
Màrqueting a cercadors i
mitjans socials
Joaquim Bohigas Mollera i Mònica Buj Gelonch

Màrqueting digital





Màrqueting digital Màrqueting a cercadors i mitjans socials

Índex

Introducció 5

Resultats d’aprenentatge 7

1 Màrqueting als cercadors 9
1.1 Tècniques de posicionament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2 SEO o l’optimització del resultat dels motors de cerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.2.1 Disseny de la pàgina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.2 Descripció de la pàgina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.3 Contingut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2.4 Popularitat i autoritat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.3 SEM o màrqueting de cercadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.3.1 Creació d’una campanya a Google Adwords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.3.2 Posicionament a l’àmbit local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2 Màrqueting als mitjans socials 33
2.1 Prescriptors digitals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2 Màrqueting a Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.2.1 Publicitat a Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.2 Promoció d’una pàgina i d’una publicació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.2.3 Estadístiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.3 Màrqueting a Instagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.3.1 Publicitat a Instagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.4 Màrqueting a Twitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.4.1 Publicitat a Twitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.5 Comunitats de marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55





Màrqueting digital 5 Màrqueting a cercadors i mitjans socials

Introducció

Quan un consumidor cerca un producte a internet, el més probable és que accedeixi
a Google, faci una cerca i comenci per visitar els webs de les empreses que ocupin
els primers llocs en el resultat que hagi obtingut.

En la decisió final que prengui el consumidor, també hi jugaran un paper molt
important les xarxes socials. Fins fa poc, els professionals del màrqueting
estaven acostumats a ser els únics emissors d’informació, però, actualment, els
consumidors també juguen un paper molt actiu atès que els mitjans socials els
permeten fer sentir la seva veu.

Així doncs, per a les empreses és molt important gestionar bé la seva presència
en aquests dos canals digitals. D’una banda s’han d’assegurar que apareixen en
els primers llocs de les cerques que fan els usuaris a internet i, de l’altra, han
d’aconseguir una presència continuada a les xarxes que generi una percepció
positiva de la marca per part del consumidor.

L’apartat “Màrqueting als cercadors” se centra en la millora del posicionament
als cercadors, mitjançant l’optimització del web o SEO, per una banda, i la
publicitat en cercadors o SEM, per l’altra. Amb relació al SEO, s’estudia com
treballar el contingut del web, com adequar els títols de les pàgines, o com
optimitzar les imatges, entre d’altres. Quant al SEM, es tracta la compra d’anuncis
i les qüestions a tenir en compte per aconseguir un posicionament òptim a un preu
ajustat.

L’apartat “Màrqueting als mitjans socials” se centra en l’estratègia de màrque-
ting als mitjans socials. En primer lloc, es fa una introducció a les característiques
de les diferents xarxes i a la seva utilitat des del punt de vista del màrqueting.
A continuació, es presenten els prescriptors digitals i es veu amb detall com les
diferents plataformes (Facebook, Twitter i Instagram) s’especialitzen per donar
una resposta a les empreses en l’àmbit del màrqueting. Per acabar, es presenten
les comunitats de marca, com una altra forma d’aplicar a l’àmbit comercial el
concepte de comunitat virtual.

Per assolir aquest objectius, també 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.

• Defineix els processos de posicionament i màrqueting en línia.

• Identifica els elements que configuren el màrqueting de cercadors.

• 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.
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1. Màrqueting als cercadors

En un procediment de compra, el consumidor, a més de tenir presents experiències
passades en productes i marques semblants, recull informació externa. És,
així, més sensible als missatges publicitaris que li arriben a través dels mitjans
tradicionals o pregunta a persones a qui atorga l’atribució d’experts. Una de les
fonts d’informació en creixement en els darrers anys és la xarxa d’Internet, que
s’ha convertit en un gran aparador no només per mostrar productes, sinó també
com a plataforma per a la venda.

Adaptació del sector comercial i augment de la inversió publicitària

El sector comercial s’ha anat adaptant, històricament, al desenvolupament tecnològic dels
mitjans de comunicació de massa amb la finalitat d’explorar i adoptar noves vies d’accés per
arribar al públic objectiu. Per aquest motiu, la inversió publicitària està creixent a internet
en els darrers anys.

Quan el consumidor busca un producte a internet, hi ha moltes possibilitats que
accedeixi a una pàgina web a través d’un cercador. La conducta més habitual és
entrar a Google i realitzar una cerca a través d’unes paraules clau. El motor de
cerca ofereix uns resultats que han de ser significatius per als objectius de l’usuari.
Tanmateix, el comportament que defineix el consumidor en buscar un producte
a la xarxa és la impaciència. Davant els resultats que facilita un cercador, el
consumidor es fixa en els primers resultats, aquells situats a la part superior de
la pàgina, i no sol avançar massa pàgines després de consultar la d’inici. Així,
si es volen incrementar les opcions que accedeixi al web de l’empresa, és molt
important que aquesta aparegui en els primers llocs del resultat de la cerca.

Això vol dir que el paradigma ha canviat. Fins fa poc, els professionals del
màrqueting estaven acostumats a ser uns emissors d’informació, però ara són
els consumidors els que busquen informació. És imprescindible conèixer molt
bé aquest paper actiu que assumeixen els consumidors i no desaprofitar aquesta
oportunitat per aconseguir els objectius.

Exemple d’ingressos generats per la publicitat a internet

Alphabet Inc. (abc.xyz) és un conglomerat d’empreses que, entre d’altres, gestiona Google,
el motor de cerca de referència a nivell mundial, que està en funcionament des de 1998.
Altres serveis són, també, el correu electrònic Gmail (www.gmail.com), el portal i la xarxa
social Youtube (www.youtube.com) o el sistema operatiu Android. Aquests serveis, gratuïts
per a l’usuari, permeten a la companyia recopilar una gran quantitat de dades que, després,
serveixen per captar anunciants a partir d’oferir una segmentació que té la particularitat de
poder ser molt acurada. El 90% dels ingressos d’Alphabet Inc. procedeixen de la publicitat
en el cercador Google. Amb aquests ingressos, l’empresa pot invertir en altres camps
tecnològics innovadors, com ara els cotxes sense conductor.

Les empreses necessiten un bon posicionament a internet perquè la recerca
de productes a internet, i la posterior decisió de compra, no només és una
qüestió tecnològica, sinó social i cultural. Suposa una evolució irreversible en el
comportament del consumidor i permet obrir noves possibilitats per a l’empresa.

https://abc.xyz
http://www.gmail.com
https://www.youtube.com/
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Les visites de l’"aranya"

Una aranya web és un
programari que inspecciona

pàgines web de forma metòdica i
automatitzada. Per comprovar el

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

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

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

Un algoritme és un càlcul
matemàtic que soluciona un

problema mitjançant unes
instruccions.

Si considerem que internet és un gran mercat, els motors de cerca en són la porta
d’entrada. El repte més rellevant dels especialistes en màrqueting digital és saber
com els usuaris busquen la informació i com està posicionada a la xarxa.

La cerca d’informació als cercadors, com es realitza, què es busca o a
través de quines paraules, és un dels eixos del màrqueting en línia.

1.1 Tècniques de posicionament

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

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

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

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

Google (www.google.cat) és el cercador de referència a l’Estat espanyol i a la
resta d’Europa, però depenent dels mercats als quals es vulgui accedir caldrà tenir
en compte també altres eines. La taula 1.1 mostra els cercadors que cal tenir en
compte a d’altres països.

Taula 1.1. Cercadors de referència en diferents països

País Nom del cercador URL d’accés

Estats Units Bing www.bing.com

Estats Units Yahoo! Estats Units us.yahoo.com

Japó Yahoo! Japan www.yahoo.co.jp

República txeca Seznam www.seznam.cz

Rússia Yandex www.yandex.ru

Xina Baidu www.baidu.com

https://www.google.cat
https://www.bing.com
https://us.yahoo.com
https://www.yahoo.co.jp
https://www.seznam.cz
https://www.yandex.ru
http://www.baidu.com
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Les estadístiques d’ús dels diferents cercadors en l’àmbit mundial es poden
consultar des del web d’StatCounter (gs.statcounter.com). Tal com mostra la
figura 1.1, el març del 2017, un 92,31% de les cerques fetes a internet en l’àmbit
mundial, des d’ordinadors i dispositius mòbils, es van fer amb el cercador Google
(www.google.com), seguit a gran distància per Bing, de l’empresa Microsoft
(www.bing.com), i Yahoo (es.yahoo.com). A Rússia, en canvi, el cercador Yandex
(yandex.com) té gairebé el mateix ús que Google, mentre que a la Xina el cercador
més utilitzat (76%, el març de 2017) és Baidu (www.baidu.com).

Figura 1.1. Ús de cercadors en l’àmbit mundial (març del 2017)

Font: gs.statcounter.com

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

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

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

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

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

Versions locals de Google

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

http://gs.statcounter.com
https://www.google.com
http://www.bing.com
https://es.yahoo.com
https://yandex.com
http://www.baidu.com
https://www.google.fr
https://www.google.it
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Un pla de màrqueting digital ha de conjugar les accions en SEO i SEM. El
SEO és desenvolupa a mitjà i llarg termini i el SEM es treballa en períodes
temporals més breus.

1.2 SEO o l’optimització del resultat dels motors de cerca

El search engine optimization (SEO) són un conjunt de tècniques de posicio-
nament gratuïtes que tenen com a objectiu que el web o blog obtingui un lloc
destacat en els resultats en els cercadors. La gratuïtat del SEO facilita que els
motors de cerca siguin accessibles per a tots els anunciants.

El SEO també és conegut com a una tècnica natural de posicionament o orgànica,
que significa que no s’ha de pagar al cercador però, alhora, implica que és im-
prescindible esmerçar esforços i enginy per aconseguir aparèixer en les primeres
posicions. La figura 1.2 mostra el resultat obtingut per un internauta que desitja
trobar un hotel a Andorra i en l’espai de cerca del cercador Google ha escrit el
concepte ‘Hotels Andorra’.

Figura 1.2. Resultat de la cerca ’Hotels Andorra’ a Google

Com veieu a la figura 1.2, les tres primeres posicions de la cerca han estat per a ac-
cessos als portals de reserva de serveis turístics i oci de Trivago (www.trivago.es),
TripAdvisor (www.tripadvisor.es) i Atrápalo (www.atrapalo.com).

Un dels factors a tenir en compte quan es treballa amb SEO és la variable temps.
Una campanya necessita un interval llarg per observar els resultats en els motors
de cerca. A més, els canvis en els algoritmes, que determinen com un motor

https://www.trivago.es
https://www.tripadvisor.es
https://www.atrapalo.com
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de cerca “classifica” les pàgines web, fa necessari un treball continu, per evitar
penalitzacions i que la competència tingui una posició millor. Per aquest motiu,
la clau del SEO és l’optimització contínua del posicionament.

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

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

Els motors de cerca penalitzen que els usuaris entrin i surtin
precipitadament del canal; és el que es coneix com a taxa de rebot.

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

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

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

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

2. Descripció de la pàgina: la metadescripció i el títol.

3. Contingut: la redacció, l’actualització de la informació i l’optimització de
les imatges.

4. Popularitat i autoritat: la política d’enllaços i l’activitat a la xarxa.

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

Optimització per a Google

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

https://support.google.com/webmasters/topic/6001971?hl=es&ref_topic=6001981
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La selecció i el registre del
domini es tracta a l’apartat
“Implantació d’una solució

de comerç electrònic” de
la unitat “La botiga virtual”
d’aquest mateix mòdul.

1.2.1 Disseny de la pàgina

L’arquitectura de la pàgina web ha de tenir una estructura lògica i ha de seguir un
ordre establert. Així, el cercador tindrà menys dificultats per saber la temàtica dels
continguts. Google penalitza les arquitectures web desordenades, no intuïtives, en
què la comprensió del contingut és més complexa. En el moment de dissenyar, cal
posar-se en la posició d’un usuari inexpert per trobar l’arquitectura més adequada
per a la pàgina.

L’arquitectura web implica decidir com està estructurada la informació,
habitualment en diferents pàgines, perquè l’experiència de navegació de
l’usuari sigui el més eficient possible.

Els llenguatges que més entenen els cercadors són HTML i CSS. Per tant, tenir una
bona estructura de pàgines HTML i CSS sense errors és clau en el posicionament
SEO. Les aranyes no poden passar per elements elaborats amb Javascript o que
utilitzin tecnologia Flash.

L’organització dels continguts, de manera simple i intuïtiva, és significativa per
obtenir un posicionament orgànic òptim. Si el contingut està ben organitzat, hi ha
més possibilitats de permanència en el canal (per buscar més informació) i, per
tant, més opcions de conversió. Si l’experiència ha estat positiva, les possibilitats
de retorn al lloc web augmenten.

El nom del domini també influeix en el posicionament. El nom del domini ha de
remetre al contingut. Es recomana que contingui alguna de les paraules clau i,
per exemple, si es tracta d’una botiga en línia, és recomanable incloure-hi el nom
del producte o servei. Quant a les diferents pàgines del web, es recomana utilitzar
URL “amigables” i rellevants, que facilitin informació de la pàgina on porten.
Per exemple, és millor una URL com ara “www.elmeulloc.com/serveis.html” que
“www.elmeulloc.com/llistaS.html”. Google atorga un millor posicionament si la
URL de cadascuna de les pàgines del web inclou alguna paraula sobre el seu
contingut.

La velocitat de càrrega de les pàgines té influència en el posicionament. Per tant,
des del punt de vista del disseny, i de la selecció del contingut textual i gràfic, cal
facilitar que la velocitat sigui l’adequada. Google penalitza les pàgines web lentes.
Deixant de banda el posicionament, la velocitat de càrrega també és un factor clau
per retenir o provocar la marxa de visitants. La probabilitat que un visitant marxi
d’un web si la velocitat de càrrega li impedeix accedir ràpidament al contingut és
alta, atès que té altres opcions per trobar la informació.

El servidor té una influència molt rellevant en la velocitat de càrrega. La no-
optimització de les imatges i la utilització d’excessius ginys són alguns dels factors
que també provoquen la disminució de la velocitat de càrrega. En aquest sentit, la
velocitat de càrrega no hauria de superar mai els 2 o 3 segons.

http://www.elmeulloc.com/serveis.html
http://www.elmeulloc.com/llistaS.html
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Exemple de com Google mesura la velocitat de càrrega d’una pàgina web i ofereix
millorar-la

PageSpeed Insights és un servei que ofereix Google per mesurar la velocitat de càrrega
d’una pàgina web. Utilitza dues dimensions: el temps de càrrega en la meitat superior de la
pàgina (temps que passa des del moment que un usuari sol·licita una pàgina nova fins que
el navegador mostra el contingut de la meitat superior) i el temps de càrrega de la pàgina
completa (el mateix, però fins que la pàgina es mostra completament en el navegador).
El resultat és un xifra numèrica que s’ha de valorar respecte a la proximitat a 100. Com
més s’hi aproxima (per exemple, 90), més optimitzada té la pàgina la velocitat de càrrega,
i viceversa. A més, aquest servei dona unes recomanacions de millora, amb un ordre de
prioritat.

Accediu a PageSpeed Insights a través de goo.gl/KvAXcA.

Finalment, un factor important per tenir un posicionament SEO òptim és que el
disseny de la pàgina web es pugui adaptar a la consulta en tot tipus de dispositius
amb accés a internet.

El disseny adaptable, també conegut com a responsiu o responsive, possibilita que
una mateix estructura de continguts es pugui consultar i s’hi pugui interactuar des
de diferents tipus de dispositius amb accés a internet, com ara ordinadors, telèfons
o tauletes. Així, el disseny adaptable és de gran importància perquè:

• Facilita una millor experiència a l’usuari perquè redimensiona els elements
de la pàgina tenint en compte que han de ser visionats a través de diferents
mides de pantalla.

• Evita que l’usuari desisteixi i marxi de la pàgina web perquè té dificultats
per navegar tal com ho faria en un ordinador de sobretaula o portàtil.

• Afavoreix que els continguts siguin compartits, des de tot tipus de disposi-
tius amb accés a internet.

• Facilita, així, les conversions (l’objectiu que volem aconseguir amb aquell
web o blog), perquè l’usuari no té problemes per navegar.

Els cercadors premien que el lloc web estigui preparat per a mòbils i
tauletes. Per tant, un disseny adaptable és imprescindible en l’arquitectura
web, perquè l’accés a internet cada vegada es realitza més amb dispositius
portàtils.

1.2.2 Descripció de la pàgina

Per decidir si un web és important i rellevant per a un determinat criteri, Google
té en compte les paraules que ocupen certs llocs dins del web (títol, descripció)
i també les que fan servir altres webs per enllaçar-lo, és el que s’anomena la
prominència.

També per a mòbils

Google ofereix un servei gratuït
(goo.gl/KRCckc) amb el qual
l’administrador pot saber si el
web que gestiona està optimitzat
per a ordinadors i dispositius
mòbils.

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es
https://testmysite.thinkwithgoogle.com/intl/es-es
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És a dir, a l’hora de posicionar un web, Google té en compte quina prominència
tenen les paraules cercades dins d’aquell web i es fixa, per exemple, en les
metaetiquetes <title> i <description>.

El <title> (títol) és l’element més important de la pàgina web i té molta
influència en el posicionament. El títol no defineix el conjunt del web, només
una pàgina concreta. Per millorar el posicionament natural, cal tenir en compte
que:

• El títol queda definit a la capçalera de la pàgina.

• És un element que no es llegeix en el contingut, però és molt important per
als cercadors, perquè així coneixen el contingut de la pàgina.

• Les paraules del títol han d’estar incloses en el contingut de la pàgina.

• Cada pàgina ha de tenir un títol diferent. Google, en cas contrari, interpreta
que és la mateixa pàgina, és a dir, un duplicat.

• Si cada pàgina té un títol diferent, els cercadors interpreten que hi ha
diverses pàgines i les indexen de manera separada. Així, les possibilitats
de visita augmenten.

• Les paraules de cadascun dels títols han de ser aquelles que utilitzaria un
usuari per trobar una pàgina com la que estem optimitzant.

• Convé que els títols de cada pàgina, a més de ser diferents, siguin clarament
diferenciats.

• Cadascun dels títols ha de començar amb una paraula clau.

• Els títols han de ser sintètics i concrets. Ha de tenir una quinzena de paraules,
que no s’han de repetir.

Un cop definits els títols de cada pàgina, el següent pas per millorar el SEO és
fer una bona redacció de la <description> (metadescripció). Aquesta estiqueta
ajuda el cercador a saber quin és el tema del web o blog i, per tant, la valora.

L’optimització del títol és escollir paraules clau en funció del contingut de
la pàgina, i que aquestes siguin visibles en el contingut que l’usuari llegeix.
Mentre que una metadescripció és una etiqueta en llenguatge HTML que
apareix sota cadascuna de les webs trobades pel cercador, tot descrivint
breument el seu contingut.

A part dels seus efectes en el posicionament, que no són determinants, la
informació que s’inclou a la metadescripció és important perquè les descripcions
apareixen en els resultats dels cercadors i, per tant, es converteixen en un poderós
element de persuasió entre els que busquen informació. Fins i tot, pot acabar
essent l’element determinant per a aquelles persones que estan realitzant una cerca
general sobre una tema concret, per tant, sí que és molt important per al CTR (click
through rate) o ràtio de clics. Si la cerca d’informació en un cercador inclou una
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paraula clau determinada que figura a la descripció, aquesta apareix en negreta en
el resultat. La figura figura 1.3 mostra el resultat de la cerca “compra joguines”
que inclou els títols de les pàgines i les metadescripcions corresponents.

Figura 1.3. Resultat cerca “compra joguines”

Es recomana que la descripció compleixi les següents característiques:

• Utilitzar una metadescripció ben diferenciada per a cada pàgina.

• Optar per un text creatiu, que cridi l’atenció.

• Ajustar-se a l’extensió d’una trentena de paraules, que no s’han de repetir.

Així mateix, les paraules que permeten enllaçar les pàgines internes ajuden el
cercador a identificar el contingut del web i a posicionar-lo en un tema concret.
Google també es fixa en les paraules que els altres webs fan servir per enllaçar
pàgines, perquè li atorguen informació sobre el contingut de cada web i, per tant,
són importants per al posicionament en el cercador.

1.2.3 Contingut

Els cercadors llegeixen les paraules que apareixen al lloc web i les indexen. Quan
un internauta fa una cerca a través de paraules clau, el cercador mira si està inclosa
en el lloc web. Si és així, l’internauta hi té accés. Per aquest motiu, és molt
important saber quines són les paraules clau que fa servir el públic objectiu en el
moment de fer una cerca del producte.

La redacció dels textos ha d’incloure les paraules clau que el públic objectiu
utilitzaria per trobar l’empresa.

Per decidir si un web és important i rellevant per a un determinat criteri, el cercador
té en compte les vegades que es repeteix una paraula en el context general del web
i a cadascuna de les pàgines, és a dir analitza la densitat del terme en qüestió

SEOquake

SEOquake (goo.gl/jM74K) és un
complement de Chrome que
permet fer una auditoria SEO
dels webs i que informa, per
exemple, de la densitat i de la
prominència de les diferents
paraules que hi figuren. Un cop
utilitzat, convé desactivar-lo per
tal que no consumeixi recursos
del sistema.

El codi HTML de les pàgines
i les etiquetes aplicades a
les diferents paraules es pot
consultar des de les opcions
“Codi font de la pàgina” o
“Inspecciona” dels
navegadors.

https://chrome.google.com/webstore/detail/seoquake/akdgnmcogleenhbclghghlkkdndkjdjc
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Sobre la redacció de les
pàgines de producte,

reviseu el punt “Catàleg
de productes”, de l’apartat

“El procés de compra en
el comerç electrònic” de la
unitat “La botiga virtual”.

i també la prominència, és a dir els llocs en els quals apareix, com ara títols o
encapçalaments (<h1>, <h2>, <h3>...), títols d’imatges, menús... Com a norma,
els termes amb més densitat haurien de coincidir amb els més prominents.

Si es repeteixen paraules al contingut d’una mateixa pàgina web i a la resta de
pàgines del lloc web, s’està dient al cercador que el web parla sobre un tema
determinat. Convé vincular pàgines específiques a paraules específiques.

En aquest sentit, cal prestar especial atenció a la redacció de les pàgines de
producte. Cal que contingui les paraules clau específiques que es volen relacionar
amb cada producte; convé redactar un text atractiu que a més de les característiques
tècniques del producte contingui també els arguments de venda i els conceptes i
avantatges amb els quals es vol associar.

És preferible redactar amb un estil funcional i amb un vocabulari limitat. Tot
i que s’ha d’atraure l’atenció del lector, cal que la lectura sigui fàcil i s’han de
deixar de banda les pretensions literàries. Els continguts en negreta, i en menor
mesura en cursiva, i els disposats en forma de llista (utilitzant l’opció del menú)
són interpretats com a continguts importants per a Google.

A causa de la saturació dels continguts textuals, es recomana potenciar els
audiovisuals.

La viralització dels continguts audiovisuals de la xarxa augmenta el trànsit de
visitants

Els continguts audiovisuals són efectius en una estratègia de posicionament per l’atracció
que genera la conjugació de les imatges en moviment i el so entre els usuaris que busquen
informació a la xarxa. A més, si el contingut interessa l’usuari, els vídeos poden ser
viralitzats i compartits a través de les xarxes socials, cosa que provoca més trànsit cap
a l’espai web. L’increment d’accessos a internet des de dispositius mòbils també és una
oportunitat per a aquest tipus de continguts, perquè estan adaptats per a una visualització
correcta. En l’àmbit empresarial, la durada dels vídeos no ha de ser llarga i han de tenir un
mínim de qualitat d’imatge i so.

L’optimització de les imatges també té influència en el posicionament en cerca-
dors. Convé que els noms dels fitxers i els títols de les imatges continguin paraules
clau o rellevants amb relació al seu contingut. Així mateix, incloure paraules clau,
en el contingut alternatiu de les imatges, a la manera d’una descripció breu, també
ajuda a posicionar millor el web.

Màrqueting de continguts

El màrqueting de continguts, també conegut com a branded content, consisteix a
generar informació que connecti, de forma sòlida i duradora, els consumidors i
la marca. Aquesta connexió no es realitza a través del llenguatge publicitari, que
pot arribar a provocar rebuig si és interpretat com a invasiu, sinó amb un estil
informatiu que, naturalment, té una finalitat comercial.
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El màrqueting de continguts consisteix a crear i distribuir contingut
rellevant i de qualitat amb l’objectiu d’atraure i retenir el públic de l’empresa
i d’incidir, així, en el seu comportament de compra. La finalitat ideal és
convertir l’empresa en referència informativa del sector.

Darrere del màrqueting de continguts hi ha la idea que si l’empresa comparteix
continguts amb els clients i amb els clients potencials, que els ajuden a resoldre
algun problema o que els faciliten la feina o la vida d’alguna manera, això situarà
l’empresa en la ment del client de forma positiva i tindrà com a resultat la compra,
la recomanació a un tercer o una major vinculació del client.

D’entrada, la prioritat de l’empresa és crear continguts que parlin de la seva marca
i dels seus productes però cal tenir en compte que l’interès del client és exactament
el contrari, el client vol sentir parlar dels seus interessos i de les seves necessitats,
no de la marca.

Així, a l’hora de seleccionar els continguts, cal conjugar el que l’empresa vol dir
amb allò que els clients volen sentir. Quant a les publicacions que no fan referència
directament a la marca o al producte i que són, precisament, les que més fàcilment
generaran l’interès dels clients, cal identificar tots aquells temes amb els quals es
vulgui associar la marca i que serveixin per reforçar-ne el posicionament. Per
exemple una empresa del sector de l’alimentació que vulgui ser associada a la
idea de salut o a la idea de sostenibilitat.

Les marques han de trobar continguts dels quals puguin parlar amb autoritat i que
interessin el consumidor. Es tracta d’aconseguir que el consumidor vegi reflectits
els valors de la marca en el contingut i que aquest contingut generi una necessitat
o motivació de compra.

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

En qualsevol cas, per tal que el contingut sigui efectiu, el punt de vista sempre
ha de ser el del client, mai el de l’empresa. Convé esbrinar, per exemple, quins
interessos té el client amb relació a l’empresa o quines són les seves inquietuds
sobre el producte.

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

La teoria de l’acomodació defensa que l’estil dels continguts publicitaris s’ha d’adaptar
al consumidor (en el llenguatge, els símbols...) perquè és una manera d’aproximar-se al
destinatari i que aquest respongui de manera més positiva. Aquesta teoria és adaptable a
la redacció dels textos, i altres elements informatius, del màrqueting de continguts. Si l’estil
de redacció s’acosta a la forma en què l’usuari del web utilitza el llenguatge textual i visual,
és més fàcil que s’interessi pels textos i, per tant, o bé generi visites per compte propi o bé
recomani el web al seu entorn més immediat mitjançant enllaços. La clau és desenvolupar
una empatia amb el destinatari. El màrqueting de continguts ha de ser capaç de generar
visites més enllà que el web estigui ben posicionat en un cercador.

’Storytelling’

L’storytelling és una tècnica per
a la redacció de continguts que
consisteix a explicar les coses
com si fossin històries, amb un
llenguatge pròxim i desimbolt.
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Els consumidors solen donar més versemblança als continguts presentats com a
informació útil que als missatges publicitaris. Una de les maneres de saber si el
contingut que s’està elaborant és d’interès per al públic objectiu, és la generació
de comentaris i el desenvolupament de converses entre els usuaris.

El contingut és un dels factors clau del posicionament SEO perquè genera trànsit
cap al canal digital des dels motors de cerca. Ha de servir per retenir usuaris a
partir de conceptes com ara la creativitat o la utilitat, que és la porta d’entrada
a la repetició de visites. En aquest sentit, Google prioritza les pàgines web que
s’actualitzen constantment i actualitzar continguts posiciona millor que crear
pàgines noves amb nous continguts. El gestor de continguts ha d’evitar els
períodes d’inactivitat del web perquè és un factor en contra d’un posicionament
òptim.

L’estratègia de continguts ha d’aconseguir generar trànsit cap al web,
atraure clients potencials, convertir els clients potencials en clients i
fidelitzar-los.

Una estratègia de màrqueting de continguts ha de tenir en compte en quina fase
del procés de compra es troba el client: si encara no és conscient de cap necessitat,
si ja té una necessitat i està cercant una solució, si ja té una intenció clara de compra
o si ja ha comprat i pot ser que repeteixi la compra. En cadascuna d’aquestes fases
els interessos del client seran diferents i cal que tant els continguts com el format
d’aquests continguts s’adaptin a aquests interessos. Així, l’empresa ha d’enfocar
el contingut com:

• un element d’atracció inicial,

• un element a fi que l’usuari torni a visitar el canal digital i

• un element que ha de donar suport al procediment de compra.

L’estratègia a seguir per a cada fase del procés de compra és la següent:

1. En una primera fase es tracta de respondre a les inquietuds dels usuaris i
d’atraure trànsit cap al web. El contingut ha de ser sobretot informatiu i
alguns dels formats que poden ser adequats són els articles de qualitat, les
guies, les infografies o els vídeos.

2. Un cop l’usuari ja és conscient de la necessitat i està cercant un producte,
cal comunicar-li que l’empresa o la marca té de la solució. Cal convertir els
visitants en clients potencials oferint contingut de qualitat que respongui
a les seves necessitats. Aquí el contingut ja pot començar a tenir un
caràcter més comercial i les entrevistes, els casos d’èxit, els testimonis o
les infografies, entre d’altres, poden ser formats adequats.

3. En una tercera fase, quan l’usuari ja està decidit a comprar, és l’hora de
proporcionar contingut netament comercial i es poden utilitzar formats com
ara els vídeos de demostració, les comparatives, els casos d’èxit o els
testimonis.
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4. En una última fase, un cop aconseguida la compra, cal continuar fidelitzant
el client amb formats com ara recopilatoris, tutorials o concursos, enquestes.
Convé que el contingut sigui variat per tal de no avorrir l’audiència.

A part, el màrqueting de continguts ha de fomentar també una bona política
d’enllaços (link building) que afavoreixi una major visibilitat i un posicionament
òptim en els motors de cerca. Així, en el moment de plantejar-se el contingut dels
canals digitals, cal tenir en compte:

• La selecció del contingut propi, amb la finalitat d’atraure visites i crear
interaccions (tenint en compte el contingut de la competència).

• La definició dels missatges clau, que ha d’incloure el contingut a fi que
atorguin credibilitat i confiança.

• L’establiment de col·laboracions amb canals externs, com ara intermedi-
aris i mitjans de comunicació, per generar trànsit cap al canal de l’empresa.

Els canals on el màrqueting de continguts agafa més importància són el web, el
blog i les xarxes socials, que cada cop estan més presents en la vida quotidiana dels
consumidors. Cal tenir en compte que Google també té en compte les mencions a
les xarxes. Una de les vies de futur del màrqueting de continguts és la producció
de textos simples de manera automàtica a partir de robots.

1.2.4 Popularitat i autoritat

A l’hora d’establir el posicionament d’un web amb relació a un criteri de cerca, el
cercador té en compte la popularitat del web. Google mesura la popularitat en
funció de la quantitat i de la qualitat dels enllaços externs que apunten a un web.

El PageRank és una variable de l’algoritme que fa servir Google per saber,
bàsicament, els webs de tercers que enllacen un web. D’aquesta manera, Google
sap si un web és rellevant per a altres internautes. Tanmateix, aquest algoritme no
es limita a realitzar un simple recompte d’enllaços, sinó que també, per exemple,
té en compte quin és el PageRank del web que fa l’enllaç. Com més gran sigui el
Pagerank del web que enllaça, més ho valora Google.

Per tal de millorar el PageRank del web o blog, cal que el responsable de continguts
sigui actiu donant a conèixer el web a d’altres a fi d’aconseguir que l’enllacin,
és el que es coneix com a link building. Hi ha diverses maneres d’aconseguir-
ho, com ara la participació en fòrums de debat, la cerca de col·laboracions amb
altres webs, la divulgació de notícies exclusives del sector en què es treballa, la
tramesa de notes de premsa o la difusió de peces audiovisuals de petit format
que es poden convertir en virals. En aquest últim cas, quan el que s’intenta és
publicar un contingut atractiu que empenyi l’usuari a enllaçar-lo, es parla de link
bait, literalment “esquer d’enllaços”.

A l’hora de treballar la política d’enllaços o el link building, cal tenir en compte:

La distribució de continguts
a Facebook o a Linkedin es
fa directament, sense
enllaços, mentre que a
Twitter es fa indirectament,
amb enllaços al web o blog.

Temps enrere els usuaris
podien consultar el
PageRank dels webs però,
actualment, tot i que Google
el continua utilitzant, el
PageRank ja no és públic.
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• L’intercanvi d’enllaços amb una altra web a fi de trobar un benefici mutu no
aporta valor per a un millor posicionament.

• Pagar perquè altres webs enllacin amb la pàgina interessada està penalitzat.

• Els enllaços interns (per exemple, de la pàgina d’inici a la pàgina on hi ha
la presentació dels serveis que s’ofereixen) tenen poc valor.

• Els enllaços a Facebook no tenen valor d’ordenació.

Google també té en compte les mencions de la marca o del web que es fan en
altres webs encara que aquestes mencions no vagin acompanyades d’un enllaç. Els
enllaços i les mencions entre webs conformen una xarxa que genera sinergies. Per
aquest motiu, s’ha de procurar aparèixer en webs on es parla de temes relacionats
amb el producte o en aquells on es parla també d’empreses de la competència i
aprofitar, així, aquestes sinergies.

Cal estudiar quins enllaços externs (back links) tenen els webs de la competència
i trobar webs de temes relacionats amb la marca. A partir d’aquí, cal assegurar-se
que els enllaços que s’aconsegueixen tinguin una certa qualitat.

Anàlisi de la qualitat dels webs

Eines com ara MOZ (moz.com) o Majestic SEO (majestic.com) permeten valorar la qualitat
d’un web a partir de paràmetres propis que mesuren la confiança (trust flow), les mencions
(citation flow) o l’autoritat (domain authority ) del web.

Una bona estratègia d’enllaços o link building, a part de millorar el posicionament
del web, potencia la visibilitat de la marca i, per tant, és una bona eina per a la
captació de trànsit cap al web.

El cercador té en compte també l’activitat a les xarxes socials, com una mesura
de la reputació en línia, i valora qüestions com ara la quantitat i la qualitat dels
seguidors, la quantitat i qualitat de les comparticions, les mencions i també la
rellevància amb relació al tema de la cerca. Convé, doncs, dissenyar un pla
de promoció a les principals xarxes socials per tal de tenir-hi una presència
continuada.

Junt amb la popularitat el cercador considera també l’autoritat del web. L’au-
toritat depèn de factors com ara si el web està donat d’alta en directoris em-
presarials importants que requereixen validació (com ara www.europages.com o
www.solostocks.com), si l’enllacen webs amb domini .edu , .org o .gov o també
si té enllaços en webs de mitjans de comunicació. Com més autoritat tinguin
els webs de tercers que enllacen un web, més valor tindran. Cal tenir en compte
també que Google només valora els enllaços de webs amb més autoritat que el
web enllaçat.

El TrustRank és una variable de l’algoritme de Google derivada del PageRank
i actua en dues direccions: té en compte el grau d’autoritat dels webs als quals
enllacem i també el dels webs que realitzen enllaços cap al nostre web. Per tant, el
responsable de continguts ha de verificar la confiança dels webs als quals enllacem.

https://moz.com/
https://majestic.com
https://www.europages.com/
http://www.solostocks.com/
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1.3 SEM o màrqueting de cercadors

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

El SEM consisteix a pagar per anuncis a fi que apareguin en la primera pàgina dels
motors de cerca, depenent de certes paraules clau o conceptes de cerca, que es
decideix segons el producte i segons com els usuaris fan aquesta cerca. La taula
1.2 mostra una comparació de les característiques del SEO i del SEM.

Taula 1.2. Comparació característiques SEO i SEM

SEO SEM

Trànsit de qualitat sense cost per clic Trànsit de qualitat amb cost per clic

Exigeix constància i depèn de múltiples factors tècnics Permet anuncis a Google i també a altres webs

Els resultats no estan garantits Els resultats són mesurables al cap de poques hores

Els resultats són a mitjà i llarg termini Els resultats són a curt termini

En el cas de Google Adwords, la plataforma publicitària de Google, els anuncis
patrocinats surten a la part superior i inferior de la pàgina de resultats, marcats
de color verd i amb l’epígraf «Anuncis» («Ad»). Això diferencia les pàgines web
visibles a través de la tècnica SEM de la resta, que estan ben situades gràcies
al treball amb SEO. La figura 1.4 mostra el resultat obtingut per un usuari que
desitja trobar un hotel a Barcelona i en l’espai de cerca del cercador Google ha
escrit ‘Hotel Barcelona’. Els resultats que s’observen de la primera pàgina són
pagats (porten l’epígraf «Anuncis»).

Figura 1.4. Resultat de la cerca ’Hotel Barcelona’ a Google

Zona d’influència SEM

L’estratègia en SEM no només
afecta la primera pàgina d’una
cerca en el motor de cerca
Google, sinó també les pàgines
posteriors i Google Shopping
(www.google.es/shopping).

https://www.google.es/shopping
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Consulteu el punt
“Publicitat en els canals

digitals” de la unitat
“Disseny del pla de
màrqueting digital”

d’aquest mateix mòdul”.

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

A Google Adwords el preu es fixa a partir d’una subhasta de paraules clau.
Per tant, el preu d’un anunci mai és fix i depèn de l’oferta i la demanda sobre
aquella paraula. No obstant això, la licitació més alta no obté, automàticament, la
posició més alta. Google vol garantir que els resultats de pagament satisfacin les
necessitats informatives dels usuaris i, per aquest motiu, prioritza els espais webs
ben organitzats en què queda clar el contingut.

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

Els mateixos motors de cerca ofereixen les plataformes publicitàries. Els tres
casos més importants són Google AdWords (goo.gl/wiXWHC), Bing Ads
(goo.gl/V1wnHY) i Yahoo! Search Marketing (goo.gl/pJNJLC).

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

L’administrador d’un web pot inserir anuncis, amb text i imatges, en altres webs
relacionats amb el tema dels continguts i la localització geogràfica. Google
paga al web per inserir aquests anuncis i Google Adwords permet gestionar-los
i administrar-los. Ad sense treballa, sobretot, amb anuncis de tipus display com
el que mostra la figura 1.5. La fletxa de la part superior dreta ens indica que es
tracta d’un anunci de Google. Els anuncis de la xarxa de display també es poden
utilitzar per fer màrqueting comportamental o remàrqueting.

Figura 1.5. Anunci tipus display de Google

https://adwords.google.com/home/?subid=es-es-ns-g-aw-c-dyn!o2
https://secure.azure.bingads.microsoft.com/Login.aspx
https://www.oath.com/advertising/
https://www.google.es/adsense/start/#/?modal_active=none
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1.3.1 Creació d’una campanya a Google Adwords

Per a la creació d’una campanya a Google Adwords a la xarxa de cerca, el primer
pas és escollir el tipus de campanya, tal com mostra la figura 1.6:

Figura 1.6. Tipus de campanyes a Google AdWords

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

• Nom de la campanya.

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

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

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

• Dates d’inici i final.

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

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

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

Adwords Editor

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

Canal de vídeo d’AdWords

AdWords disposa d’un canal de
vídeos a YouTube on publica
tutorials i recomanacions per a
l’ús d’AdWords en el màrqueting
en línia goo.gl/kzp1NG.

https://adwords.google.com/intl/ca_es/home/tools/adwords-editor/
https://www.youtube.com/user/learnwithgoogle?hl=ca
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2. Establir el CPC màxim: el cost per clic màxim que es vol pagar per visitant.
AdWords fa un suggeriment, per tal que l’anunciant pugui conèixer el preu
aproximat que ha pagar si vol que l’anunci aparegui, però és l’anunciant qui
escull aquesta xifra màxima. Després, depenent de la competència que hi
hagi per a les paraules clau en qüestió, s’acabarà pagant un CPC que serà
inferior o igual a aquesta quantitat.

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

Elecció paraules clau

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

A Google Adwords la selecció de les paraules clau és determinant. Les paraules
escollides han de ser rellevants amb relació al web i han d’aconseguir portar
usuaris al web amb un pressupost raonable. La rellevància de les paraules
clau influeix positivament en la qualitat que Google atorga a l’anunci i, com a
conseqüència, permet aconseguir un millor posicionament i, per tant, més trànsit
a un preu més econòmic.

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

Utilitzant les diferents eines que es poden trobar a la xarxa, convé elaborar una
llista de paraules clau amb termes relacionats amb l’empresa, servei o productes,
i també frases habituals que altres persones puguin utilitzar per referir-se a aquests
productes.

Les mateixes cerques recomanades de Google ja ens poden donar una primera
pista. Tal com mostra la figura 1.7, si, per exemple, posem “bicicleta plegable”
a la casella de cerca veiem que el mateix cercador ja ens recomana possibles
combinacions.

Figura 1.7. Cerques recomanades a Google

El Planificador de paraules clau de Google o Google Keyword Planner
(goo.gl/JVqKiK) és una eina de Google que proporciona paraules relacionades
amb un concepte estratègic, que els usuaris utilitzen de manera freqüent, i també
el CPC màxim suggerit. Semrush (es.semrush.com) és una altra eina per a la
cerca de paraules clau. La figura 1.8 mostra, per exemple, el resultat de Google
per a paraules relacionades amb “bicicleta plegable i la figura 1.9 el resultat de
Semrush per a paraules relacionades amb ”folding bike”.

https://adwords.google.com/KeywordPlanner
https://es.semrush.com
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Figura 1.8. Planificador de paraules clau de Google

Figura 1.9. Semrush

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

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

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

Els anuncis d’AdWords només s’activen si el text de la cerca de l’usuari coincideix
amb les paraules clau que s’han indicat per a aquells anuncis. En realitat, però,
perquè s’activin els anuncis no és imprescindible que les paraules clau i les
paraules de la cerca siguin idèntiques. AdWords permet indicar, mitjançant les
cometes, els claudàtors o els signes +/-, quin tipus de concordança hi ha d’haver
entre les paraules clau i les de la cerca per tal que s’activin els anuncis:

• Concordança ampla: totes les cerques que incloguin la paraula clau, en
qualsevol ordre o combinació, i també variants i sinònims.

• “Concordança de frase”: les paraules clau han d’aparèixer a la cerca i ho
han de fer en el mateix ordre.

Tipus de concordança

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

https://support.google.com/adwords/answer/2497836?hl=ca


Màrqueting digital 28 Màrqueting a cercadors i mitjans socials

• [Concordança exacta]: les paraules clau han de coincidir amb la frase
exacta de la cerca.

• Concordança +positiva: les paraules clau marcades amb el signe més han
d’aparèixer forçosament al text de la cerca.

• Concordança -negativa: el signe menys marca les paraules de la cerca per
a les quals no ha de sortir l’anunci, encara que hi hagi una coincidència en
la resta.

La taula taula 1.3 mostra com es tracten algunes de les variacions que hi pot haver
entre les paraules clau i les de la cerca en els diferents tipus de concordança i
indica quan es considera que hi ha concordança i quan es considera que no n’hi
ha:

Taula 1.3. Característiques dels tipus de concordança

Característica Concordança
de frase i
exacta

+ paraules
modificades

Concordança
ampla

Errades i variacions ortogràfiques No Sí Sí

Singular/plural No Sí Sí

Derivats No Sí Sí

Abreujaments (abreviatures i acrònims) No Sí Sí

Variacions en l’ordre de les paraules No Sí Sí

Sinònims i cerques relacionades No No Sí

Les paraules clau han de ser al terme de cerca Sí Sí No

Establiment del CPC màxim

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

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

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

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

Per a unes mateixes paraules clau, AdWords té els cinc anunciants que competeixen per
posicionar el seu anunci que apareixen a la taula 1.4.

Taula 1.4. Anunciants
Anunciant CPC màxim Nivell de qualitat

A 2,00 AC 7

B 3,00 AC 6

C 7,00 AC 3

D 4,00 AC 2

E 2,50 AC 9

Es calcula cada AdRank multiplicant el CPC màxim pel nivell de qualitat (taula 1.5).

Taula 1.5. Cálcul de l’AdRank

Anunciant CPC màxim Nivell de qualitat AdRank

A 2,00 AC 7 14,0

B 3,00 AC 6 18,0

C 7,00 AC 3 21,0

D 4,00 AC 2 8,0

E 2,50 AC 9 22,5

L’AdRank determina el posicionament en el resultat de la cerca. Ordenant per l’AdRank
tenim la taula 1.6.

Taula 1.6. Anunciants ordenats per AdRank

Anunciant CPC màxim Nivell de qualitat AdRank Posició

E 2,50 AC 9 22,5 1

C 7,00 AC 3 21,0 2

B 3,00 AC 6 18,0 3

A 2,00 AC 7 14,0 4

D 4,00 AC 2 8,0 5

Els anunciants sortiran per aquest ordre i el CPC que pagaran es calcularà dividint l’AdRank
del seu següent competidor pel seu nivell de qualitat. Així el CPC que haurà de pagar
l’anunciant E serà el resultat de dividir 21, que és l’AdRank de l’anunciant C, per 9, que és
el seu nivell de qualitat. L’últim anunciant pagarà el CPC màxim (veure taula 1.7).

Taula 1.7. Anunciants ordenats

Anunciant CPC
màxim

Nivell de
qualitat

AdRank Posició CPC real

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

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

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

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

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

El treball en SEM significa un equilibri constant entre la inversió econòmica i
la qualitat de l’anunci. Si el pressupost inicial és alt, però el responsable de la
campanya no té cura de la qualitat, l’espai web perd posicionament.
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Google Adwords proporciona les dades d’evolució de la campanya i de la despesa
realitzada. En el cas d’una botiga virtual, l’usuari sap les vendes produïdes gràcies
a la utilització d’AdWords.

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

Elaboració de l’anunci

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

A més d’aconseguir textos atractius, és imprescindible tenir cura de la rellevància,
i assegurar que les paraules clau que s’han escollit es repeteixen també en el text de
l’anunci, i també que el text de l’anunci està relacionat amb la pàgina d’aterratge
a la qual dirigeix. Cal recordar que la rellevància és una de les variables que té en
compte Google per decidir el nivell de qualitat i que, per tant, junt amb el CPC, és
determinant per al posicionament de l’anunci.

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

• Visualitzacions i clics de cada anunci.

• Paraules clau que han provocat els clics i CTR corresponent.

• Text de les cerques dels usuaris que han activat els anuncis.

• Dispositius des dels quals s’han fet les cerques.

• Àrees geogràfiques de les quals han vingut els clics.

1.3.2 Posicionament a l’àmbit local

Malgrat que les campanyes de SEM són relativament econòmiques, hi ha petites
empreses que poden considerar que la inversió és massa elevada i complexa de
gestionar si el seu àmbit de cobertura és un barri, un districte o un municipi i,
de moment, no tenen interès en incrementar el radi d’acció. Un empresari pot
avaluar com a innecessària una campanya d’AdWords que tingui repercussió més
enllà d’un àmbit territorial que ha delimitat.



Màrqueting digital 31 Màrqueting a cercadors i mitjans socials

AdWords Express (goo.gl/T2TWz6) és un servei de Google adreçat a anunciants
d’àmbit local. L’empresa aprofita la tendència de cercar productes, marques i
punts de venda a través d’internet per oferir un servei de posicionament de baix
pressupost. Aquest servei està dissenyat per a empreses petites que cobreixen un
barri o municipi i que no disposen de pressupostos elevats per a la publicitat en
línia. Si l’àrea d’influència supera el municipi, Google recomana la utilització
d’AdWords. A la figura 1.10 podeu veure la delimitació d’una campanya a la
ciutat de Sabadell.

Figura 1.10. Delimitació d’una campanya d’AdWords Express a la ciutat de Sabadell

La creació i gestió de l’anunci és molt semblant a Adwords, però és més simple.
L’anunci apareix, bàsicament, en els resultats del motor de cerca, en els aparells
de telefonia mòbil i a Google Maps quan el consumidor busca informació en una
zona determinada explicitant la seva localització. Google cobra quan l’usuari clica
l’anunci.

En cas que l’empresa anunciant sigui un lloc físic, AdWords Express ofereix el
servei de Google My Business (vegeu www.google.com/business). Aquest servei
té en compte les ressenyes per determinar en el posicionament (vegeu la figura
1.11).

http://www.google.es/adsense/start/#/?modal_active=none
https://www.google.com/business/
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Figura 1.11. Google Business
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2. Màrqueting als mitjans socials

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

L’emprenedor Josep-Lluís de Gabriel remarca la “xarxa” que formen els consumi-
dors i el rol que assumeixen com a prescriptors:

“Els usuaris han conquistat un paper de major influència en el seu entorn. La seva esfera
d’influència abasta a familiars, amics o col·legues; així com, sovint, a proveïdors i clients,
amb els quals manté una relació més propera i passen a incorporar-se també en l’àmbit de
les xarxes socials. Aquest fenomen és realment interessant, ja que les persones individuals
tendeixen a connectar amb les seves amistats i contactes, generant una «xarxa» a la
qual poden fer arribar les seves experiències i les seves opinions. Per això, tenir clients
que hagin passat al nivell de prescriptor adquireix una rellevància extrema en aquest nou
context .”

De Gabriel, J. Ll. (2012). Internet Marketing 2.0 (pàg. 70 i 71).

Els prescriptors tradicionals també participen a la xarxa adoptant una personalitat
virtual.

Els nens "youtubers", un negoci amb interrogants ètics

Un dels darrers fenòmens a les xarxes socials és la proliferació de vídeos de nens i nenes
que, aparentment, mostren la seva quotidianitat (una visita a un parc d’atraccions, una festa
d’aniversari...). Alhora, és un negoci lucratiu. Els ingressos procedeixen de la publicitat de
Youtube i de marques comercials que proporcionen diners o regals si mostren els seus
productes. Si bé els nens i les nenes juguen a ser actors i actrius, els pares i les mares
gestionen la difusió dels continguts. Aquests negocis obren interrogants sobre qüestions
ètiques. Per saber-ne més, vegeu: “El negoci dels nens youtubers”, publicat al diari La
Vanguardia (goo.gl/hBjMZZ).

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

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

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

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

Un prescriptor és una
persona que n’influencia
d’altres en les decisions de
compra de productes per
raó de coneixements o
experiència en l’ús.

http://www.lavanguardia.com/encatala/20161006/41807875465/el-negoci-dels-nens.html
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Les xarxes són també un suport publicitari. Tot i que, generalment, sense
l’impacte que tenen altres canals, la majoria ofereixen també la possibilitat de
promocionar continguts.

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

Innovacions en el comerç virtual

Instagram va anunciar l’activació d’una opció per a la compra directa el novembre de 2016.
Aquesta opció permet conèixer les característiques del producte i accedir a la botiga virtual
sense sortir de l’aplicació. En aquesta primera fase en el mercat nord-americà hi van
participar 20 marques.

Per la seva banda, Easypromos (www.easypromosapp.com/es) és un servei per realitzar
promocions de venda i concursos a través de les xarxes socials.

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

Tenint en compte el nombre d’usuaris, les xarxes socials més destacades són les
que es detallen a la taula 2.1; on es mostren també les seves característiques
bàsiques.

Taula 2.1. Característiques de les principals xarxes socials

Denominació Accés Nombre d’usuaris
actius (aprox.)

Idea clau Fortalesa Debilitat

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

Cobertura Cert esgotament del
model

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

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

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

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

Massa diversificació
de continguts

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

Pertany a Google Poca notorietat entre
els consumidors

LinkedIn www.linkedin.com 440 milions Comunitats
professionals

Establiment de
contactes i
visualització de la
marca en el sector

Ineficaç per a accions
de màrqueting per a
consumidors

WhatsApp www.whatsapp.com 1.000 milions Missatgeria
instantània

Referència entre els
consumidors

Poc desenvolupament
en l’àmbit comercial

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

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

https://www.easypromosapp.com/es/
https://es-es.facebook.com
https://twitter.com
https://www.instagram.com
https://www.pinterest.es
https://www.youtube.com
https://plus.google.com
https://www.linkedin.com
https://www.whatsapp.com
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Les estratègies de màrqueting als mitjans socials poden ajudar a assolir objectius
molt diversos:

• Construcció de la marca i millora de la reputació: la presència de la
marca a les xarxes n’augmenta la visibilitat i ajuda a transmetre una imatge
positiva i a crear confiança.

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

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

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

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

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

Exemples d’aplicació pràctica de les xarxes

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

• Presentació de nous productes o serveis.

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

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

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

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

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

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

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

Exemple d’ús coordinat de diverses xarxes socials

La 52a edició del RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, celebrada del 13 al 16 d’octubre de
2016, va utilitzar tres xarxes socials perquè els aficionats seguissin el desenvolupament de
la competició en directe a internet: Facebook (www.facebook.com/RallyRaccCatalunya),

https://www.facebook.com/RallyRaccCatalunya/
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Llegiu els reportatges “Es
pot fer caixa amb

Instagram?”, publicat a El
País, i “Les altres cares de

la ‘selfie”’, publicat a La
Vanguardia, a la secció

“Annexos” d’aquest
apartat.

Twitter (www.twitter.com/RallyRACC) i Instagram (www.instagram.com/rallyracc). També
es va usar l’etiqueta #RallyRACC. El contingut difós van ser entrevistes amb els pilots,
mecànics... Un dels valors afegits era que hi havia accés a vídeos i fotografies en 360
graus. Abans de la popularització d’aquestes eines, el seguiment en directe necessitava
almenys una pàgina web amb actualització contínua o utilitzar la ràdio o la televisió.

2.1 Prescriptors digitals

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

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

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

Exemple de com guanyar diners des d’un compte d’Instagram

Jessie Chanes és una noia de Màlaga apassionada per la moda que, quan estava estudiant
en una facultat de psicologia de Polònia, va iniciar un blog com a estratègia per trobar feina.
Chanes explicava què feia una noia espanyola d’Erasmus en aquell país. De mica en mica,
va anar sumant seguidors i actualment ella i el seu espòs tenen ingressos estables amb
un compte d’Instagram (@jessiekass). Jessie Chanes és una de les pioneres a l’Estat
espanyol a parlar de moda en aquesta xarxa. Inicialment, les marques de roba li enviaven
peces de roba perquè les mostrés. Després, les marques li van començar a oferir petites
quantitats de diners. Aquestes marques es van interessar per Jessie Chanes no tant pel
nombre de seguidors, sinó per l’estètica i l’estil del compte.

Els influencers són els prescriptors en el màrqueting digital. Utilitzen
els blogs i les xarxes socials per persuadir els seguidors sobre les
característiques d’un producte d’una manera natural i espontània. La xarxa
més utilitzada és Instagram, perquè la fotografia és la base dels continguts.

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

• Nombre i perfil dels seguidors

• Nombre i tipus d’interaccions amb els seguidors

• Nombre i tipus de comentaris en les interaccions

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

https://twitter.com/RallyRACC
https://www.instagram.com/rallyracc
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Aquesta tècnica està considerada com a econòmica i efectiva. Els prescriptors
ho són per a una categoria de producte específica. Tal com il·lustra la figura 2.1,
aquesta prescriptora digital promociona productes de moda i bellesa adreçats a un
públic femení.

Figura 2.1. Una influencer promociona un producte de cosmètica

www.instagram.com/marinaromerom

La taula 2.2 mostra alguns dels prescriptors digitals més coneguts a Instagram de
l’Estat espanyol i el nombre de seguidors.

Taula 2.2. Principals prescriptors digitals espanyols a Instagram

Prescriptor Nombre de seguidors Accés

Álvaro Mel 789.000 goo.gl/YDTiGf

Belén Hostalet 462.000 goo.gl/1ndmlE

Marina Romero 159.000 goo.gl/V2pWJu

Itziar Aguilera 124.000 goo.gl/7GRnXY

Alba Miró 60.600 goo.gl/EvtsM6

Font: Magazine - La Vanguardia (8 de gener de 2017)

El cost d’aquesta tècnica és variable i depèn de la popularitat del prescriptor.

El cost d’una publicació d’un prescriptor digital famós pot anar dels 1.000
als 2.000 euros.

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

En aquest sentit, la Federal Trade Comission (FTC), l’agència que regula les acti-
vitats comercials als Estats Units, ha engegat campanyes per evitar la publicitat

https://www.instagram.com/meeeeeeeel_/
https://www.instagram.com/belenhostalet/?hl=es
https://www.instagram.com/marinaromerom/
https://www.instagram.com/itziaraguilera/?hl=es
https://www.instagram.com/albamiro1/?hl=es
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encoberta. La Llei de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic,
que, entre altres punts, regula les comunicacions comercials per via electrònica a
l’Estat espanyol, va en aquest mateix sentit.

Un canal també usat pels prescriptors és Youtube, però amb una funcionalitat
específica. En aquest cas, són experts en determinats temes que, amb contingut
teòric i pràctic, divulguen gratuïtament consells i experiències a través d’un canal.
Els formats més comuns són l’explicació magistral, l’entrevista i el tutorial. Els
canals de Raimon Samsó (goo.gl/LjQMpr) i Laura Ribas (goo.gl/X0HRvi) en
són exemples.

2.2 Màrqueting a Facebook

Facebook és una xarxa generalista
amb una gran cobertura.

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

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

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

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

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

Dan Zarrella i Alison Zarrella, experts en comunicació digital, subratllen dues
idees respecte a la utilització de Facebook en les accions de màrqueting: la inversió
en temps i el paper actiu de l’empresa davant la interacció amb els usuaris:

“El màrqueting a Facebook pot ser sorprenentment barat, especialment si ho comparem
amb els mitjans tradicionals i alternatius, però cal fer una inversió significativa en temps.
Els usuaris de Facebook esperen que s’escoltin les seves peticions (i que actuï en
conseqüència, no serveix només dir “ho escoltem”). Volen contingut interessant i actualitzat
de forma regular i ofertes exclusives per a ser el seu “amic”.”

Zarrella, D. i Zarrella, A. (2011). Marketing con Facebook (pàgina 20).

https://www.youtube.com/user/Raimonsamso
https://www.youtube.com/user/LauraRibasOnline
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2.2.1 Publicitat a Facebook

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

La publicitat a Facebook es gestiona a través de Facebook Ads (vegeu la figura
2.2).

Figura 2.2. Interfície del gestor d’anuncis

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

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

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

• Mostrar els anuncis a les persones més indicades per assolir l’objectiu
previst, sigui omplir un formulari o realitzar una compra.

• Crear públics personalitzats a partir dels visitants del web. El píxel
identifica els usuaris que han visitat el web i posteriorment se’ls pot mostrar

Guia d’anuncis de
Facebook

Els anuncis de Facebook poden
mostrar-se de forma
lleugerament diferent segons
l’objectiu que es desitgi.
Facebook disposa d’una guia
d’anuncis amb algunes
recomanacions i on es poden
veure les diferències entre els
diversos formats
(goo.gl/88J7wR).

Píxel de Facebook

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

https://www.facebook.com/business/ads-guide
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
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publicitat personalitzada, independentment que siguin fans o no de la pàgina
de l’empresa.

• Crear públics similars. Gràcies al píxel es poden seleccionar altres persones
que tinguin un perfil similar al dels millors clients.

• Mostrar anuncis de productes dinàmics. El píxel fa possible mostrar anuncis
als usuaris en funció de les pàgines del web que hagin visitat.

El píxel es pot configurar perquè faci el seguiment de les conversions amb
esdeveniments estàndards o bé es pot crear una conversió personalitzada:

• Seguiment de les conversions amb esdeveniments estàndards. Des de
la secció Píxels de Facebook Ads, cal afegir determinats paràmetres a
les pàgines on es vol que es realitzi la conversió. Hi ha 9 categories
d’esdeveniments disponibles: veure contingut, cercar, afegir al carret, afegir
a la llista de desitjos, iniciar el pagament, afegir la informació del pagament,
comprar, client potencial i finalitzar registre.

• Conversió personalitzada. Les conversions personalitzades es creen també
des de la secció Píxels de Facebook Ads. Quan es crea una nova conversió,
cal incorporar un enllaç de destinació i la categoria de l’esdeveniment. Un
cop creada la conversió, es pot utilitzar a les campanyes que s’iniciïn.

Creació d’una campanya publicitària a Facebook

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

• Seleccionar l’objectiu de la campanya: l’empresa ha de decidir què vol
aconseguir i, a partir d’aquí, seleccionar el més adient, d’entre els objectius
disponibles. Bàsicament les possibilitats són (vegeu taula 2.3):

– Crear presència: les empreses han de ser on són les persones i, per
tant, han d’assegurar la seva presència a Facebook.

– Donar-se a conèixer. Les empreses han de trobar clients nous,
informar de qui són i a què es dediquen.

– Impulsar el descobriment. Aconseguir que les persones busquin els
productes de l’empresa i serveis a Internet o a les botigues físiques.

– Generar clients potencials. Descobrir qui té més probabilitats de
convertir-se en client.

– Impulsar les vendes. Per vendre més cal mostrar a les persones
articles que sigui possible que vulguin comprar.

– Millorar la fidelització. Establir relacions perquè l’empresa es
mantingui com la primera opció dels clients.
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Taula 2.3. Objectius de màrqueting

Donar-se a conèixer Impulsar descobriment Generar clients
potencials

Millorar la fidelització Impulsar les vendes

Interacció amb la pàgina Clics al lloc web Anuncis a clients
potencials

Notorietat de marca Conversions al lloc web

Reconeixement de marca Reproduccions de vídeo Descàrrega d’aplicacions
per a mòbils

Interacció amb la pàgina Interacció amb l’aplicació

Reproduccions de vídeo Respostes a
esdeveniments

Clics al lloc web Anuncis dinàmics Sol·licituds d’ofertes

Atenció al client Promocionar el catàleg

Sol·licituds d’ofertes

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

• Determinar la configuració del públic objectiu: edat, idioma, localització,
nivell de formació, tipus de feina, interessos, comportament, etc. Facebook
permet una segmentació és molt acurada i efectiva i convé elegir les dades
demogràfiques i de comportament que millor representin el públic de
l’empresa. Hi ha tres opcions per elegir el públic d’una empresa: públic
bàsic, públic personalitzat i públic similar:

– El públic bàsic selecciona el públic manualment en funció de diverses
característiques, com ara les seves dades demogràfiques, la ubicació,
els interessos i el comportament, tenint en compte que:

∗ Les dades demogràfiques inclouen l’edat, el sexe, la situació
sentimental, la formació, el lloc de treball i el càrrec, entre
d’altres.

∗ La ubicació consisteix a definir zones on interessi oferir els
serveis o productes i establir un radi al voltant d’una ubicació per
aconseguir més visitants.

∗ Els interessos són les aficions, les formes preferides d’entreteni-
ment i els aspectes en general que agradin a les persones.

∗ El comportament fa referència al comportament de compra, a l’ús
que es fa dels dispositius i a altres activitats.

– El públic personalitzat permet pujar una llista de contactes per
connectar amb els clients de Facebook. Les fonts que s’utilitzen per
crear públic personalitzat són les següents:

∗ Clients lleials i potencials actuals.
∗ Visitants o persones que visiten el lloc web de l’empresa.
∗ Usuaris de dispositius mòbils que utilitzen l’aplicació per a

mòbils.

– El públic similar utilitza la informació sobre els clients actuals per
trobar persones similars.

Audience Network

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

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

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

goo.gl/t1oUFk.

Publicitat

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

• Seleccionar la ubicació de l’anunci. Fa referència a la plataforma a utilitzar:
Facebook, Instagram, les aplicacions i els llocs web d’Audience Network, o
a totes les opcions anteriors, i permet decidir fins i tot en quins dispositius
mòbils. La taula 2.4 mostra la compatibilitat entre les diverses plataformes
i els diferents formats d’anunci.

Taula 2.4. Compatibilitat de plataformes i formats d’anunci

Facebook Instagram Audience Network

Amb vídeo Amb vídeo Amb vídeo

Amb foto Amb foto Amb foto

Per seqüència Per seqüència Per seqüència

Amb presentació Stories

Canvas

• Establir el pressupost. Facebook demana el pressupost diari o total per
a cadascuna de les campanyes publicitàries. Facebook no cobra mai per
sobre del pressupost establert. El pagament pot ser per impressions (CPM)
o per clic (CPC). Per establir el preu de les impressions o el preu per clic
s’obre una licitació, i el preu final es decideix en un sistema de subhasta i
depèn de la competència i del rendiment de l’anunci. Com a AdWords, a
Facebook els anuncis no tenen un cost establert i únicament es cobra pel
nombre de clics que rebi l’anunci o pel nombre d’impressions de l’anunci
que es mostrin una vegada es posi en circulació. La taula 2.5 i la taula 2.6
mostren, respectivament, els països on el cost per mostrar 1.000 vegades un
anunci (CPM) és més elevat i els països on el cost per clic (CPC) és més
elevat.

Taula 2.5. Rànquing de països amb el CPM
més car. Font: La Vanguardia (2 d’octubre de
2016)

Posició País Preu en euros

1 Japó 10,46

2 Estats Units 8,50

3 Austràlia 8,05

4 Hong Kong 6,73

5 Noruega 6,57

6 Corea del Nord 5,99

7 Rússia 5,62

8 Suïssa 5,56

9 Alemanya 5,47

10 Dinamarca 5,47

(25) Espanya 3,30

• Crear l’anunci. A partir d’imatges, vídeos, text i enllaços. Facebook ofe-
reix diversos formats d’anunci. Els formats disponibles són els següents:

– Anuncis amb foto: són anuncis que es transmeten mitjançant imatges
atractives (vegeu la figura 2.3).

– Anuncis amb vídeo: utilitzen imatges, so i moviment a l’hora
d’explicar la història (vegeu la figura 2.4).

https://www.facebook.com/business/help/430291176997542
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-tips-recommendations
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Taula 2.6. Rànquing de països amb el CPC
més car. Font: La Vanguardia (2 d’octubre de 2016)

Posició País Preu en euros

1 Japó 1,79

2 Noruega 1,27

3 Austràlia 1,26

4 Estats Units 1,11

5 Suïssa 1,04

6 Finlàndia 1,02

7 Suècia 1,02

8 Canadà 0,99

9 Alemanya 0,95

10 Dinamarca 0,92

(25) Espanya 0,40

– Anuncis per seqüència: mostren diversos vídeos o imatges en un sol
anunci (vegeu la figura 2.5).

– Anuncis amb presentació: són anuncis amb vídeo lleugers per
connectar persones amb diferents velocitats de connexió.

– Anuncis canvas: és un tipus d’anunci pensat i optimitzat per a mòbils
que es carrega ràpidament per explicar una història de forma atractiva.

– Anuncis de col·lecció: expliquen una història amb un sol anunci on
es mostren els productes de l’empresa.

Figura 2.3. Anunci amb foto
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Figura 2.4. Anunci amb vídeo

Figura 2.5. Anunci per seqüència

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

Els anuncis de Facebook es poden administrar de quatre maneres diferents:

• Administrador d’anuncis de Facebook. Permet crear, editar i administrar
anuncis ràpidament des de Facebook.

• Aplicació administrador d’anuncis de Facebook. És una aplicació per
a mòbil o tauleta que permet controlar els anuncis i portar-ne a terme un
seguiment.
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• Power Editor de Facebook. És una eina que utilitzen els anunciants que
treballen a gran escala i necessiten tenir un control precís dels anuncis, els
conjunts d’anuncis i les campanyes.

• Business Manager de Facebook. És una eina que permet a les empreses
compartir i controlar l’accés als comptes publicitaris, les pàgines i altres
recursos de forma segura.

Amb aquestes eines es pot comprovar si una versió de l’anunci funciona millor
que un altra o si no s’entrega de forma eficaç, i si es creu convenient es pot arribar
a modificar la campanya.

2.2.2 Promoció d’una pàgina i d’una publicació

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

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

Quan se selecciona Promou des de la pàgina d’inici (vegeu la figura 2.6) i a
continuació Promociona la pàgina és perquè es volen trobar nous clients i es
vol mantenir el contacte amb els que ja es tenen.

Figura 2.6. Promocions a Facebook

La idea és crear un públic de persones, tal com es mostra en la figura 2.7,
interessades en allò que ofereix l’empresa. Aquestes persones podran indicar que
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els agrada la pàgina o subscriure-s’hi per rebre notificacions quan es publiquin
actualitzacions, fet que ajudarà a arribar als clients i a mantenir l’empresa com la
seva primera opció de compra.

Figura 2.7. Promoure pàgina

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

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

1. Seleccionar la publicació.

2. Clicar al botó Promociona la publicació.

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

4. Seleccionar l’audiència a la qual es vol fer arribar la publicació, tot indicant-
ne el sexe, l’edat i la població. Per definir el públic objectiu de forma
detallada es pot incloure gent que compleixi com a mínim una de les
dades demogràfiques, interessos o comportaments definits, i fins i tot es
pot excloure gent. També hi ha una opció per fer arribar la promoció als
amics dels seguidors. En aquest cas, els amics veuen la publicació com una
recomanació del seguidor en qüestió.

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

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

8. Indicar el mètode de pagament.

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

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

2.2.3 Estadístiques

Després de crear la pàgina i fer algunes publicacions es poden utilitzar les
estadístiques o l’anàlisi per esbrinar a quantes persones s’arriba, quin contingut
genera una major resposta, quantes persones duen a terme accions...

Estar al corrent del rendiment de la pàgina ajuda a definir millor l’estratègia de
contingut i a entendre la manera com ajuda a aconseguir els objectius empresarials
(vegeu la figura 2.8).

Figura 2.8. Pàgina de resum de l’anàlisi d’una pàgina

Les estadístiques ajuden a prendre decisions de màrqueting perquè el negoci creixi,
ja que les pàgines permeten entendre com les persones interactuen amb el negoci,
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Instagram per a empreses

Podeu consultar més informació
relacionada amb Instagram per a

empreses a: goo.gl/pHN9vP.

marca o organització. Però un factor a tenir present és que per visualitzar les
estadístiques d’una pàgina cal tenir 30 “m’agrada”.

Les estadístiques són molt interessants si s’utilitzen per ajustar la pàgina i fer
que augmenti el públic i millori la interacció. Per fer-ho caldria analitzar els
següents elements: promocions, seguidors, gustos, abast (persones que veuen
les publicacions o people reached), visites a la pàgina, accions a la pàgina,
publicacions, esdeveniments, vídeos, gent i missatges.

2.3 Màrqueting a Instagram

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

vídeos predominen sobre el text.

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

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

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

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

Exemples d’utilització d’Instagram

Alguns exemples d’utilització d’Instagram són:

• Aparador de productes que estan a la venda.

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

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

2.3.1 Publicitat a Instagram

L’atracció que té la imatge és el valor diferencial que presenta la publicitat a
Instagram. Les campanyes es gestionen des de Facebook Ads i, com a Facebook,

https://business.instagram.com
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permeten un alt grau de segmentació que fa que puguin ser més efectives amb un
cost relativament baix.

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

Si cal administrar una gran quantitat d’anuncis, conjunts d’anuncis i campanyes
es pot utilitzar també l’editor Power Editor. Una altra opció encara és fer la
compra d’anuncis a través de socis o partners d’Instagram, és a dir, a través de
les empreses especialitzades i expertes que ofereixen els seus serveis. Els seus
coneixements estan verificats per Instagram i els permeten combinar l’experiència
amb la tecnologia per obtenir bons resultats d’una forma àgil i fàcil.

Instagram ofereix la possibilitat de crear diferents tipus d’anuncis: anuncis
amb foto, amb vídeo, per seqüència, i anuncis a Instagram stories.

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

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

2. Seleccionar el tipus de campanya:

• Compra d’abast i freqüència: permet planificar i comprar amb
antelació i s’utilitza per aconseguir un abast previsible i un major
control sobre la freqüència dels missatges. Aquesta opció es recomana
quan es vol dirigir a un públic de com a mínim 200.000 persones. Es
poden posar anuncis a Facebook, Instagram i Audience Network (en
cas de triar l’objectiu de reproduccions de vídeo).

• Compra de subhasta: ofereix més opcions, eficàcia i flexibilitat que
la d’abast i freqüència però amb resultats menys previsibles. Es poden
posar anuncis a Facebook, Instagram, Messenger i Audience Network.

• Campanya de Marquee. Les campanyes de Marquee són adequades
si es vol generar un reconeixement massiu i mantenir una alta fre-
qüència. Es tracta de campanyes amb un CPM fix, que garanteixen
les impressions i el posicionament, es mostren sempre en primer lloc.
Duren un sol dia i mostren tres continguts diferents. Els detalls de la
campanya són els que es mostren en la taula 2.7.

3. Seleccionar l’objectiu prioritari, en funció dels objectius marcats. Les
opcions disponibles són les següents:

• Reconeixement de la marca: ajuda a augmentar el record i el reco-
neixement de la marca amb anuncis amb foto, vídeo o per seqüència.

• Interacció amb una publicació: s’utilitza per aconseguir que les per-
sones responguin a un anunci d’Instagram, ja que aquesta interacció
inclou els “m’agrada” i els comentaris. Per aconseguir aquest objectiu
es poden utilitzar anuncis amb foto i anuncis amb vídeo.

’Instagram stories’

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

dels diferents tipus
d’anuncis d’Instagram i les

crides a l’acció
disponibles per a

cadascun a l’apartat
“Annexos”.

• Reproduccions amb vídeo: s’utilitzen els vídeos per aconseguir que
més persones visualitzin l’anunci.

• Trànsit o clics al lloc web: serveix per atraure persones al lloc web, i
es poden utilitzar anuncis amb foto, anuncis amb vídeo i anuncis per
seqüència.

• Conversions al lloc web: es fan servir perquè les persones facin
accions específiques en un lloc web, com ara una subscripció a un
butlletí de notícies, comprar un producte... Els formats disponibles
són anuncis amb foto, amb vídeo i per seqüència.

• Descàrrega d’aplicacions per a mòbil: consisteix a aconseguir
que les persones s’instal·lin una aplicació d’App Store o de Google
Play. Els formats disponibles són anuncis amb foto, amb vídeo i per
seqüència.

• Interacció amb una aplicació: es pot fer servir per incrementar la
interacció amb una aplicació, i es poden utilitzar els anuncis amb foto,
els anuncis amb vídeo i els anuncis per seqüència.

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

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

6. Dissenyar l’anunci. L’eina Power Editor permet crear anuncis a partir
d’una foto o imatge única (vegeu figura 2.9), una seqüència d’imatges
que l’usuari desplaça, un reproductor d’imatges (‘Instagram stories’) o
un vídeo amb una durada màxima de 60 segons. Les crides a l’acció
disponibles varien en funció dels diferents tipus d’anunci i caldrà utilitzar,
en cada cas, la que més s’adeqüi a l’objectiu establert.

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

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

Taula 2.7. Detalls de la campanya de Marquee

Detalls de la campanya Descripció

Tipus de compra Comanda d’inserció

Preus CPM fix

Segmentació País. Segmentació per sexe o edat disponible a determinats països

Durada de la campanya Un sol dia

Freqüència Fins a tres vegades per dia (contingut únic per a cada impressió)

Posició de l’anunci Quan s’entrega un anunci de Marquee apareix a la primera posició publicitària
disponible a la secció de notícies d’Instagram d’una persona

Formats Foto, vídeo o seqüència (només es pot elegir un format per campanya)
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Taula 2.7 (continuació)

Detalls de la campanya Descripció

Requisits de contingut Tres continguts diferents (el mateix format d’anunci)

Enllaços i crides a l’acció Disponibles per a anuncis amb foto, amb vídeo o per seqüència

Seqüenciació d’anuncis No disponible en aquest moment

Figura 2.9. Format d’anunci amb foto

2.4 Màrqueting a Twitter

Twitter està posicionat com un canal
informatiu en temps real.

Les persones i les marques connecten amb Twitter, ja que, amb tot el que hi passa,
les marques tenen multitud d’oportunitats per afegir-se a les converses. Així,
Twitter es converteix en una eina de màrqueting molt potent que ofereix informació
en temps real, interaccions i opinions que augmenten el rendiment d’una marca.
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La licitació és un sistema de
compra en què el preu final
es decideix per subhasta i,

per tant, depèn de qui
ofereix més diners.

Twitter és la xarxa més connectada amb l’actualitat i la que permet obrir
converses amb els usuaris de forma més àgil. Twitter també és una eina
especialment útil per a la creació de comunitats basades en interessos
comuns i, per tant, per a la construcció de relacions professionals.

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

Exemple de l’evolució de Twitter

Twitter ja ha entrat en el món de la televisió amb continguts esportius i massius. La
periodista Blanca Gispert explica, en l’edició del 18 de setembre de 2016 de La Vanguardia,
que Twitter fa el salt a la televisió amb una versió que, inicialment, es veurà a Apple TV.
L’aplicació retransmetrà els continguts audiovisuals penjats a la xarxa i les piulades i vídeos
del Periscope més populars. La companyia ha firmat acords per retransmetre competicions
esportives de seguiment massiu als Estats Units, com ara l’NBA de bàsquet i la lliga de
beisbol MLB.

2.4.1 Publicitat a Twitter

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

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

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

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

3. Seleccionar el tipus de campanya depenent de l’objectiu de màrqueting
que es persegueixi, Twitter ofereix les campanyes i els anuncis basats
en objectius (vegeu la figura 2.10) que faciliten l’optimització de les
campanyes de màrqueting. Els tipus de campanyes disponibles són els
següents:

• Campanya de seguidors o promoció d’un compte (promoted ac-
count): es poden utilitzar comptes promocionats per fer créixer la
comunitat a Twitter. El preu de les campanyes de seguidors es fixa
segons el cost per seguidor (CPF), i només es paga quan es guanya
un nou seguidor. Els aconseguits de manera orgànica (natural) no es
comptabilitzen. Els comptes promocionats apareixen a la cronologia
d’inici i a la secció “A qui seguir”.

• Campanya de clics al lloc web o conversions: solen incloure un tuit
promocionat (promoted tweet) amb una website card o targeta web del

https://business.twitter.com/es.html
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lloc. La piulada apareix en el primer lloc quan realitzem una cerca i les
website cards també són visibles als resultats de cerca i a la cronologia
dels usuaris. L’objectiu és aconseguir trànsit o conversions al web. La
piulada apareix a la cronologia amb un indicatiu que està patrocinada,
tal com es veu en la figura 2.11. En aquest cas, l’anunciant només
paga quan l’usuari interactua amb la piulada, o sigui quan la repiula o
quan la respon.

• Campanya d’interaccions del tuit: inclouen un tuit promocionat i
permeten a les marques generar conversions en audiències clau. Els
tuits promocionats apareixen a la cronologia i als resultats de cerca i
són molt adequades per generar participació.

• Campanya de descàrregues o interaccions d’app: utilitzen tuits
promocionats amb una app card o targeta d’aplicació. El tuit apareix
a la cronologia de l’usuari (solament en dispositius mòbils).

• Campanya de clients potencials o leads: els usuaris poden compartir
la seva direcció de correu electrònic amb la marca de forma molt
senzilla i sense sortir de Twitter. Incorpora un tuit promocionat amb
una lead generation card, targeta de generació de client potencial,
visible per als usuaris segmentats, a les seves cronologies i als resultats
de cerca.

• Campanya de reproduccions de vídeo: quan un usuari es desplaça
per la seva cronologia de Twitter i apareix un vídeo amb una vista
de com a mínim el 25%, aquest contingut comença a reproduir-se
automàticament mentre està silenciat per atraure l’atenció de l’usuari.
Una vegada que els vídeos promocionats comencen a reproduir-se a
la cronologia amb una vista del 100%, es cobra segons el cost per
visualització (CPV), quan s’hagin reproduït 3 segons acumulats del
vídeo o si l’usuari fa clic per activar el so o expandir el vídeo, el que
succeeixi primer.

• Campanya de notorietat de marca o tendències promocionades
(promoted trends): pretén augmentar la notorietat de marca. A Twitter
es coneix com a tendència o trending topic el concepte o conceptes
més mencionats, és a dir, el tema del qual els usuaris han parlat
més un dia determinat. Les tendències promocionades proporcionen
una notorietat massiva i incentiven l’inici d’una conversa a Twitter.
Tanmateix, aquesta opció només és a l’abast de les grans empreses
pel seu elevat cost. Les tendències promocionades apareixen a la part
superior de la llista de tendències i a la cronologia dels usuaris.

4. Crear la campanya. Implica donar un nom a la campanya i indicar
la durada i la segmentació. En la segmentació cal indicar, entre altres
característiques, el país on l’anunciant vol que la campanya es visualitzi,
el gènere dels usuaris i l’idioma. A part, Twitter permet una segmentació
avançada (vegeu la figura 2.12) que inclou segmentació per dispositiu, per
interessos, per seguidors, per paraules clau, per televisió (permet dirigir-se
a una audiència específica en relació amb programes, gèneres o canals), per
comportament i audiència de partners i també permet definir audiències
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personalitzades a partir de dades internes o de tercers, per exemple per fer
remàrqueting.

5. Indicar el pressupost diari i, opcionalment, un pressupost total. La
campanya finalitza en el moment que el pressupost s’esgota. L’anunciant ha
d’indicar també el CPC màxim, o sigui fins a quants diners està disposat a
pagar per un nou seguidor o per cada interacció amb una piulada promoguda.
Si hi ha molta competència, la licitació puja. Twitter fa un suggeriment
econòmic a l’anunciant.

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

7. Iniciar la campanya i optimitzar-la. Twitter dona dues opcions per al
desenvolupament de la campanya: un ritme accelerat (que els anuncis es
mostrin ràpidament) i un ritme estàndard (que els anuncis es mostrin al llarg
del dia).

Figura 2.10. Objectius de les
campanyes de Twitter

Figura 2.11. Piulada patrocinada per una empresa de
serveis
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Figura 2.12. Segmentació addicional del perfil de l’audiència

2.5 Comunitats de marca

Les comunitats de marca són una altra forma d’aplicar a l’àmbit comercial el
concepte de comunitat virtual, basada en la vinculació de persones per interessos
a través dels canals digitals, en general, i de les xarxes socials, en particular.

Una comunitat de marca (en anglès, brand community) és una plataforma que
les marques desenvolupen a internet a fi que els clients hi interactuïn com a
grup i generin un valor que beneficiï ambdues parts. Es tracta d’una eina poc
desenvolupada perquè, tot i que potencia la relació de la marca amb els seus
públics, necessita uns recursos humans i tècnics que les petites i mitjanes empreses
(pimes) sovint no poden assumir.

El professor Hayden Noel defineix les comunitats virtuals (concepte general) i
les comunitats de marca (concepte aplicat a l’àmbit comercial), i algun dels seus
beneficis:

”[les comunitats virtuals] són grups que utilitzen internet per entrar en contacte amb
persones que comparteixen interessos similars. Avui dia ja no és necessari interactuar
cara a cara per comunicar-se amb algú que comparteix els nostres mateixos interessos.
Així, aquests grups ja no tenen fronteres geogràfiques i poden ser d’abast internacional [...]
Un tipus de grup virtual és una comunitat de marca. Avui dia moltes companyies estan
creant grups de consumidors que es mantenen fidels a la seva marca. Aquests grups són
molt beneficiosos per al negoci, ja que segueixen comprant la marca i també la recomanen
a altres persones que no pertanyen al grup.”

H. Noel (2012). El comportamiento del consumidor (pàg. 57).
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Una comunitat de marca no es crea amb les xarxes socials, sinó que només les
utilitza per dinamitzar-la. El desenvolupament d’una comunitat de marca és
un procés a mitjà i llarg termini, i presenta tres fases:

1. Disseny i creació de l’espai virtual, que serà lloc de trobada de la
comunitat. En el moment inicial, la marca ha de presentar l’oferta com
un espai organitzat i estructurat. Es recomana que l’accés es realitzi a partir
del web corporatiu de l’empresa i que no sigui obert, si es vol atorgar un
valor de pertinença. D’aquesta manera, els clients es registren gratuïtament
per poder accedir i participar dels continguts. El registre permet tenir una
base de dades amb informació dels participants.

2. Desenvolupament de la política de captació de consumidors i clients. El
registre a la plataforma sol estar condicionat pel consum dels productes
(visió restrictiva), però també es pot fer una política de captació a partir de
l’interès que tenen els consumidors per la marca (visió oberta). La marca
ofereix un context de pertinença per trobar-se amb altres persones amb els
mateixos interessos i la plataforma ha de convertir-se en l’espai més proper
que té el consumidor amb la marca. És rellevant que una comunitat de marca
expliciti la seva proposta de valor per aconseguir usuaris. Els objectius de
la comunitat no han de ser merament comercials, sinó que ha de ser un espai
per compartir interessos afins. Per tant, les relacions a establir van més enllà
de la transacció de productes.

3. Dinamització de la comunitat de marca. La marca ha de tenir un paper
no intrusiu en el dia a dia de la comunitat. L’aportació de continguts ha
de ser realitzada, bàsicament, pels usuaris registrats. Els continguts han de
facilitar el debat sobre els productes de la marca. L’empresa ha de saber
que els comentaris poden ser positius però també negatius per als interessos
comercials de la marca. La marca ha de programar accions puntuals de
dinamització que facin referència als productes o als serveis d’atenció que
reben. En cas que la marca disposi de botigues físiques, la dinamització
també ha de fer referència a aquests espais d’interrelació entre client i
marca. Les accions de dinamització no s’han de fer exclusivament a través
d’internet, sinó que s’han de conjugar amb accions presencials.

Una comunitat busca que la marca entri a formar part de la vida dels
clients i els consumidors.

Una comunitat de marca ha de transmetre una certa exclusivitat entre els clients
i consumidors que en formen part. El Nike+ Run Club, el club de corredors de la
marca esportiva Nike (goo.gl/MOlHnd), estableix una barrera d’accés en forma
de registre, tal com mostra la figura 2.13.

https://www.nike.com/events-registration/event?id=70408&register=true
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Figura 2.13. Accés a la comunitat de corredors de la marca Nike

El desenvolupament d’una comunitat de marca és d’interès, perquè consolida la
relació dels consumidors i clients amb la marca. Una comunitat de marca permet
que els consumidors i els clients es vinculin amb la marca d’una manera més sòlida
i perdurable, formalitzant un punt de trobada fora del soroll de les xarxes socials.

Aquesta fidelització facilita una major implicació del consumidor amb la marca
i el consum dels seus productes. A més, una comunitat ajuda que els consumi-
dors tinguin una actitud més positiva. Els clients i els consumidors esdevenen
còmplices i es poden convertir en ambaixadors de la marca.
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