indicadors són:

• Nombre total de vendes en línia
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• Temps de permanència a cadascuna de les pàgines del web

• Nombre de visites

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

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

La reflexió de l’emprenedor Josep-Lluís de Gabriel porta a considerar que l’anàlisi
dels resultats ha d’anar més enllà d’obtenir unes dades numèriques:

“La rellevància és comprendre que en realitat la clau de la facilitat de mesura de resultats
en les campanyes d’internet màrqueting tenen sentit únicament si adoptem estratègies i
apliquem tecnologies que ens permetin agrupar la informació i extreure indicadors simples
per a la presa de decisions. En cas contrari, no tindrem realment un avantatge competitiu,
sinó un conjunt d’informes amb què decorar les taules de reunions, i poc més. Els números
sense context són només això, nombres.”

Josep-Lluís de Gabriel (2010). Internet Marketing 2.0 (p. 223)
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2. Estratègies de màrqueting digital

Si tenim en compte que internet és al mateix temps un mitjà de comunicació de
massa com la premsa, la ràdio i la televisió, però d’abast global, amb continguts
multimèdia, interactius i personalitzables, un sistema de comunicació com el
correu, la telefonia, la missatgeria, tot i que més ràpid, més econòmic i amb més
funcionalitats i un mitjà de transacció, o sigui un mercat on es compra i es ven,
entendrem que el màrqueting digital inclou els següents àmbits de treball:

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

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

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

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

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

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

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

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

Les estratègies de construcció de marca, l’optimització del web, el pla de mitjans
socials, el posicionament als cercadors i la publicitat digital són essencials en
la fase captació, és a dir, en les primeres fases del procés de compra. Es tracta
d’arribar a l’audiència de l’empresa i de donar a conèixer la marca per tal que els
clients potencials es decideixin a comprar.

La usabilitat del web i
l’experiència d’usuari es
tracten a l’apartat
“Planificació i
desenvolupament d’un
projecte web centrat en
l’usuari” de la unitat
“Disseny i creació d’un
web empresarial” d’aquest
mateix mòdul.

El posicionament als
cercadors i les estratègies
a les xarxes socials i al
web de comerç electrònic
es tracten a les unitats
“Màrqueting a cercadors i
mitjans socials” i
“Màrqueting al comerç
electrònic” d’aquest mòdul.
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En la fase de fidelització, prenen especial importància, entre d’altres, el màrque-
ting per correu electrònic i les promocions personalitzades i tornen a entrar en joc
els continguts de les xarxes socials o la usabilitat del web de comerç electrònic.
En aquests última fase del procés de compra, es tracta d’aconseguir una relació
duradora amb el client; el primer objectiu és que el client repeteixi la compra i, a
partir d’aquí, crear-hi una vinculació que el converteixi en un client fidelitzat i, si
pot ser, en un client lleial que recomani la marca.

2.1 Construcció de la marca

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

Hi ha diverses raons que expliquen aquest canvi de paradigma, però n’hi ha
un de prou significatiu per tenir-lo en compte en el moment de gestionar una
marca: el mercat en què opera una empresa no està delimitat territorialment, sinó
que és un escenari global. En aquest escenari hi ha dues variables que actuen
interrelacionades:

• La demanda pot arribar des de qualsevol part del món.

• El nombre de competidors creix perquè el mercat esdevé global.

Aquesta nova situació ha provocat una sacsejada en com els departaments de
màrqueting encaren les estratègies, perquè, en aquest nou context, la marca és
molt més que el nom d’un producte i porta associada molta més informació que
la merament referida a la necessitat que cobreix. La marca assumeix les següents
funcions:

• Identifica el producte.

• Diferencia el producte respecte els de la competència, a partir d’elements
tangibles (les característiques tècniques, les matèries primeres utilitzades...)
i intangibles (valors associats, com ara el procediment d’elaboració).

• Genera emocions entre el públic objectiu, fet que facilita el vincle.

• Projecta la personalitat del comprador i, per tant, té una funció simbòlica
de reforçar l’autoimatge.

• Projecta els desitjos col·lectius del públic objectiu, cosa que provoca que
la marca hagi de comprometre’s socialment en determinats àmbits.
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Mitjançant la comunicació, la marca ha de projectar els valors que
l’empresa vol que el públic objectiu associi als seus productes, a fi de poder
diferenciar-se de la competència.

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

Un tractament curós de la marca influeix en la percepció de la qualitat dels
productes per part del públic objectiu i en la fidelització.

La revista econòmica nord-americana Forbes (forbes.es) publica anualment una
classificació de les 100 marques més valuoses del món. En un llistat publicat el
maig de 2016, les 10 marques amb més valor del món són (en milions de dòlars):

1. Apple (154.100)

2. Google -Alphabet- (82.500)

3. Microsoft (75.200)

4. Coca-Cola (58.500)

5. Facebook (52.600)

6. Toyota (42.100)

7. IBM (41.400)

8. Disney (39.500)

9. McDonald’s (39.100)

10. General Electric (36.700)

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

Una marca que arriba als públics objectius en forma de nom, concepte o símbol
va més enllà d’una qüestió estètica. Una marca és una experiència que transmet
la identitat, la reputació i la relació que l’empresa manté amb els seus públics.

La identitat (la història, el present i el futur que es desitja) és anterior a la
imatge, fa referència a allò que significa la marca. És important que tant aquesta
personalitat interna com la que es transmet externament en l’àmbit comercial es
corresponguin. Això s’aconsegueix a través de la imatge.

La imatge no és el disseny gràfic de la marca, sinó la seva representació mental
i, per tant, pot variar entre els individus que formen els públics amb qui ens

Marques milionàries

Trobareu la llista completa de les
marques més valuoses del món a:
goo.gl/io3Dkr.

http://forbes.es/
http://forbes.es/listas/8822/las-marcas-mas-valoradas-de-2016/
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relacionem. Els consumidors reforcen la seva idea de la marca a través de la
comunicació de la imatge. La imatge representa i comunica una identitat.

Identitat i imatge han de caminar paral·lelament i ambdues han de ser el
que l’altra vol transmetre.

L’empresa comparteix la seva identitat amb els diferents públics mitjançant la
relació continuada que manté amb el seu entorn. En aquesta relació, la marca
funciona com una garantia i convé que sigui convenientment representada de cara
al consumidor.

La identitat d’una marca es forma a través de diferents components. En primer lloc,
hi intervenen les característiques físiques i les característiques no materials dels
productes, que han de ser coherents entre si. En segon lloc hi intervé la informació
que aporta als usuaris l’experiència d’ús del producte. Com més continuada
sigui aquesta experiència més aprenentatge i més coneixement els aportarà. Per
últim, hi intervenen també les associacions d’idees que pugui provocar la marca
en el consumidor i que li confereixen una imatge diferenciada que l’ajuda a no
confondre una marca amb una altra.

El consumidor valora la marca a partir de criteris funcionals i emocionals.
L’empresa ha de dissenyar una estratègia per definir i controlar la comunicació
de la identitat de l’empresa de forma que la imatge que perceben els consumidors
s’hi ajusti al màxim.

El posicionament és el lloc que ocupa la marca en la ment dels consumidors
i és fruit d’experiències de consum, d’impressions, de les influències de la
comunicació externa... El posicionament és una percepció global. El consumidor
té unes inquietuds, unes percepcions i unes intencions, tant pel que fa a la nostra
marca com a les de la competència.

Les característiques que defineixen una marca expliquen la importància de portar
a terme accions de construcció de marca. Mitjançant aquestes accions cal
aconseguir que la marca:

• Ajudi el consumidor a percebre l’empresa, i els seus productes, com a tals,
amb una personalitat pròpia, diferent i sostenible respecte a la competència.

• Sigui un instrument bàsic per crear un sentiment de pertinència i que
transmeti credibilitat.

• Sigui capaç de crear emocions a través dels sentiments.

• Serveixi com a base o com a plataforma per introduir nous productes en un
mercat.

• Es converteixi en una cuirassa davant de situacions de crisi.

• Pugui oferir resistència als atacs de la competència i sigui una barrera
d’entrada.
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• Tingui una millor acceptació entre els consumidors que es tradueixi en un
increment de les vendes i/o en una major quota de mercat.

• Provoqui en el consumidor una actitud positiva en forma de resposta
afectiva, valoració cognitiva i major predisposició a la compra.

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

Com més sòlida i coherent sigui l’associació entre marca i valoració
pública, més probabilitats hi ha que el consumidor percebi positivament el
producte i influeixi en el seu comportament de compra.

2.1.1 Reputació en línia

La reputació en línia és l’opinió i la imatge de la marca expressada en els
canals digitals.

És una característica intangible, formada per la convergència de diferents factors,
de la qual cal tenir cura perquè l’empresa no controla tota la informació que es
publica o difon sobre ella.

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

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

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

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

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

La reputació en línia es desenvolupa en els espais digitals de confluència
pública.



Màrqueting digital 40 Disseny del pla de màrqueting digital

Alerti

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

una alerta gratuïta.

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

La gestió d’una marca demana el control de la seva reputació digital, perquè
afecta el prestigi i les vendes del producte.

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

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

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

Nom Accés Ús

Social mention www.socialmention.com Gratuïta

HowSociable howsociable.com Gratuïta

Brandwatch www.brandwatch.com Pagament

Socialbakers www.socialbakers.com Pagament

Brandchats www.brandchats.com Pagament

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

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

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

Les actuacions preventives, a fi d’aconseguir una reputació en línia d’acord amb
els interessos de la marca, tenen dos nivells:

• Les dirigides a resoldre imprevistos. Les actuacions davant una incidència
no prevista han de donar resposta a les preguntes formulades a través dels
canals digitals i han d’anar adreçades a esbrinar per què el consumidor està
insatisfet amb la marca (grau d’empatia). Cal tenir en compte que:

https://es.alerti.com/
http://www.socialmention.com/
http://howsociable.com
https://www.brandwatch.com/
https://www.socialbakers.com/
http://www.brandchats.com/en/
https://www.google.es/alerts
https://www.mytweetalerts.com/
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– En cas que el consumidor tingui el propòsit de fer una devolució o un
canvi de producte, o de presentar una reclamació, cal portar a terme
la intermediació.

– En tots els casos cal agrair la col·laboració dels consumidors i clients
que ajuden a millorar el producte i/o servei.

– Aquestes actuacions són respostes que s’han d’executar amb rapidesa,
però, alhora, de manera prudent i després d’una reflexió sobre les
causes i les conseqüències.

• Les que es desenvolupen a mitjà i llarg termini. Fan referència a diversos
aspectes, com ara:

– La forma com s’és present als canals digitals.

– El disseny del lloc web corporatiu.

– Com s’interactua a les xarxes socials.

– La manera de gestionar una campanya de màrqueting amb correu
electrònic.

– Els continguts, com ara la creació i la difusió periòdica a través dels
canals digitals, de notícies positives que serveixin de cuirassa de la
marca en cas de crisi.

– El posicionament en els cercadors, tant SEO com SEM.

2.2 Publicitat en els canals digitals

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

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

La publicitat als cercadors és una publicitat de tipus pull, atès que el missatge
arriba als usuaris només si han efectuat una determinada cerca. En la resta de
casos, en canvi, estem davant d’una publicitat de tipus push, el missatge arriba
a l’usuari sense necessitat que hagi mostrat cap interès previ. Així, doncs, la
publicitat de tipus display o per correu electrònic és, per força, una publicitat
menys efectiva que la dels cercadors.

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

La publicitat als cercadors
i a les xarxes socials es
tracta a la unitat
“Màrqueting a cercadors i
mitjans socials” d’aquest
mateix mòdul.
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A part que és força més econòmica, el gran avantatge que té la publicitat a la
xarxa amb relació a la publicitat que es fa als mitjans convencionals és que permet
segmentar l’audiència. En una campanya de display es pot elegir, per exemple,
la ubicació geogràfica o el perfil de les persones que visualitzaran els anuncis per
tal d’assegurar que formen part del públic objectiu i millorar així l’efectivitat i
també, per tant, el cost de la campanya. Les tècniques per a la segmentació del
públic objectiu són diverses i es poden combinar:

• Segmentació contextual. Escollint uns webs o uns altres es pot obtenir ja
una segmentació per interessos.

• Segmentació per ubicació. Utilitzant la IP o la localització per GPS de
l’usuari es pot fer una segmentació geogràfica.

• Segmentació demogràfica. Els webs que disposen d’informació sobre el per-
fil de l’usuari poden oferir una segmentació basada en aquesta informació.

• Segmentació comportamental. Consisteix a recopilar informació sobre els
usuaris, mitjançant les galetes. El màrqueting comportamental o behavioral
targeting i el remàrqueting o retargeting utilitzen aquesta segmentació.

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

El primer pas en tota campanya implica decidir quin ha de ser el missatge i per
dissenyar l’anunci. L’actual saturació del mitjà digital fa que els usuaris s’hagin
acostumat tant a la publicitat, que sovint els hi passa desapercebuda, i en aquest
context un bon disseny és clau per a l’èxit de la campanya.

Els bàners poden incloure text, gràfics interactius i animats, so, vídeo o contingut
dinàmic, com ara preus i ofertes. Els formats gràfics o audiovisuals es consideren
més efectius perquè la imatge en moviment atrau més l’atenció. Alguns formats
de bàner també permeten que els usuaris hi puguin interactuar fent clic o, fins i
tot, incorporant-hi dades que es poden recollir en un formulari. Gràcies a aquesta
possibilitat d’interacció, els anuncis capten més fàcilment l’atenció de l’usuari i es
pot obtenir una millor resposta, ja sigui en forma de clics (conversions) o d’atenció
prestada que es tradueix en un major reconeixement de la marca (branding). La
figura 2.1 mostra un exemple d’ús dels bàners a la portada d’un diari digital.
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Figura 2.1. Bàners publicitaris a la portada de l’edició digital del diari Ara

www.ara.cat

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

• Formats integrats, que tenen posició fixa a la pàgina. Alguns dels tipus
bàsics són:

– Robapàgines: 300 x 600 píxels, vertical.
– Gratacels: 120 x 600 píxels, vertical. Se situen al lateral de la pàgina,

preferiblement el dret.
– Bàner: 468 x 60 píxels, horitzontal.
– Megabàner: 728 x 90 píxels, horitzontal.

• Formats expansibles, que s’amplien i s’expandeixen, en funció del com-
portament de l’usuari. Les dimensions disponibles són les mateixes que les
dels formats integrats.

• Formats flotants, que se sobreposen al contingut. Els més habituals són:

– Intersticial: 800 x 600 píxels. Apareixen abans d’accedir al web i
l’usuari o s’ha d’esperar o els ha de tancar per accedir al web.

– Layer: 400 x 400 píxels. Apareixen sobreposats al contingut i l’usuari
els ha de tancar per poder veure el contingut.

• Formats rising stars, són formats interactius que es comporten com una
pàgina d’aterratge i que ja inclouen tota la informació que es vol donar a
l’usuari, sense necessitat de redirigir-lo al web. Permeten elaborar anuncis
més creatius i innovadors i, com en la resta de categories, es pot elegir entre
diversos formats.

Quant als anuncis amb format de vídeo, YouTube és el més canal adequat per
aquest tipus de campanya, tot i que altres xarxes, com ara Facebook, també estan
incorporant l’opció de vídeo. Els formats dels anuncis es divideixen en dues
categories bàsiques, in stream i out stream, segons apareguin o no en un vídeo. En
el primer cas apareixen integrats en un altre vídeo i en el segon són com bàners
amb format de vídeo.

Trobareu més informació
sobre Google Adwords, la
plataforma publicitària de
Google, a la unitat
“Màrqueting a cercadors i
mitjans socials” d’aquest
mateix mòdul.

Podeu consultar els
diferents tipus d’anuncis in
stream a l’annex “Youtube:
anuncis ‘TrueView”’.

https://iabspain.es/estandares/formatos/
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La publicitat a Youtube està gestionada a través de Google Adwords i la creació
d’una campanya publicitària implica els següents passos:

1. Disposar d’un compte de correu electrònic de Google (Gmail).

2. Determinar el pressupost (variable segons el nombre de persones a qui
volem arribar).

3. Seleccionar la tipologia d’anunci. Youtube ofereix dos tipus d’anuncis,
segons apareguin o no en un vídeo: el model TrueView (in stream) i el
model Display (out stream). En el segon cas, apareixen en tota la xarxa de
publicitat de Google, però no a Youtube.

4. Seleccionar els dispositius per emetre l’anunci (un determinat sistema
operatiu o que hagin realitzat la connexió a través d’un ordinador o telèfon
mòbil).

5. Determinar duració i calendari.

6. Delimitar el públic objectiu (edat, gènere, interessos, ubicació...).

7. Seleccionar el vídeo (a Youtube).

8. Afegir mencions i anotacions (indicar el web o anunciar promocions durant
la reproducció i al final del vídeo...).

La publicitat, generalment, està considerada com a invasiva, però hi ha opcions
que són més acceptades entre els consumidors. La publicitat no invasiva és aquella
que no provoca molèsties a un usuari en la navegació en un canal digital, tal com
mostra la figura 2.2.

Figura 2.2. Publicitat no invasiva en una publicació digital

Els formats d’anuncis considerats invasius són aquells que eviten la visibilitat o
l’accés al contingut i que obliguen l’usuari a esperar-se, a tancar l’anunci o a
desplaçar-lo. En són un exemple els anuncis emergents o pop-ups i els anuncis
flotants (intersticials i layers). De fet, l’abús d’aquest tipus d’anuncis ha provocat
una utilització creixent per part dels usuaris dels complements dels navegadors
per bloquejar-los.

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

A diferència de les campanyes en els mitjans convencionals, en la publicitat digital
els anuncis es poden anar modificant al llarg de la campanya. D’una banda, el cost
de disseny dels anuncis és força més baix que en altres mitjans i, de l’altra, el fet de
disposar de dades exactes sobre els resultats de la campanya de forma immediata
permet anar revisant allò que no funciona. És habitual, per exemple, preparar més
d’una versió dels anuncis i, a mesura que avança la campanya i en funció dels
resultats, anar conservant només els que millor funcionen.

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

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

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

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

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

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

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

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

A la unitat “Màrqueting a
cercadors i mitjans
socials” d’aquest mateix
mòdul es tracta la xarxa
de display de Google, Ad
sense, que és la xarxa
publicitària més gran del
món.
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La publicitat a través de plataformes d’afiliats es coneix com a màrqueting
d’afiliació. Es tracta d’una tècnica encarada als resultats, on habitualment
l’anunciant no paga per impressions o clics, sinó per objectius, que permet accedir
al públic objectiu amb rapidesa gràcies la segmentació dels afiliats.

Tal com podem veure en la figura 2.3, el màrqueting d’afiliació multiplica l’efecte
informatiu, perquè s’adreça al públic objectiu a través de webs i blogs que tenen
un perfil d’audiència determinat.

Figura 2.3. L’efecte multiplicador del màrqueting d’afiliació

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

Taula 2.2. Xarxes publicitàries Nom de la xarxa Accés

Hi-Media hellomedia.com

Addoor www.addoor.net

Amobee www.amobee.com

Antevenio ww.antevenio.com

Tradedoubler www.tradedoubler.com/es/

Awin www.awin.com/es

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

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

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

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

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

https://hellomedia.com/
http://www.addoor.net/
https://www.amobee.com/
http://www.antevenio.com
http://www.tradedoubler.com/es/
https://www.awin.com/es
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• Evitar que empreses competidores apareguin simultàniament.

• Segmentar geogràficament o per comportament previ.

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

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

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

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

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

Exemple de màrqueting comportamental

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

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

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

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

Remàrqueting amb Google
AdWords

Podeu consultar la informació
que facilita Google AdWords
sobre el remàrqueting a
goo.gl/9bhwuB.

Remàrqueting per correu
electrònic

El remàrqueting també es pot fer
per correu electrònic, utilitzant
les dades del CRM de l’empresa.

https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=es
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Les campanyes de remàrqueting es basen en llistes d’usuaris. Quan l’usuari entra a
un web, s’etiqueta i, de forma anònima, la informació referida a les seves consultes
es desa en una base de dades. Aquesta informació després es classifica i se
segmenta per elaborar les llistes d’usuaris als quals impactar de nou amb publicitat
de marca.

La segmentació dels usuaris i la seva classificació en llistes es pot fer en funció del
producte que busquen però també en funció del temps de sessió o de les accions
que han portat a terme al web. Així, es pot diferenciar, per exemple, entre clients
que han visitat una pàgina de producte o clients que han arribat a omplir el carret
i finalment han abandonat la compra.

L’efectivitat de les campanyes de remàrqueting rau, precisament, en aquesta
capacitat de segmentació. D’una banda, s’obté una conversió elevada perquè
la publicitat s’adreça únicament a usuaris receptius, que prèviament ja s’han
interessat pel producte. De l’altra, permet que moltes empreses puguin accedir
a fer publicitat en webs que sense aquesta segmentació els resultarien prohibitius,
com ara webs referents del sector o webs generalistes de gran abast, com ara els
diaris digitals.

El remàrqueting dona una segona opció de captar un client però cal anar amb
compte i no abusar-ne per no acabar molestant l’usuari. Hi ha l’opció, per exemple,
de definir el temps de validesa de la galeta que es deixa al navegador del client.

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

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

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

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

• CPA: en les tarifes de CPA o de cost per adquisició es paga per cada
transacció o conversió aconseguida. És un tipus de tarifa que se sol aplicar
en els models d’afiliació. Aquest model pot tenir variants, com ara el CPL
o cost per lead, per client potencial o el cost per acció, que s’identifica
amb les mateixes sigles, en els quals la conversió o transacció que es
comptabilitza pot ser un registre, una petició d’informació o una subscripció,
entre d’altres.
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La publicitat es contracta per nombre d’impressions i es paga per CPC, per
CPM o per CPA.

Compra programàtica

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

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

El procediment és el següent:

• L’usuari accedeix a una pàgina web.

• Mitjançant les galetes, es recullen les dades necessàries per establir el seu perfil.

• S’estableix una licitació automàtica entre anunciants per als quals aquest perfil és rellevant.

• El web (editor) on ha accedit l’usuari selecciona l’oferta que més li interessa.

• S’introdueix l’anunci a la pàgina web de l’editor i s’informa l’anunciant de la publicació.

2.3 Màrqueting viral

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

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

El màrqueting viral s’utilitza als canals digitals, amb el propòsit de fer el salt
als mitjans de comunicació convencionals, per a generar notorietat de la marca,
desenvolupar interès per una campanya o per vendre productes. La clau és que
un usuari rebi el missatge a través dels canals digitals i que ell mateix iniciï un
procediment de reenviament.

La diferència més rellevant del màrqueting viral respecte la publicitat
convencional és que és una tècnica de comunicació no invasiva i el
receptor ajuda a difondre el missatge.
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Exemple d’imatge viral

A finals de juliol de 2016, l’usuari JarJarDrinks de la xarxa social Imgur (imgur.com) va
publicar, sota el títol Nothing adds to your summer look like a court ordered ankle monitor
(‘No hi ha res com una turmellera electrònica per complementar el teu look d’estiu’), la
fotografia que veieu.

En un primer cop d’ull a la fotografia, no s’observa res que destaqui de la quotidianitat
d’una botiga segurament situada en una zona turística arran de mar. Tres noies són ateses
mentre, al seu darrere, un home espera el torn. Però si ens fixem en el turmell de la noia
del mig, veiem que porta una turmellera electrònica que serveix per controlar les persones
que estan sota vigilància en un règim de llibertat condicional. Aquesta fotografia va rebre
més de 230.000 visites en només cinc dies.

A més, diverses edicions digitals de diaris es van fer ressò de la fotografia i van explicar la
repercussió en format notícia. Vegeu els exemples a La Vanguardia (goo.gl/sF02kO) i a El
Mundo (goo.gl/SVnV29).

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

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

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

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

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

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

Cal tenir en compte, però, que en una campanya que pretengui utilitzar el
màrqueting viral com a tècnica, l’emissor no té la potestat que el contingut es

https://imgur.com
http://www.lavanguardia.com/vida/20160728/403525971423/foto-chicas-bikini-fenomeno-viral.html
http://www.elmundo.es/f5/2016/07/29/579b1e35ca47416a418b4632.html
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converteixi en viral i, per tant, la viralitat finalment depèn dels usuaris. Si no
s’aconsegueix que hi participin activament, la tècnica no té èxit. A part, durant la
difusió del contingut viral, la marca està sobreexposada i cal un control exhaustiu
dels retorns a la xarxa.

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

Les característiques del màrqueting viral fan aconsellable prioritzar les creacions
audiovisuals de petit format i utilitzar el blog o la xarxa social Youtube com a
base de la difusió. La despesa de la producció pot ser alta, però el cost de la difusió
és baix perquè són els usuaris els encarregats de realitzar la difusió a través de les
xarxes socials.

Exemple de màrqueting viral

Un anunci de Movistar, de 45 segons de durada i que forma part de la primera campanya
institucional de la companyia des de 2010, va rebre, en pocs dies, més d’un milió de visites
a Youtube, cosa que el converteix en el més viral i amb major impacte digital de la seva
història, segons la companyia. L’anunci, que rep el nom de Galaxia, mostra, sota el lema
“Elige todo”, la transformació digital i la nova visió empresarial. L’èxit de la campanya es
basa en l’enfocament viral i la difusió a través de les xarxes socials. D’aquesta manera, la
campanya ha arribat al públic general, als mitjans de comunicació, als usuaris de les xarxes
socials i als mateixos empleats de la companyia.

Llegiu l’article ”El spot ‘Galaxia’, de Telefónica, supera el millón de visualizaciones en
YouTube”, publicat al portal MarketingNews: (goo.gl/WW0oeA).

2.4 Màrqueting per correu electrònic

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

Una base de dades estructura dades d’una manera coherent a partir de la
definició de camps informatius.

Una llista de correu és una agrupació de correus electrònics sota un altre
correu que els atorga una denominació.

Les aplicacions de màrqueting per correu electrònic permeten gestionar grans
volums de missatges i incorporen funcionalitats per garantir l’entrega i la seguretat
dels enviaments i també per analitzar-ne el resultat. La majoria dels indicadors
que s’utilitzen en les campanyes de correu electrònic, com ara missatges lliurats,
missatges oberts o clics obtinguts(CTR o click trough rate), es poden obtenir
directament d’aquestes aplicacions.

Allotjament de les dades

A l’hora d’escollir una aplicació
web, l’allotjament de les dades
en servidors europeus facilita el
compliment de la normativa de
protecció de dades.

http://www.marketingnews.es/grandes-corporaciones/noticia/1102149028205/el-spot-galaxia-de-telefonica-supera-el-millon-de-visualizaciones-en-youtube.1.html
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Aplicacions de màrqueting per correu electrònic

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

Les campanyes de màrqueting per correu electrònic (vegeu figura 2.4) són
l’aplicació del màrqueting directe en el món digital, amb els següents avantatges:

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

• S’utilitza un canal de comunicació personal.

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

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

• El cost és relativament baix.

Tanmateix, també té uns desavantatges:

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

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

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

Figura 2.4. Promoció de fi de rebaixes
d’estiu d’Springfield enviada a través d’una
llista de correu

Si l’empresa ofereix la possibilitat de rebre informació comercial a través del
correu electrònic (vegeu figura 2.5), els missatges són ben rebuts. El butlletí
electrònic, habitualment conegut com a newsletter, és el format del màrqueting de

https://es.mailjet.com/
https://acumbamail.com/
https://mailchimp.com/
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correu electrònic més usat. Un butlletí electrònic pot donar més importància als
continguts informatius que als comercials, malgrat que ambdós estan relacionats.

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

Figura 2.5. Una marca de roba ofereix als consumidors rebre informació a través del correu electrònic

www.zara.com

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

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

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

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

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

• Determinar que l’accés a alguns continguts del web es realitzi amb un
registre previ.

L’empresa ha d’informar explícitament la persona interessada que entra a formar
part d’una llista de correu, ha de garantir la privacitat de les dades personals i
també ha de donar l’opció de donar-se’n de baixa.

L’article 21.2 de la Llei
34/2002, d’11 de juliol, de
Serveis de la Societat de la
Informació i de Comerç
Electrònic indica que un
usuari pot oposar-se a rebre
enviaments de més
comunicacions comercials
per via electrònica.
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Pàgina d’aterratge o
’landing page’

És aquella pàgina a la qual arriba
un usuari després de clicar a un
enllaç extern i que està pensada

per assolir algun objectiu de
conversió.

Les 4 U

Segons la tècnica de copywriting
de les 4 U per tal que un titular
sigui efectiu ha de ser útil, únic,
ultraespecífic i ha de transmetre

urgència.

2.4.1 Disseny de correus electrònics comercials

La xarxa és un mitjà saturat d’informació i el repte que té el màrqueting digital és
que el públic objectiu visualitzi el contingut. A l’hora de dissenyar els missatges
cal tenir en compte el posicionament de l’empresa, o sigui la imatge que es té o
que es vol tenir com a empresa en la ment del consumidor, i l’objectiu que es vol
aconseguir.

Convé incloure botons d’acció que destaquin clarament allò que es vol que faci
l’usuari, ja sigui comprar, registrar-se o descarregar-se una aplicació, i tenir cura
que la pàgina d’aterratge o landing page a la qual es fa arribar l’usuari sigui
atractiva i contribueixi també a l’assoliment de l’objectiu. Sovint el disseny d’una
campanya de correu electrònic comporta també el disseny d’una landing page
específica per aquella campanya, orientada a l’objectiu que es vol aconseguir. Una
altra opció és crear un web amb domini propi per a la campanya i, d’aquesta
manera, diferenciar-lo del web corporatiu. La figura 2.6 en mostra un exemple.

Figura 2.6. Pàgina d’inici del web propi de la campanya Fanta Fauna, del grup Coca-Cola

www.fantafauna.es

Els missatges comercials que es fan arribar als clients per mitjà dels correus
electrònics solen ser missatges que fan una proposta concreta. En aquest punt,
l’assumpte del missatge és fonamental. L’assumpte ha de ser breu, clar i precís
i ha de contenir la idea principal del missatge de forma que llegint-lo l’usuari ja
pugui saber si el missatge li interessa o no. De la redacció de l’assumpte en depèn
que el missatge s’obri o no.

Un cop obert el missatge, les primeres paraules tornen a ser claus perquè en
dependrà que es continuï la lectura o no. El primer paràgraf ha de contenir la
idea clau. La claredat i la precisió són imprescindibles en qualsevol comunicació
empresarial però cal tenir-les especialment presents en la redacció de missatges
comercials:

• Les frases han de ser curtes, de 8 paraules o menys, així seran més fàcils de
llegir. Si les frases tenen més de 30 paraules, és molt probable que no es
llegeixin. S’ha de treure tot el text que no aporti res.
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• Sempre que sigui possible, les paraules també han de ser curtes i d’ús
habitual. S’ha d’evitar córrer el risc que al destinatari li resultin estranyes
Per exemple, pot ser millor utilitzar “ràpid” que “rabent” o “accelerat”.

• S’han d’utilitzar paraules d’acció, com ara “descobreix”, “compra”, “con-
sulta”.

• S’han de donar prioritat a paraules que transmetin idees positives com ara
“oportunitat”, “estalvi”, “garantit”, “oferta”.

• Cada paràgraf ha de contenir una sola idea.

• Cal concretar. És millor dir “una millora del 20%” que “una gran millora”.

El format també ha de facilitar la lectura del text, cal que sigui impecable.
L’estructura ha de ser diàfana i s’han d’utilitzar els recursos disponibles, evitant
carregar el missatge. Convé, per exemple, utilitzar negretes per destacar part del
text o utilitzar llistes per enumerar una sèrie d’elements.

Cal redactar els missatges posant el focus en el consumidor, en les seves necessitats
i en com les podrà satisfer. No s’han de subratllar les característiques del producte
o servei sinó els beneficis o els avantatges que aquest producte o servei té per als
consumidors. Si, per exemple, s’està venent roba, s’haurà de vendre moda, imatge,
prestigi o preu. El focus no s’ha de posar en l’objecte sinó que en les emocions,
els sentiments o els beneficis que aquest objecte proporciona al consumidor. El
punt de vista ha de ser sempre el del client.

A continuació, alguns consells més per aconseguir un bon text comercial:

• Posar exemples o fer comparacions per destacar els beneficis que s’oferei-
xen.

• Indicar clarament què volem que faci el possible consumidor o client.

• Oferir garanties.

• No utilitzar la ironia, les bromes o les provocacions.

2.5 Màrqueting mòbil

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

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

Hi ha diferents webs que creen
codis QR gratuïtament. Vegeu

els casos de QR Code Generator
(es.qr-code-generator.com) i

QRcode-pro
(es.qrcode-pro.com).

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

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

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

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

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

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

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

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

Les eines més habituals en màrqueting mòbil són:

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

http://es.qr-code-generator.com
http://es.qrcode-pro.com
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• Codis QR: el consumidor escaneja un codi amb el seu aparell de telefonia
intel·ligent o tauleta. L’aparell ha de portar incorporada una aplicació que
permeti la lectura del codi. El codi redirecciona a un web.

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

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

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

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

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

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

Aplicacions mòbils més
destacades

Podeu consultar les aplicacions
mòbils més destacades per
sistemes operatius i per països al
web www.appannie.com, a
goo.gl/C4VoXw.

https://www.google.es/maps
https://es.foursquare.com
https://www.yelp.com/barcelona
https://www.appannie.com/en/
https://www.appannie.com/en/apps/google-play/top/spain/overall/
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Avui i demà del comerç
digital

Per saber-ne més, podeu llegir
els articles “Els mòbils xinesos

comprats a internet revolucionen
el mercat”, publicat a El

Periódico, a: goo.gl/vdE1RL, i
“El futur és avui: internet de les

coses” a: goo.gl/DxG1ce,
publicat a Vilaweb.

2.6 Nous escenaris del màrqueting digital

Una de les característiques que defineix el màrqueting digital és la provisionalitat
a causa de l’evolució tecnològica, el sorgiment de noves aplicacions i el canvi de
gustos i hàbits dels consumidors. Això significa que una aplicació que ara pot
ser molt popular pot caure en desús a causa, per exemple, de l’eclosió d’una nova
aplicació que focalitza l’atenció dels seus usuaris.

Exemple de provisionalitat a internet: el cas de Fotolog

Fotolog va ser una xarxa social creada el 2002 que permetia pujar una fotografia al dia i un
text (en la versió gratuïta), i rebre els comentaris d’altres usuaris. Es considera que Fotolog
va desaparèixer com a xarxa social el 8 de gener del 2016, en el moment en què ja no
estava disponible a les botigues virtuals d’aplicacions Google Play (play.google.com/store)
i App Store (goo.gl/YM7tH9).

Cal explicar que els usuaris penjaven les imatges connectant una càmera digital a
l’ordinador en no existir la comercialització de telèfons intel·ligents. Fotolog va arribar a tenir
registrats més de 20 milions d’usuaris el 2008, amb molta popularitat a l’Amèrica Llatina. La
desaparició d’aquesta xarxa, amb el silenci dels creadors, Scout Heiferman i Adam Seifer,
però amb ressò en altres xarxes, va ser influenciada per la irrupció de Facebook (2004) i
Instagram (2010). Progressivament, Fotolog va anar quedant obsoleta i es va anar deixant
d’utilitzar.

Llegiu la notícia ”Desaparece Fotolog, la primera gran red social”, publicada a La
Vanguardia, a: goo.gl/zHsa6x.

En aquest sentit, la tecnologia ha fet evolucionar amb rapidesa els models de
telèfons mòbils en les darreres tres dècades, dels dels primers models de la marca
Motorola als actuals telèfons intel·ligents d’Apple i Samsung.

A més, els aparells fabricats a la Xina irrompen amb força pel baix preu de
venda, fet que els fa ser competitius en el procés de comercialització. Avui en
dia no podem saber quins seran els models que s’utilitzaran d’aquí a una dècada,
però un dels conceptes que s’hauria de desenvolupar més en els propers anys és
l’anomenada Internet de les coses (IDC), que significa una conjugació entre les
activitats que una persona realitza de manera quotidiana, els objectes que permeten
fer-ho i internet.

La IDC fa referència a tots els dispositius industrials, comercials o domèstics
connectats a internet a través de sensors intel·ligents i sense intervenció humana.
Això obre noves portes al màrqueting digital. De fet, ja hi ha un gran nombre
d’aplicacions de telefonia mòbil que ajuden a gestionar les activitats de la vida
quotidiana.

Exemple de digitalització de la vida quotidiana

L’operadora de telecomunicacions Movistar ofereix una aplicació de pagament, de nom
Exaccta Home, que permet gestionar les despeses familiars a través de l’aparell de
telefonia mòbi. Aquesta aplicació permet fer fotografies dels tiquets de compra, desar la
informació i saber després quan hem gastat. L’aplicació funciona sense cobertura 3G o
sense wifi i recupera la informació introduïda quan tenim connexió a internet. Aquesta
aplicació està homologada per l’Agència Tributària, cosa que permet signar digitalment les
imatges i que tinguin la mateixa validesa que el document original.

Accediu al web de l’aplicació mitjançant el següent enllaç: www.exaccta.com.

http://www.elperiodico.cat/ca/economia/20160815/mobils-xinesos-barats-comprar-internet-5324589
https://www.vilaweb.cat/noticia/4288634/20150512/futur-internet-coses.html
https://play.google.com/store
https://www.apple.com/es/ios/app-store/
http://www.lavanguardia.com/redes-sociales/20160108/301267027549/fotolog.html
http://www.exaccta.com
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2.6.1 Ús comercial de la realitat augmentada

La realitat augmentada és la creació d’una nova visió en què diversos elements que
proporciona un dispositiu se sobreposen als elements que existeixen a la realitat.
L’usuari interactua en aquesta nova realitat i, a més, obté informació través d’un
dispositiu, com ara un aparell de telefonia mòbil, una tauleta, unes ulleres o un
visualitzador posat al cap o HDM (head-mounted display).

L’essència d’aquest desenvolupament tecnològic és la superposició d’informació
fictícia a la visió que l’usuari té de la realitat. L’entreteniment (especialment els
jocs) és el principal sector econòmic que, actualment, s’ha beneficiat de la realitat
augmentada; però n’hi ha d’altres, com ara el turisme, l’educació o el comerç, que
poden incorporar-la. Actualment, el desenvolupament de la realitat augmentada
és baix, però transmet la idea que la marca és innovadora i, per aquest motiu, pot
ser motiu d’atracció de clients.

La realitat augmentada és la creació d’una nova realitat en 3D, en temps
real, que es visiona a través d’una pantalla (ordinador, portàtil, ulleres...) i
que és la conjugació d’elements reals i virtuals en forma de text, gràfics,
imatges, so o vídeo.

Les diferències entre la realitat virtual i la realitat augmentada són diverses,
però una destaca sobre les altres: en la realitat virtual, l’usuari queda immers en
un món virtual de naturalesa òptica i acústica i, per tant, aïllat de la realitat. En
canvi, la realitat augmentada implica que l’usuari continuï observant l’entorn més
immediat, tot i que ampliat amb continguts virtuals que se sobreimprimeixen i
amb objectes en 3 dimensions (3D).

Pel que fa a la realitat virtual, els dos precedents més significatius d’una utilització
comercial han estat:

• Els jocs de rol multijugador en línia

• Second Life

Second Life és un món virtual format per residents en forma d’avatars, que són
uns personatges generats per ordinador que, sovint, tenen una semblança física
als usuaris de la xarxa. Dit d’una altra manera, és la representació adaptada d’un
mateix en línia, formant part d’una fantasia social. En aquest món virtual, les
petites i les grans empreses compartien el mateix espai en igualtat de condicions.
Les ulleres de realitat virtual són el darrer pas fins a la realitat augmentada que
s’està desenvolupant, tot i que és necessari connectar l’aparell de visionatge a un
ordinador.

Les darreres edicions de les fires Mobile World Congress (MWC), que se celebra
a Barcelona, i l’Internationale Funkausstellung Berlin (IFA) mostren que, actual-
ment, ja existeixen dispositius per a l’enregistrament i recreació d’experiències en
360 graus.

Els mòbils del futur

Podeu accedir al web oficial del
Mobile World Congress a:
www.mobileworldcongress.com,
i al web oficial de
l’Internationale Funkausstellung
Berlin a: b2b.ifa-berlin.com.

https://www.mobileworldcongress.com
https://b2b.ifa-berlin.com
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El telèfon mòbil i la tauleta són els dos principals dispositius d’accés a la
realitat augmentada.

Les ulleres Google Glass i Microsoft Hoolens són els dos principals exemples
de projectes pioners en realitat augmentada, però encara no estan desenvolupats
comercialment.

L’aplicació comercial de la realitat augmentada suposarà que el consumidor
podrà provar, adequar i comprar el producte que més s’ajusti a les seves
necessitats des de qualsevol lloc.

Exemples d’aplicacions pràctiques de la realitat augmentada en l’àmbit comercial

Un exemple d’èxit ha estat el joc de realitat augmentada Pokémon Go, de l’empresa
Nintendo, llançat el juliol de 2016, i que es va convertir, en poques setmanes, en un
fenomen social. L’èxit del joc va tenir el Japó com a plataforma de llançament. En una
setmana, Pokémon Go va ser descarregat 10 milions de vegades. El joc també té una
funció com a eina de màrqueting. Les accions amb repercussions comercials són, per
exemple, convertir els punts de venda en llocs on els jugadors poden anar a caçar o a
interactuar (gimnàs) amb els ninots, cosa que porta afluència de consumidors potencials, o
formar els venedors dels punts de venda i convertir-los en experts que puguin assessorar
els jugadors. Coincidint amb la irrupció del fenomen Pokémon Go, Apple va anunciar que
estava treballant en una plataforma de realitat augmentada.

Altres exemples d’ús de la realitat augmentada són:

• Un consumidor consulta com queda un moble en una habitació del seu pis. Un cop ha
observat que l’estil conjuga amb la resta de mobiliari exceptuant el color, decideix canviar
l’opció inicial per adequar la compra.

• Un consumidor coneix les característiques nutricionals d’un producte situat en el lineal d’un
supermercat observant la tauleta.

• Un comprador adquireix un producte tecnològic i consulta el seu funcionament i manteniment
en un manual d’instruccions al qual accedeix a través d’una tauleta.

• Un grup de turistes participa en una ruta cultural que passa per davant d’un edifici modernista
de principis del segle XX. Aquestes persones visualitzen a través del mòbil una escena
situada en aquesta època, que mostra com entra a l’edifici un cotxe conduït pel propietari
de l’immoble.
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