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Introducció

El comerç electrònic és un canal de venda en creixement que presenta dues
característiques inèdites fins ara que estan transformant profundament els hàbits
de compra: la botiga sempre oberta i la ruptura de les barreres territorials que les
iniciatives comercials han tingut per raó de localització.

La venda en línia ha modificat els hàbits dels consumidors i cal conèixer les par-
ticularitats d’aquest nou canal per tenir-les en compte en el moment de dissenyar
les estratègies de màrqueting. La seguretat en les transaccions comercials ha estat
un dels factors determinants per al desenvolupament de la venda a la xarxa.

En l’apartat “Màrqueting al comerç electrònic” es veu com, en el comerç en
línia, la interacció de l’usuari amb el web és determinant per a la conversió. És
imprescindible oferir una bona experiència d’usuari i que el procés de compra
generi valor per al client. Junt amb els avantatges del comerç en línia, el
consumidor percep també una sèrie d’inconvenients que el pla de màrqueting ha
d’intentar compensar i convertir en oportunitats.

En l’apartat “Anàlisi de dades i mesura de resultats” es veu com un dels
avantatges del màrqueting digital és la mesura en temps real d’allò que succeeix
en els canals digitals. El registre de les dades i la posterior anàlisi dels resultats
obre la porta a modificar l’estratègia de màrqueting, si és el cas.

Els continguts d’aquesta unitat han de fer reflexionar l’alumne sobre la complexitat
de gestionar una iniciativa comercial a través de la xarxa, a causa de les nombroses
variables que hi intervenen i influeixen. Un escenari canviant no només tecnolò-
gicament que exigeix creativitat per aconseguir els objectius marcats.

Per assolir aquests 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.

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

• Avalua els reptes del màrqueting electrònic: la confiança en els mitjans de
pagament, els problemes logístics i la seguretat.

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

• Avalua l’impacte de les accions de màrqueting digital.
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1. Màrqueting al comerç electrònic

La compra de productes en línia és una realitat en el sector comercial i és una
opció de consum en creixement entre els consumidors per quatre motius bàsics:

• És el comerç que mai tanca les portes, obert les 24 hores del dia i els 365
dies de l’any.

• La compra es realitza des de qualsevol lloc on hi hagi una connexió a
internet.

• El consumidor veu multiplicada l’oferta comercial a la qual pot accedir pels
mètodes tradicionals de comerç.

• L’accés universal provoca una competència molt més intensa que beneficia
el consumidor en forma de preus més baixos, promocions de venda o
campanyes de fidelització, etc.

A part, el comerç electrònic pot suposar també altres avantatges afegits per al
consumidor, com ara:

• La comparativa de preus. En un procediment de compra a través d’in-
ternet, el consumidor pot comparar preus a les pàgines web. Això és més
complicat si es fa en una botiga física.

• El transport del producte. En cas de compra d’un producte voluminós,
la compra a través de la botiga virtual assegura el transport fins al lloc que
indica el comprador. La botiga física no sempre ofereix aquest servei, que
pot anar condicionat al pagament d’un suplement.

• Els productes fora de temporada. Les botigues físiques solen retirar de
l’estoc els productes que no són de temporada, que pertanyen a col·leccions
anteriors o que ja no tenen demanda. Les botigues virtuals poden continuar
oferint aquest tipus de producte.

Junt amb aquests avantatges, però, el consumidor percep també una sèrie d’incon-
venients, com ara:

• La immediatesa en la disponibilitat del producte. La compra per internet
sempre implica una demora, més o menys llarga, per disposar del producte.
A més, encara que l’empresa asseguri l’arribada de la compra en un termini
determinat, l’hora d’entrega pot condicionar la seva disponibilitat.

• Les devolucions. En les compres per internet, accions com la devolució
d’un producte per una manca de conformitat o per un canvi de talla presenten
més complexitat que la mateixa acció feta en un botiga física.
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• L’assessorament directe. El consumidor que compra per internet és
autònom i no té a disposició un venedor qualificat que pugui resoldre dubtes
sobre el producte. No obstant això, la venda en línia pot posar a disposició
eines per resoldre aquesta mancança, com ara un telèfon directe, un xat o
les xarxes socials.

• L’accés a serveis complementaris. En les compres per internet, el
consumidor no té accés a certs serveis complementaris que una botiga física
pot programar com a política de fidelització, com ara un cicle de xerrades
o la presentació en exclusiva d’un producte.

Amb l’objectiu de captar i fidelitzar clients, el màrqueting en el comerç electrònic
ha d’aprofitar i potenciar aquests avantatges i minimitzar, en la mesura del possible,
aquests inconvenients.

Un pla de màrqueting ha de convertir en una oportunitat un factor
inicialment en contra.

1.1 El procés de compra en línia

Per poder oferir en línia el tracte personal, la seguretat i la fiabilitat que s’ofereix
a les botigues físiques cal un coneixement profund del client, que s’ha de situar al
centre de l’estratègia comercial, i del procés de compra que segueix.

El procés de compra en el comerç electrònic abraça des que el consumidor percep
que li manca alguna cosa fins que troba el producte adequat. Aquest procés de
decisió de compra o customer journey travessa cinc fases, i està influenciat tant
per elements interns (la personalitat, l’aprenentatge d’experiències de compra
anteriors, les motivacions personals...) com externs (la societat i la cultura o el
màrqueting mix de l’empresa). La figura 1.1 sintetitza les passes que realitza el
consumidor en un procés de compra:

• Reconeixement de la necessitat. El consumidor és conscient que li falta
alguna cosa i té el desig de satisfer aquesta carència. Tenir una necessitat
aboca a una insatisfacció, a un estat no ideal. Quan sorgeix una necessitat,
l’individu té una discrepància entre com està i com voldria estar, entre l’estat
real i l’estat desitjat. Aquesta necessitat pot ser genèrica (un producte) o
específica (una marca determinada).

• Recerca d’informació. El consumidor busca informació amb la finalitat
de satisfer la necessitat. Internet ha facilitat la cerca de dades i, per aquest
motiu, és necessari que l’usuari tingui facilitat per trobar l’empresa a la
xarxa. Per aquest motiu, és imprescindible que el web estigui ben posicionat
en els motors de cerca, sobretot a Google, i que el disseny de la pàgina sigui
l’adequat per a una navegació que porti, finalment, a la compra del producte.
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Les eines per al
monitoratge de les xarxes
es tracten a la unitat
“Comunicació a la xarxa”
d’aquest mateix mòdul.

La recerca inclou fonts d’informació fora de línia (experiències de compra
anteriors, la publicitat exterior, els consells dels amics...) i en línia (quan
s’accedeix a internet i el màrqueting digital pren tot el protagonisme). En
aquesta fase les xarxes socials són una font d’informació significativa per
a molts consumidors i la previsió és que vagin agafant protagonisme en la
venda directa.

La principal característica del consumidor en línia és que té accés a molta
informació.

• Avaluació d’alternatives. Després de recollir la informació, el consumidor
l’analitza i avalua els productes que ha trobat. L’individu realitza un
judici. A internet és molt important que la presentació del producte
(fotografies, text que l’acompanya, idiomes utilitzats...) sigui molt acurada.
Els productes cars impliquen una reflexió més profunda que els barats, en
què és factible primer provar el producte i, després, fer-ne una avaluació.
La prova del producte, que en el comerç electrònic no és possible, pot fer
modificar una primera avaluació, tot i que l’impacte de l’avaluació inicial
és molt significatiu. La fase de l’avaluació d’alternatives finalitza en el
moment que el consumidor estableix uns nivells de preferència. És a dir,
fa un llistat en què ordena el que ha trobat segons un o diversos criteris,
com ara el preu, l’accessibilitat del producte, la marca...

• Compra, o no, del producte. Ordenats els productes a partir dels nivells
de preferència, el consumidor opta per l’alternativa que li agrada més. No
obstant això, també és possible que, finalment, el consumidor opti per
rebutjar la compra de totes les alternatives que ha trobat. En el comerç
electrònic, la manca de claredat en el preu que el client ha de pagar (despeses
addicionals), la manca de seguretat a l’hora de facilitar les dades personals
i financeres o en l’entrega del producte (termini de lliurament) són motius
perquè un consumidor abandoni un procediment de compra.

La compra a través d’internet ha de prioritzar la senzillesa d’ús per l’usuari
i el procediment ha de ser com més ràpid millor per no perdre l’oportunitat
de venda. L’experiència ha de ser positiva per al consumidor, perquè això
facilitarà la repetició de la compra.

• Comportament postcompra. Un procés de compra finalitza després de
l’adquisició i utilització d’un producte, que influeix en decisions posteriors
i en comentaris que pot realitzar el client en els canals digitals. Les
avaluacions es realitzen a partir d’unes expectatives inicials i són subjectives.
Per exemple, un consumidor pot tenir la percepció que ha realitzat una
bona compra o, al contrari, es pot sentir decebut perquè l’ús que en fa
no és l’esperat. Si està satisfet, la probabilitat que repeteixi augmenta
significativament. Els comportaments postcompra tenen una base racional,
però també hi entren en joc factors personals, de tipologia emocional,
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que interpreten la compra d’una manera determinada. Els consumidors
comparteixen les seves experiències de compra i consum en grups virtuals.
Per això és important que l’estratègia de màrqueting digital indiqui la
realització d’un seguiment en totes aquelles comunitats virtuals en què
el producte o marca és citat pels usuaris. Les estratègies de fidelització
incideixen en el comportament postcompra.

Figura 1.1. Les fases del procés de
decisió de compra

1.2 L’experiència d’usuari al web de comerç electrònic

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

En una botiga física, el venedor adapta la informació a les preguntes i a les
preferències del consumidor i li transmet només aquella que li és rellevant i que
el pot ajudar a la presa de decisions.

En el canal en línia, el consumidor també ha de poder accedir fàcilment a la
informació que li és rellevant i que el pot ajudar en la seva decisió. Si, per exemple,
deté la compra, ha de poder tornar fàcilment al punt on la va deixar i completar-la.

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

Els factors que influeixen a l’hora d’elegir una botiga en línia són, de major a
menor importància: el preu, aspectes relacionats amb l’enviament, la confiança,
el servei postvenda, les ofertes o productes i les facilitats prevenda.
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Quan es compra per internet, es busca que els enviaments siguin ràpids, que
s’entreguin el mateix dia de la compra si és possible i, a més a més, que es pugui
fer un seguiment de l’estat de la comanda.

El coneixement del client i del procés de compra o customer journey permet definir
una sèrie de qüestions a tenir en compte en el moment de gestionar una iniciativa
de comerç electrònic:

• El web ha d’estar ben posicionat en els cercadors. A fi que la botiga
virtual sigui trobada, és necessari un treball en posicionament natural (SEO)
i de pagament (SEM).

• Cal tenir presència als canals digitals. Aquesta presència genera visites
al web. Una tàctica vàlida és la generació de converses sobre els nostres
productes i serveis i la formació de comunitats a través de les xarxes socials
per provocar l’accés a la botiga virtual. La publicitat a les xarxes és una
altra tàctica. El blog serveix per a l’atracció de consumidors a partir de la
publicació de contingut que interessi el públic objectiu. El contingut ha de
ser d’utilitat i amb valor, i ha de descartar l’opció de la simple presentació
dels productes.

• El disseny del web ha de ser simple i la navegació intuïtiva. El disseny
del web ha de ser funcional, cal facilitar l’experiència de navegació del
consumidor i que aquesta sigui interpretada com a positiva. Per exemple,
la velocitat de càrrega ha de ser mínima, perquè té una relació directa
amb la continuació del procés de compra. El consumidor s’ha de sentir
còmode consultant l’assortiment. Els productes, i la informació gràfica
i textual que els acompanya, han de tenir un tractament prioritari perquè
afecta directament la decisió de compra. La disposició dels productes
per categories i la inclusió d’un motor de cerca són dues opcions que es
recomanen. L’analítica web ha de permetre, amb posterioritat, la millora
del disseny.

• Les fotografies han de tenir protagonisme. Com que el consumidor
no té el producte físic a disposició (per provar-lo, per exemple), cal
potenciar les fotografies dels productes a fi d’explicitar-ne la credibilitat i
afavorir la compra. Cal utilitzar fotografies de producte professionals, ben
il·luminades, amb un fons blanc o pla i que permetin consultar-lo des de
diferents perspectives.

• El text ha d’alimentar el desig de compra. El contingut textual ha de ser
breu i, alhora, incrementar l’interès pel producte.

• Cal utilitzar els idiomes locals. La utilització dels idiomes locals genera
proximitat. El mercat d’una botiga virtual és el món i, per aquest motiu,
hem de tenir en compte els idiomes del públic objectiu al qual ens adrecem
de manera prioritària.

• L’assistència a la compra es pot facilitar amb un xat. Un dels valors
afegits que pot tenir una botiga virtual és un xat en què el consumidor pugui
preguntar dubtes en el mateix moment del procediment de compra.
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• Les despeses addicionals han de ser clares. Els recàrrecs sobre el
preu final, per exemple les despeses d’enviament, han de ser explicitades
sense opció a confusió. En cas contrari, es genera desconfiança en els
consumidors.

• El pagament ha de ser segur. El pagament és el moment crític de la
compra per internet. El consumidor ha de percebre que no hi ha un risc
de frau en la compra i en la utilització de les dades personals i financeres.
En cas contrari, pot arribar a abandonar la pàgina. Un segell de qualitat
afavoreix que la percepció sigui positiva.

• L’entrega del producte és clau per a la fidelització. Aquesta fase de
la venda inclou com el producte és rebut pel consumidor (en un paquet
o envàs), l’estricte compliment del termini d’entrega (es recomana que el
client pugui fer un seguiment de l’enviament) i la claredat en la política de
devolució.

• Cal buscar l’opinió dels consumidors per introduir millores. La navega-
ció pel web genera una experiència en el consumidor que interessa conèixer
per, si és el cas, introduir millores. El web ha de disposar d’eines per saber
què pensen els consumidors que han accedit al web i hi han navegat. Els
comentaris i les enquestes són dos exemples de mètodes per aconseguir
aquesta retroacció. En aquest sentit, també cal seguir els comentaris que
deixen els clients en els fòrums de debat i, si és necessari, intervenir-hi.

• El màrqueting per correu electrònic facilita la repetició de la compra.
Una iniciativa de comerç no cerca vendes puntuals, sinó fidelitzar consumi-
dors que, periòdicament, vagin accedint a la botiga virtual.

1.3 Accions de màrqueting al web de comerç electrònic

Les accions de màrqueting al web de comerç electrònic sovint són similars a les
que es realitzen als establiments físics.

El gran avantatge del canal en línia és que permet millorar aquestes estratègies i
guanyar en eficiència. Els canals digitals permeten recopilar una gran quantitat
de dades amb relació al comportament dels clients. L’anàlisi d’aquestes dades fa
possible una segmentació molt més precisa que possibilita portar a terme accions
al màxim d’ajustades a les necessitats dels clients.

1.3.1 Venda associada

La venda associada (en anglès, cross selling) és una tècnica que consisteix a vendre
uns productes juntament amb d’altres de complementaris o serveis addicionals.
Aquesta tècnica s’utilitza també en els canals de venda tradicionals (per exemple,
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quan s’exposen aperitius en els mateixos lineals que els vermuts), però la seva
creixent utilització ha arribat gràcies al desenvolupament del comerç electrònic i
a la gran quantitat d’informació sobre clients.

La venda associada pot ser una iniciativa dels productors o bé dels distribuïdors i
empreses que comercialitzen serveis a fi d’optimitzar les campanyes comercials i
incrementar les vendes. Des del punt de vista de la distribució, la venda associada
proporciona:

• Un increment del volum de les vendes.

• La fidelització dels clients en satisfer alhora diferents necessitats.

• La visualització de l’assortiment menys popular entre els consumidors (amb
vendes marginals).

• La promoció de productes o marques noves desconegudes pels consumi-
dors.

Aquesta tècnica demana conèixer molt bé els hàbits de consum i compra del
públic objectiu, perquè aquest relacioni els productes i s’afavoreixi així la compra
conjunta. La venda associada necessita saber les necessitats del consumidor per
satisfer-les amb productes que, inicialment, no es plantejava comprar.

La venda associada, o cross selling, cerca incrementar les vendes i que la
marca guanyi notorietat amb la sinergia.

Exemple de venda associada

Fixeu-vos en aquest cas de la distribuïdora francesa d’articles tecnològics Pixmania
(www.pixmania.es). La recerca i selecció d’una tauleta porta al resultat que es mostra a la
imatge. Com s’aprecia, la distribuïdora mostra al consumidor les característiques bàsiques
del producte que vol adquirir i, a més, sota l’epígraf “productes relacionats” mostra altres
referències que li poden interessar, d’esquerra a dreta: un monitor, un ordinador portàtil, un
altre model de tauleta i una impressora.

La venda associada pot utilitzar una tècnica complementària, com ara una
campanya publicitària o una promoció de vendes, com a mètode de captació,
per ser més efectiva entre el públic objectiu.

https://www.pixmania.es
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Exemple de mètode de captació: els serveis complementaris

L’Hotel Fenals Garden, de Lloret de Mar, (www.fenalsgarden.com) té com un dels públics
objectiu els esportistes que practiquen alguna disciplina en bicicleta. Entre d’altres, ofereix,
com a serveis complementaris a l’hotel, rutes guiades per a grups o individuals, venda de
begudes i productes energètics, sauna i jacuzzi, servei de massatges, servei de bugaderia
per a l’equipació esportiva i trasllat a i des de l’aeroport. Tots aquests serveis tenen un cost
addicional i serveixen per satisfer les necessitats dels ciclistes de carretera, de muntanya o
triatló. Vegeu les característiques completes del servei a: goo.gl/YsgTMo.

En el comerç electrònic, les recomanacions de productes per aconseguir una venda
associada es poden utilitzar de diverses maneres:

• Per promocionar productes complementaris.

• Per ajudar els usuaris a descobrir noves marques i productes alternatius.

• Per suggerir als compradors productes de tendència o de major venda.

• Per augmentar la visibilitat de productes de temporada.

Per establir les recomanacions s’utilitzen algoritmes basats en el comportament,
la intenció de compra i les compres passades que permeten oferir a cada client els
productes que li poden resultar més rellevants.

Aquests algoritmes permeten, per exemple, evitar les recomanacions de productes
ja comprats anteriorment o que ja siguin a la cistella i també permeten establir
regles en funció de les diferents variables que entren en joc, com ara el preu, la
marca, la categoria, la novetat, etc. Permeten, per exemple, aplicar la tècnica
coneguda com a up-selling i limitar les recomanacions a productes similars de
gamma superior que assegurin un increment dels marges.

Les recomanacions de compra poden aparèixer en les diferents fases del procés de
compra i perquè siguin efectives cal que millorin aquest procés. Convé utilitzar
imatges de productes atractives, preus anteriors ratllats, valoracions d’altres
usuaris, botons de vista ràpida o enllaços per afegir articles directament a la
cistella.

Les recomanacions de producte han de millorar el procés de compra.

Exemples de possibles recomanacions, segons la pàgina del web

• Pàgina d’inici: els més venuts, tendències, novetats, productes visitats, rebaixes

• Pàgina del carret: altres persones van comprar això, peces per completar el conjunt,
productes relacionats, els més venuts

• Pàgina de cerca interna: productes visitats, els més venuts, els més vistos, tendències,
novetats

• Pàgina de cerca sense resultats: productes relacionats disponibles

• Pàgina de producte: peces per completar el conjunt, altres clients també van comprar,
productes vistos, productes relacionats, productes similars, els més venuts d’aquesta
categoria

http://www.fenalsgarden.com
http://www.fenalsgarden.com/cat/activitats-lloret-de-mar/bikehotel;%20bike_friendly_hotel;%20cycle_friendly_hotel;%20fenals_garden_sports_friendly_hotel.html
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1.3.2 Preus dinàmics

Una de les característiques del comerç electrònic és que el client pot accedir amb
molta facilitat als preus de la competència i sol fer una comparativa de preus abans
de la compra.

El consumidor busca a internet preus més baixos respecte als de la botiga
física.

La tecnologia actual fa possible establir preus variables, que s’adaptin a l’evolució
del mercat, i maximitzar així el benefici del comerç electrònic. Si els preus massa
cars es redueixen i els massa barats s’encareixen, s’obtenen preus competitius que
incrementen la rendibilitat del negoci.

Els preus dinàmics són preus que varien en funció de l’oferta i la demanda.

Es tracta d’una tècnica molt utilitzada, per exemple, en el sector de les reserves de
vols, en el qual el preu fluctua en funció de l’antelació de la reserva i dels seients
disponibles. Amazon també utilitza aquesta tècnica per calcular el preu òptim de
venda dels productes més populars.

Els principals factors que intervenen en el càlcul dels preus dinàmics són l’interès
dels clients pel producte i els preus del producte entre els competidors. Per
conèixer aquests preus i, a continuació, calcular els preus idonis, s’utilitzen
aplicacions informàtiques que permeten rastrejar els preus de la competència i
que calculen els preus òptims mitjançant un algoritme.

Els preus dinàmics asseguren que els preus són els adequats per al mercat, ni massa
cars ni massa barats, i permeten aprofitar les oportunitats que puguin sorgir, per
exemple un esgotament de l’estoc per part de la competència.

Depenent de la política de preus de l’empresa, es poden aplicar diverses estratègi-
es:

• Estratègia baixista: mentre el marge de benefici ho permeti, es fixen els
preus lleugerament per sota del competidor més barat. Aquesta estratègia
pot resultar perjudicial a llarg termini perquè es redueix el marge de benefici
i, si la demanda no és l’esperada, els ingressos disminuiran.

• Estratègia alcista: se cerca incrementar al màxim el benefici en cada
venda en detriment del nombre total de vendes. Per aplicar aquesta política
cal tenir una posició privilegiada al mercat (per marca, per publicitat, per
qualitat, etc.) que permeti vendre per sobre dels competidors sense perdre
excessiva quota de mercat.

• Estratègia baixista o alcista segons el competidor i la categoria: és una
de les polítiques més utilitzades. Segons la rellevància del competidor i la



Màrqueting digital 18 Màrqueting al comerç electrònic i mesura de resultats

posició de l’empresa a mercat per a una determinada categoria, s’opta per
vendre per sobre o per sota dels preus. Aquesta estratègia permet controlar
els beneficis sense perdre de vista els principals competidors.

1.3.3 Promocions

Com als establiments físics, les promocions d’una botiga en línia poden ser de
diferents tipus:

• Promocions per producte: apliquen un descompte per la compra d’un
determinat producte o productes que pertanyin a una família en concret.
L’import a descomptar pot ser una quantitat fixa o un percentatge del preu
del producte.

• Promocions per comanda: apliquen un descompte independentment dels
productes adquirits.

• Promocions especials: del tipus 2x1, 3x2... Cal assegurar-se que la
plataforma de comerç electrònic pot gestionar-les de forma adequada.

• Promocions amb codis de descompte: s’activen només si els usuaris
coneixen la contrasenya, permeten fer promocions selectives i de caràcter
exclussiu.

• Promoció de despeses d’enviament gratuïtes: pot ajudar força a incre-
mentar el nombre de vendes ja que les despeses d’enviament incrementen
considerablement el preu del producte i són un dels principals motius pels
quals s’abandona una compra.

Les promocions de despeses d’enviament gratuïtes són molt ben valorades
pels clients.

A part de les campanyes habituals, com ara la de Nadal o les de rebaixes, en
el comerç electrònic el Black Friday i el Cyber Monday són dues campanyes
especialment importants. En els dos casos es tracta de campanyes importades
dels Estats Units que tenen lloc just abans que comencin les compres de Nadal:

• Black Friday: té lloc l’endemà del Dia d’acció de gràcies, Thanks Giving
Day, que se celebra el quart dijous de novembre. El terme “negre” fa
referència als comptes dels comerços que passen de números vermells
(pèrdues) a números negres (superàvit), gràcies al gran volum de vendes
d’aquest dia.

• Cyber Monday: té lloc el primer dilluns després del Dia d’acció de gràcies
i sorgeix per fomentar la compra en línia després d’aquesta celebració.
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La moda del //Black Friday//

Podeu llegir l’article ”Internet
abraza el Black Friday: las
mejores ofertas online”, publicat
al diari Expansión, a:
goo.gl/DqjW2M.

En l’àmbit internacional, cal esmentar també la rellevància que ha adquirit a la
Xina el Singles Day o dia dels solters que té lloc l’11 de novembre. S’ha triat
aquest dia perquè la data inclou només el número 1 (11/11), símbol del solter.

Tal com podeu veure a la taula 1.1, les grans empreses de distribució van utilitzar
els canals de venda física i venda virtual per realitzar promocions a propòsit de la
celebració del Black Friday.

Taula 1.1. Promocions de venda de distribuïdores a l’Estat espanyol

Distribuïdora Promoció de vendes Delimitació
temporal

Amazon Més de 10.000 productes amb descomptes fins al 40%
(virtual)

14-28 de novembre

Carrefour Descomptes entre el 20 i el 50% en determinats articles
comprats en botiga física i internet

24-27 de novembre

Inditex Descomptes del 20% en algunes marques en botiga física i
virtual

25 de novembre

FNAC Descomptes fins a un 60% en productes tecnològics i
editorials de la botiga virtual

21-27 de novembre

Media Markt Ofertes a la botiga virtual 23-27 de novembre

Font: Expansión (21 de novembre de 2016)

1.4 Seguretat en la compra en línia

Tot i que el nombre d’usuaris del comerç electrònic creix, la compra per internet
encara genera desconfiança entre els consumidors per quatre motius:

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

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

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

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

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

Compra segura

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

http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2016/11/22/58332817e5fdea0b6b8b4573.html
https://www.ocu.org/viveinternetseguro/
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• Pàgina cuidada. És l’aparença del web en què es realitza la compra. Els continguts
desorganitzats i les faltes d’ortografia poden ser símptoma de poca seguretat en l’adquisició
d’un producte.

• Segell de Confianza Online. És un distintiu que atorga Confianza Online, una associació
creada per Autocontrol i Adigital el 2003. La presència del segell al web és un aval que
l’empresa està complint amb un sistema d’autoregulació en el comerç electrònic. Autocontrol
és l’Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial (www.autocontrol.es) i
Adigital és l’Associació Espanyola d’Economia Digital (www.adigital.org).

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

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

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

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

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

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

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

L’empresa també pot generar confiança entre els usuaris mostrant al web indi-
cadors, enquestes i opinions favorables de compradors sobre el procediment de
compra, el producte rebut i la forma de pagament.

Exemple de potenciació de la confiança

La confiança és un valor molt important en la compra de productes a través d’internet.
L’enginyer industrial Albert Buira ha dissenyat una plataforma, que rep el nom de Tripacto,
que té la finalitat de garantir la seguretat en la compravenda de productes de segona mà
realitzada a nivell particular a través de l’aplicació Wallapop. Tripacto realitza la funció de
dipòsit de garantia, on els diners queden emmagatzemats fins que el comprador dona el
vistiplau al producte. La plataforma té una entesa amb una empresa de missatgeria, que
realitza l’enviament.

Trobareu més informació a l’article “Una assegurança contra els fraus a Wallapop”, publicat
al diari Ara: goo.gl/RhRHpC.

1.4.1 Protecció de les dades personals

Els usuaris estan cada cop més preocupats per les qüestions relacionades amb la
privacitat de les seves dades i són més crítics amb l’ús que se’n fa.

https://www.autocontrol.es
https://www.adigital.org
https://emprenem.ara.cat/asseguranca-contra-fraus-Wallapop_0_1652834739.html
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Tal com exigeix la legislació vigent, cal que el client conegui com es protegeixen
les seves dades personals i com es garanteixen els seus drets. Així, si el que es vol
és reforçar la seva confiança, és important que la informació referida a l’avís legal,
la política de galetes i les condicions de contractació sigui clara i de fàcil accés.

Sovint, però, la implantació de mesures per a la protecció de l’usuari implica
una dificultat afegida en la navegació pel web, atès que, depenent dels casos,
suposa llegir informació addicional, donar el consentiment o omplir alguna mena
de registre.

Així, abans d’aplicar qualsevol mesura, cal fer-ne una valoració acurada i
assegurar-se que, des del punt de vista del client, els avantatges obtinguts compen-
sin els possibles inconvenients i, des del punt de vista de l’empresa, no suposin un
cost excessiu.

La recollida de les dades del client és, precisament, un dels moments crítics del
procés de compra que en pot motivar l’abandonament. Una de les opcions que té
l’empresa per ajudar a reduir aquest abandonament és permetre la compra com a
convidat, és a dir sense registre.

Si s’elimina el registre, el client ha d’incorporar menys informació, el procés és
més ràpid i s’eliminen també les possibles reticències que pugui tenir a l’hora de
facilitar informació que no és estrictament necessària per a la compra.

Des del punt de vista de l’empresa, però, aquesta decisió suposa renunciar a obtenir
les dades del client per poder-s’hi adreçar més endavant i perdre així la possibilitat
de fidelitzar-lo.

Així doncs, és probable que la millor opció passi per solucions intermèdies com
ara permetre la compra com a convidats als clients nous i donar després l’opció de
registrar-se oferint a canvi algun benefici per al client. En qualsevol cas, dependrà
de les característiques de cada negoci i sovint l’única forma de decidir-ho és
provant les diferents opcions i analitzant-ne els resultats.

Malgrat que el consumidor va guanyant consciència de la importància de controlar
les seves dades personals, encara és necessari sensibilitzar sobre algunes pràcti-
ques. Per exemple, molta informació que es facilita, resultat de la navegació a la
xarxa, permet crear perfils que tenen un major potencial de venda. Una qüestió
significativa és la venda de dades personals, perquè la informació que recull una
empresa pot no ser vàlida per a ella, però sí per a una altra.

Exemple d’intercanvi de dades personals entre xarxes socials

La xarxa social WhatsApp va canviar la política de privacitat i va incorporar la possibilitat de
compartir els números de telèfon i altres dades, com ara la ubicació o els hàbits d’utilització
de l’aplicació, amb Facebook, que és, precisament, la nova propietària de l’aplicació de
missatgeria instantània.

Alhora, deixa la porta oberta que aquestes dades també siguin utilitzades per altres
aplicacions que són propietat de Facebook, com ara Instagram. No obstant això, i també
per qüestions de privacitat, les dades personals (per exemple, el nom i la fotografia de perfil)
no formen part d’aquest transvasament d’informació. Un dels motius és millorar l’efectivitat
dels anuncis que es mostren a les xarxes socials de Facebook i les seves empreses.
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WhatsApp no té encara publicitat, però podria vendre’s a grans empreses com a canal de
comunicació directa amb els clients dels seus productes.

Podeu llegir l’article “WhatsApp compartirà el teu número de telèfon amb Facebook”,
publicat al diari Ara, a: goo.gl/ZD0QZA.

1.4.2 Segells de qualitat

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

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

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

• Confianza Online (www.confianzaonline.es): Sistema d’autoregulació
integral espanyol per al comerç electrònic amb consumidors i publicitat
interactiva. És d’àmbit internacional i el promou Confianza Online, que
és una associació sense ànim de lucre, integrada per l’Associació per a
l’Autoregulació de la Comunicació Comercial (Autocontrol), l’Associació
Espanyola de l’Economia Digial (Adigital) i l’entitat pública empresarial
Red.es, adscrita al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

• AENOR eComercio (www.aenor.es): estableix principis i pràctiques de
gestió per a entitats que desenvolupin una activitat comercial a través
d’Internet. És d’àmbit nacional i el promou AENOR, que és una associació
sense ànim de lucre.

• eValor (www.evalor.es): Segell de qualitat per a botigues en línia que a més
inclou les opinions dels seus compradors. És d’àmbit nacional i el promotor
és una entitat privada.

• iCERT (www.icert.es): Certificació per a botigues en línia amb sistema
de reputació basat en opinions de compradors. És d’àmbit nacional i el
promotor és una entitat privada.

• Trusted Shops (www.trustedshops.es): Certificació d’aspectes jurídics i
d’atenció al client per a botigues en línia. Inclou una garantia per a
compradors i un sistema de reputació opcional. És d’àmbit europeu i el
promotor és una entitat privada.

https://www.ara.cat/economia/WhatsApp-compartira-numero-telefon-Facebook_0_1638436284.html
https://www.confianzaonline.es/
http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
https://www.evalor.es/tienda/
https://www.icert.es/
https://business.trustedshops.es/
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1.4.3 Mitjans de pagament: diversitat i seguretat

De la mateixa manera que en una botiga física el client disposa de diferents formes
d’efectuar el pagament, a les compres en línia cal assegurar-se d’oferir també
aquesta diversitat. La idea és que com més sistemes de pagament hi hagi, més
llibertat té el client d’escollir el que més li agradi o el que li és més còmode per
realitzar el pagament.

D’altra banda, cal considerar també la seguretat que ofereix cadascun dels mitjans.
Tot i que cada vegada és menys freqüent, el pagament en línia a través d’un web
encara genera una certa desconfiança en pensar si les dades personals i bancàries
estan segures al moment de fer una compra.

Així doncs, tal com diu el professor Óscar Rodrigo González:

“Convé estudiar amb tot detall la forma com es cobrarà al client i, sobretot, garantir en
tot moment la seguretat del procés. Les polítiques de seguretat i de confidencialitat de
les dades i transaccions dels clients han de ser clares per a tothom (clients i venedors) i
per descomptat han de ser sempre coherents. És convenient oferir diverses possibilitats
de pagament als clients perquè decideixin quina prefereixen, encara que impliqui estar
preparat per atendre totes aquestes formes.”

Óscar Rodrigo González (2014). Comercio electrónico 2.0 (pàg. 159).

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

Exemple de diverses modalitats de pagament

Pirinat és la marca comercial d’una empresa familiar de Campdevànol (Ripollès) que
gestiona una botiga que ven carn ecològica directament al consumidor. La comanda es
pot realitzar a través del web o del telèfon. El pagament es fa amb una targeta de crèdit o
de dèbit. L’import es carrega després que la comanda hagi estat entregada. En canvi, una
iniciativa semblant, de Mas Les Coromines, també de Campdevànol, ofereix, com a opcions
de pagament, el pagament al comptat (es paga en el moment de rebre la comanda), la
targeta (a través de Servired), la transferència bancària i PayPal.

Consulteu les iniciatives de comerç electrònic de Pirinat (www.pirinat.cat) i de Mas Les
Coromines (www.vedellaecologicadelripolles.cat).

El pagament amb targetes en línia l’usuari incorpora les dades de pagament
directament al TPV virtual, en un entorn segur. Aquestes dades no són conegudes
pel venedor en cap moment, sinó que tot el procés es realitza als servidors segurs
del banc.

El processament estàndard de les dades en mode SSL ha evolucionat i ha donat
lloc al sistema 3D Secure. En el mode 3D Secure es garanteix que el client
que utilitza un número de targeta n’és realment el titular i, en cas de frau, qui

https://www.pirinat.cat
http://www.vedellaecologicadelripolles.cat
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Moneders electrònics

Les targetes regal que ofereixen
alguns establiments i que estan

carregades amb una quantitat
determinada de diners que

l’usuari utilitza per comprar
també són una adaptació de la

targeta moneder.

l’assumeix és el banc emissor de la targeta. En el mode SSL, en canvi, aquesta
garantia no hi és i són les empreses les que han d’assumir el risc que les dades de
la targeta hagin estat robades.

Quant a la conversió, cal tenir en compte que, com que el procés d’autenticació
pot ocasionar incidències afegides, el mode 3D Secure sol provocar més abando-
naments de la compra que el mode SSL.

Des del punt de vista del client, una altra opció per millorar la seguretat és
la utilització de targetes de prepagament perquè, en cas d’alguna incidència,
només es poden arribar a perdre els diners que hi ha carregats.

Les targetes de prepagament no tenen un compte bancari associat ni una línia de
crèdit vinculada i, abans d’utilitzar-les, l’usuari les ha de carregar, des d’un web
o des d’una aplicació. L’usuari només pot utilitzar els diners que té a la targeta,
però la pot utilitzar en comerços en línia i fora de línia, evitant així el risc de
pèrdua o robatori de diners. Les targetes prepagament també es poden utilitzar per
pagar des del mòbil i, a més, es poden associar a campanyes de fidelització. La
seva precursora va ser la targeta moneder, actualment en desús per la proliferació
d’alternatives.

Exemple d’evolució de les targetes regal

La cadena de roba esportiva Decathlon ofereix la possibilitat de regalar una targeta regal
a través del web (tarjeta-regalo.decathlon.es). La cadena dona l’opció de personalitzar-la
(indicar els diners bescanviables per productes, el motiu, el dia i l’hora d’entrega; incloure-
hi fotografies...) i escollir la manera com el beneficiari rebrà la targeta: a través del correu
electrònic o en mà, cosa que implica que la persona que la regala ha d’imprimir-la. La
targeta es pot utilitzar per comprar entre tot l’assortiment de tots els establiments físics de
la cadena a Europa i al web (www.decathlon.es). Decathlon permet guardar la targeta regal
a la seva app (a App Store i Google Play) i per utilitzar-la tant als establiments físics com a
la botiga virtual.

Les empreses de pagaments electrònics també permeten fer compres amb targeta a
internet de forma segura, i tampoc comparteixen les dades financeres dels usuaris
amb els comerços. La més coneguda és Paypal, però n’hi ha moltes d’altres, com
ara Amazon payments, que és l’empresa de pagaments per internet d’Amazon, i
les aplicacions per a pagaments des del mòbil dels diferents bancs i operadors que
ofereixen moneders digitals, com ara BBVA Wallet, Caixa-Bank Pay, Santander
Wallet o Sabadell Wallet.

Amazon payments

Amazon payments (pay.amazon.com/es) és l’empresa de pagaments per internet
d’Amazon. Amazon ha estat capaç de desenvolupar un sistema de transacció electrònica
que no ha produït ni grans errors ni errors massius en el pagament, cosa que ha provocat
que la marca quedi associada al concepte de seguretat.

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

https://tarjeta-regalo.decathlon.es
https://www.decathlon.es
https://pay.amazon.com/es
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Llegiu la notícia “El
comercio electrónico lleva
al sector logístico de
transporte al límite” sobre
els canvis en la distribució,
a la secció “Annexos”
d’aquest apartat.

Vegeu el reportatge
“Vendre més i més ràpid”
sobre els reptes de la
logística en el comerç
electrònic a la secció
“Annexos”.

1.5 Confiança en la logística

En el comerç en línia la confiança de rebre el producte segons les condicions que
s’han establert entre venedor i comprador és fonamental. El pla de màrqueting
digital ha de tenir en compte la logística com un element diferenciador respecte
de la competència. L’existència d’incidències en la compra en línia afavoreix
la insatisfacció dels consumidors i, de retruc, afecta la imatge de la empresa.
La pèrdua de clients i el descens de les vendes són les dues conseqüències més
immediates d’una gestió incorrecta del final del servei.

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

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

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

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

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

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

• L’atenció al client. L’empresa ha de mostrar, de forma destacada a la
botiga virtual, els canals d’atenció al client en cas que el consumidor desitgi
ampliar informació i/o resoldre incidències.

1.5.1 Terminis i formes de lliurament

L’enviament és un dels factors més importants a l’hora de triar entre una botiga
en línia o una altra i els terminis de lliurament són determinants.
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La tendència és que aquests terminis siguin cada cop més curts i amb més valor
afegit, com ara que les entregues siguin flexibles i programades i que se’n pugui
fer el tracking en tot moment. L’entrega immediata va guanyant importància i
els clients comencen a estar disposats a assumir un cost addicional a canvi de la
garantia d’un bon servei.

Quant a les formes de lliurament, el comerç electrònic pot enviar la compra al
client al seu domicili, li pot donar l’opció de recollir els productes a la botiga
física i també li pot facilitar diversos punts de recollida, on el client pugui recollir
la compra.

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

Exemple d’adaptació del model de negoci a les necessitats del consumidor

Correus diversifica el model de negoci amb unes màquines automàtiques de lliurament. La
diversificació del model de negoci de Correus, fins fa pocs anys centrat en l’enviament de
cartes i paquets postals, ha provocat el desenvolupament d’unes màquines automàtiques
de lliurament de paquets anomenades Homepaq i Citypaq. Aquestes bústies, més grans
que les convencionals, s’instal·len en grans comunitats de veïns i en espais públics, com
ara estacions de tren i gasolineres. L’estratègia desenvolupada per Correus està orientada
a les petites i mitjanes empreses, perquè una de les dificultats que tenen les botigues
virtuals és ajustar el lliurament de la compra als horaris dels consumidors.

Per a més informació, podeu llegir: Correos: “Estamos creando el grupo postal del futuro”,
a: goo.gl/NnMxo8.

1.5.2 Despeses d’enviament

Les despeses d’enviament són un dels principals motius d’abandonament del
carret i és per això que la política de despeses d’enviament és una peça clau
en l’estratègia de comerç electrònic, perquè afecta directament l’experiència de
compra i el seu impacte en les vendes i en la rendibilitat del negoci en línia és
notable.

És molt important que la política de despeses d’enviament sigui clara i transparent
per a l’usuari al llarg de l’experiència de compra. No n’hi ha prou amb incloure-la
a les condicions generals. Si no hi ha costos ocults, es genera més confiança i la
taxa d’abandonament del carret disminueix.

Algunes de les accions que es poden portar terme per intentar reduir al màxim els
abandonaments del carret provocats per les despeses d’enviament són:

• Informar d’aquest cost a la mateixa pàgina d’inici, de forma que el client
ja ho pugui tenir present fins i tot abans de començar la compra i no ho
percebi com una despesa inesperada.

http://www.expansion.com/economia-digital/protagonistas/2016/04/15/570d1de9e5fdea794f8b45ae.html
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• Oferir la recollida a la botiga com una opció més, per tal que el client es
pugui estalviar les despeses d’enviament.

• Oferir diverses modalitats de lliurament, de forma que el client pugui
escollir una opció més econòmica a canvi d’esperar més o bé d’anar a buscar
la comanda en un punt de recollida.

• Establir una quota anual que inclogui les despeses d’enviament de totes
les comandes que es facin. Aquesta és una opció que utilitzen els grans
e-commerce com ara Amazon. El client realitza un únic pagament anual i
durant aquest període no ha de pagar despeses d’enviament.

• Assumir part de les despeses d’enviament des de l’empresa. Normalment
les despeses d’enviament de l’empresa de transport es carreguen al 100%
al client. Una política que pot seguir l’empresa, sempre que els marges
ho permetin, és fer-se càrrec d’un percentatge d’aquests costos i reduir,
d’aquesta manera, el preu del producte.

• Oferir despeses d’enviament gratuïtes a la primera compra per crear
confiança. La confiança és un dels factors que més valoren els clients a
l’hora de realitzar una compra i, si dubten entre fer la compra en una botiga
nova o bé en una on ja són clients, el fet d’oferir les despeses d’enviament
gratuïtes a la primera compra pot ajudar a decantar la balança i aconseguir
la conversió.

• Oferir despeses d’enviament gratuïtes a partir d’un cert import. El
client ha de saber en tot moment quina és la quantitat a partir de la qual les
despeses d’enviament li surten gratis i, a més a més, el carret li ha d’indicar
la quantitat que li falta per tal d’aconseguir-ho.

L’estratègia més habitual i que solen utilitzar la majoria de botigues en línia és la
d’oferir l’enviament gratuït a partir d’un llindar mínim de comanda. L’enviament
gratuït és un argument de venda molt ben valorat pel client.

El llindar a partir del qual les empreses ofereixen les despeses d’enviament
gratuïtes està relacionat, forçosament i en primer lloc, amb el cost dels enviaments
i amb el marge que deixa la venda dels productes per cobrir aquestes despeses.

A partir d’aquí, el més habitual és calcular aquest import amb relació al tiquet
mitjà. Es tracta que l’al·licient de les despeses d’enviament gratuïtes serveixi per
empènyer el client a gastar una mica més per aconseguir-les, comprant productes
que no havia previst inicialment. Així, en posar un llindar, el tiquet mitjà de
compra augmenta i fomenta la venda associada (cross selling).

Es tracta que l’import a partir del qual les despeses són gratuïtes estigui per sobre
del tiquet mitjà però no excessivament lluny d’aquest import, de forma que el
client pugui considerar raonable realitzar una despesa addicional a la botiga, a
canvi d’estalviar-se les despeses d’enviament.

Cal observar què fa la competència i, basant-se en això, anar provant diferents
alternatives (llançant promocions amb data d’inici i final), amb l’objectiu de trobar
una política de despeses d’enviament sostenible que retorni la màxima conversió.



Màrqueting digital 28 Màrqueting al comerç electrònic i mesura de resultats

1.5.3 Política de devolució

El fet de no poder veure, tocar o provar el producte abans de comprar-lo és una
de les característiques del comerç electrònic que pot generar inseguretat en els
consumidors.

La política de devolució ha de garantir als clients que, en cas de trobar-
se amb qualsevol problema, podran tornar el producte amb facilitat, sense
problemes ni costos afegits.

En les botigues físiques, a part que el client ja ha pogut veure, tocar o provar el
producte, el procés de devolució és un procés senzill i habitual. El client es pot
acostar a la botiga en qualsevol moment i demanar que li canviïn o que li arreglin
el producte.

Així, si es vol millorar l’experiència del client en la compra en línia, cal preveure
polítiques de devolució efectives que garanteixin la seguretat i la comoditat a les
quals el client ja està acostumat a les botigues físiques.

Les devolucions poden estar motivades per diferents causes, però bàsicament cal
distingir entre les originades per l’exercici del dret de desistiment i les provocades
per una manca de conformitat:

• Exercici del dret de desistiment: el client compra un determinat article
i, quan el rep decideix no quedar-se’l i el torna, ja sigui perquè l’article no
respon a les expectatives creades, perquè la talla no és correcta, etc. El client
disposa de 14 dies naturals des de la recepció per exercir aquest dret sense
haver de justificar la causa de la devolució. El client té dret al reintegrament
de les quantitats abonades, incloses les despeses d’enviament inicials, però
pot haver d’assumir les despeses de devolució. Els articles s’han de retornar
amb els embalatges originals.

• Manca de conformitat: pot ser provocada per un error de la botiga en la
preparació de la comanda o per un defecte del producte.

– Errors en la preparació de comandes: en preparar els enviaments
es poden cometre errors de picking i el client pot acabar rebent algun
producte que no ha demanat. En aquest cas, la botiga en línia ha de
recollir l’article enviat per error i tornar a enviar el producte correcte,
com més aviat millor, sense cap cost addicional per al client.

– Productes defectuosos: el defecte pot ser provocat per un mal em-
balatge, per una manipulació inadequada durant el transport o bé pot
ser que ja fos defectuós en origen. El comprador ha de comunicar la
incidència durant el termini de desistiment i la botiga ha de substituir
el producte defectuós sense cost addicional per al comprador.

• Productes en garantia: passat el termini de desistiment, cal atendre també
les devolucions provocades pels defectes en els productes que estan en
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garantia. Normalment el fabricant o distribuïdor es fa càrrec de les despeses
de recollida i lliurament dels articles a reparar, així com l’import de la
reparació, peces incloses, sempre que l’avaria no hagi estat causada per un
ús inadequat de l’article.

A l’hora de dissenyar la política de devolució, el primer pas que cal fer és portar
a terme una revisió acurada de tot el procés de compra i prendre totes aquelles
mesures que puguin evitar incidències i reduir les devolucions posteriors. Entre
aquestes mesures, cal destacar:

• Fitxes de producte acurades. Si la informació sobre el producte i la
descripció que se’n fa és acurada, el client comprarà amb més seguretat
i hi haurà menys errors.

• Preguntes freqüents (FAQ). Mantenir un apartat de preguntes freqüents
és una forma senzilla de concentrar la informació més sol·licitada pels
clients i d’evitar malentesos i devolucions posteriors. Convé anar fent una
anàlisi contínua d’allò que més pregunten els clients, per veure quins són els
aspectes més consultats o quines són les qüestions que generen més dubtes
i, a partir d’aquesta anàlisi, anar afegint o actualitzant la informació.

• Assistència a la compra i atenció al client. Facilitar canals d’atenció
al client i d’assistència a la compra també és una bona forma d’evitar
devolucions posteriors. Si, abans de completar la compra, els clients
poden consultar els dubtes que els sorgeixen, s’evitaran errors i, com a
conseqüència, possibles devolucions.

• Opinions d’altres clients. Una bona manera de donar informació addici-
onal al client i de transmetre-li seguretat i confiança és incloure opinions i
testimonis d’altres clients que hagin comprat els productes.

• Gestió acurada de les comandes. Una part de les devolucions són
provocades per errors en la preparació de comandes, per falta de cura en
la manipulació o per incidències atribuïbles a la mateixa botiga en línia.
Vetllar per la qualitat del servei al llarg de tot el procés de gestió de
comandes evita també devolucions posteriors.

• Gestió transparent de la comanda. Cal que el client pugui consultar l’estat
de la seva comanda en tot moment.

• Compliment dels terminis de lliurament. Lliurar un producte fora del
termini previst genera insatisfacció i pot provocar la devolució del producte.

Facilitar la devolució dels productes, tant si es tracta d’una no conformitat com si
es tracta d’exercir el dret de desistiment, és un dels reptes del comerç electrònic.
Una política de devolució de qualitat augmenta la satisfacció dels clients, genera
més confiança i fa que el client compri amb la màxima tranquil·litat.

Les opcions més habituals per facilitar i millorar la devolució dels productes i,
com a conseqüència, la satisfacció dels clients són:
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• Incrementar els terminis de desistiment que estableix la normativa.

• Reintegrar no només les despeses d’enviament inicials, tal com estableix la
normativa, sinó també les despeses de devolució.

• Escurçar al màxim els terminis per als reintegraments.

• Simplificar al màxim el procediment de devolució i donar tota mena de
facilitats, procurant que els clients puguin fer les devolucions de la forma
més autònoma possible:

– Si el model de negoci ho permet, una opció molt ben valorada pels
clients és que puguin fer ells mateixos la devolució en una botiga física.

– Arribar a acords amb les empreses de transport per permetre les
devolucions a les seves oficines és també una bona manera de donar
autonomia als clients.

– Incloure l’adreça per a les devolucions al mateix albarà o, fins i tot, les
etiquetes amb l’adreça o una forma senzilla per obtenir-les.

Una bona política de devolució, a part d’ajudar a crear una bona relació amb
el client, és també de gran importància per al posicionament de l’empresa.

Cal que la informació sobre com funciona el procediment de devolució de
productes figuri de forma fàcilment accessible en un apartat de la botiga virtual,
tal com mostra la figura 1.2.

Figura 1.2. Informació sobre devolucions del web d’una botiga virtual de rellotges

www.shop.swatch.com/es_es/

La política de devolució ha d’estar molt visible i ha d’incloure informació sobre
els productes que es poden tornar, els terminis de devolució, l’import i els terminis
dels reemborsaments i una explicació detallada del procediment a seguir.

Sovint es té la idea que, si es faciliten les devolucions, es provoca un efecte “crida”
que fa que les devolucions creixin. La realitat però és que el nombre d’usuaris
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que abusen de les condicions de devolució és molt escàs i que, en canvi, el fet de
no facilitar-les provoca frustració en els clients i pot suposar fàcilment un impacte
negatiu cap a la marca.

No es tracta d’encoratjar les devolucions dels clients, sinó que es tracta de
tranquil·litzar-los, aportant una solució per a qualsevol problema que pugui sorgir.
Un bon tractament de les devolucions és una oportunitat de fidelització que pot
acabar augmentant la taxa de conversió.

1.6 Atenció al client

El comerç en línia ha de posar a disposició del client un servei d’atenció tant per
a l’assistència a la compra o com per a la resolució de les possibles incidències.

El servei d’atenció al client té un paper essencial en la fidelització dels
clients, en la imatge de la marca i en les recomanacions que el client pugui
difondre.

Una resolució eficaç d’un dubte o d’una reclamació transmet professionalitat i
genera confiança. Al contrari, una mala gestió d’una incidència genera enuig i és
molt probable que el client el comparteixi a la xarxa.

L’atenció al client està present abans de la venda, resolent els dubtes que puguin
tenir els clients, durant la venda, fent l’assistència a la compra i assessorant sobre
la formalització de la comanda, i en la postvenda, resolent les possibles incidències
o reclamacions. L’atenció al client intervé també en cas que es detecti algun
problema i calgui contactar amb els clients afectats per trobar una solució.

Els motius de contacte poden ser molt variats però els més freqüents solen ser
dubtes sobre els productes i els serveis, preguntes sobre l’estat de la comanda,
incidències en el pagament o en el lliurament, gestió de devolucions o baixes del
servei.

El servei d’atenció al client s’ocupa també d’actualitzar de forma permanent la
informació a disposició del client per tal que pugui trobar la resposta als seus
dubtes de forma immediata i s’evitin així contactes per falta d’informació.

El servei d’atenció al client sol elaborar també, conjuntament amb els equips de
màrqueting, la informació en línia i els avisos per correu electrònic o SMS que
s’emeten per mantenir informat al client al llarg del procés de compra.

Finalment, el servei d’atenció al client és l’encarregat de representar les necessitats
del client dins de l’empresa, atès que transmet a la resta dels departaments les
opinions dels clients i proposa accions de millora del web, de l’oferta de productes
i servei o dels processos interns.

Les empreses han d’elegir els canals de comunicació que posen a disposició
dels clients, així com la manera d’administrar-los, en funció del sector, de les
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característiques dels clients, del tipus de relació que hi vulguin establir i dels
recursos de què disposin per gestionar-los. L’estratègia de comunicació que es
defineixi ha de ser coherent amb la imatge de marca i ha de permetre donar una
resposta al client ràpida, personalitzada i de qualitat.

Les preferències dels clients pel que fa als diferents canals també poden ser
diverses però sovint estan directament relacionades amb característiques demogrà-
fiques, com ara l’edat. Les persones més grans prefereixen el telèfon o el correu
electrònic, menys invasiu i amb menys exposició. Les persones més joves, en
canvi, utilitzen més el xat o les xarxes socials, a mig camí entre la privacitat del
correu electrònic i la immediatesa del telèfon.

Així, els canals de comunicació més utilitzats en el comerç electrònic són els
següents:

• Telèfon: tenir un número de telèfon a disposició del client proporciona un
element de confiança. El diàleg permet una comprensió més fàcil de la
necessitat del client, evita malentesos, i dona l’oportunitat de respondre els
dubtes de forma fàcil i efectiva. Els números de contacte han de ser gratuïts
(900) o locals i cal preveure els recursos necessaris per evitar fer esperar als
clients. Cal decidir també quina visibilitat se li dona dins del web, si s’opta
per situar-lo en un lloc ben visible, com ara la pàgina d’inici, i així generar
confiança o si se situa a les pàgines d’ajuda, per potenciar així altres canals
de contacte.

• Correu electrònic: és un dels mitjans més utilitzats per enviar comentaris,
queixes o dubtes. Si bé no és un mitjà de resposta immediata, els temps de
resposta curts són imprescindibles per a la bona imatge del servei. Com a
regla estàndard se sol establir un compromís de resposta en menys de 24
hores i és important informar clarament dels horaris i dies d’atenció.

• Xarxes socials: Facebook i Twitter són els canals preferits pels clients.
És important dimensionar bé els recursos que s’hi dediquen perquè la
majoria dels usuaris esperen una resposta, gairebé immediata. Atès que
les converses són públiques, cal la màxima cura en la comunicació amb
el client. La mala resolució d’una incidència a les xarxes socials pot ser
desastrosa per a la imatge de la marca.

• Xat: s’està convertint en una eina fonamental per a les botigues en línia,
atesos els seus avantatges enfront del correu electrònic. És un canal gratuït
amb el qual la majoria dels clients estan familiaritzats, és immediat i permet
atendre diversos clients al mateix temps. A més, té una gran incidència en
la conversió perquè habitualment quan el client utilitza el xat és perquè ja
té una clara predisposició a la compra. Igual que en la resta de canals, cal
establir un horari de disponibilitat per a evitar malentesos. El xat pot ser de
dos tipus:

– Reactiu. Amb un botó fix que sempre apareix en els mateixos llocs,
independentment del client o del moment.

– Proactiu. El botó només apareix en el moment adequat, en el lloc
adequat i amb la persona adequada, creant així valor per al client.
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D’acord amb l’estudi anual
d’eCommerce de 2017
elaborat per la IAB, la
satisfacció mitjana dels
clients després de fer una
compra és d’un 8,2.

• Whatsapp: permet proporcionar una atenció directa i personalitzada. És
un canal que potencia la fidelitat dels clients, ja que mostra la disponibilitat
de la marca per solucionar els dubtes de forma immediata i en qualsevol
moment.

• Fòrums: és un espai que està sempre obert i permet formular preguntes i
intercanviar opinions sobre temes diversos que solen estar organitzats per
categories. L’empresa hi està representada per un moderador que coordina
i ajuda a resoldre els dubtes.

Siguin quins siguin els canals elegits, tots han de formar part d’una única estratègia
i se n’ha de fer una gestió conjunta, el que es coneix com a omnicanalitat, atès
que, per exemple, una conversa que comença a Twitter pot ser que continuï a través
d’un missatge de text o que s’acabi gestionant amb una trucada telefònica.

L’atenció al client és omnicanal quan la gestió dels diferents canals es fa de
forma conjunta, com a part d’una mateixa estratègia.

Els elements imprescindibles per a la gestió del servei d’atenció al client són:

• Una eina de CRM (Customer Relationship Management) que faciliti el
coneixement del perfil del client i permeti registrar els diferents contactes
que s’hi mantinguin. D’aquesta manera, en cada contacte es pot tenir
present l’històric complet de la relació del client amb l’empresa, s’evita
que el client hagi d’explicar novament la situació i es millora la capacitat
d’assessorament i de resolució.

• Una guia d’estil, que defineixi el to de la resposta i el llenguatge a utilitzar
en cada canal, ajuda a transmetre la imatge de la marca. Aquesta guia
garanteix que la comunicació comercial i la comunicació de l’atenció al
client siguin coherents.

• Una bona coordinació amb la resta de departaments de l’empresa. Cal
que el servei d’atenció al client tingui coneixement en tot moment de les
novetats comercials o de qualsevol altra informació susceptible de generar
contactes de clients per poder així respondre de forma encertada.

1.6.1 Atenció postvenda

Un cop finalitzada la compra, el més habitual és que el client estigui satisfet. Les
causes principals que provoquen aquesta satisfacció són el preu i la facilitat d’ús
de la plataforma; després també es valoren positivament els terminis d’entrega, la
qualitat dels productes i la confiança que inspira la marca o botiga. Altres factors
que també tenen importància són el fet de trobar el que es busca, els mitjans de
pagament i les devolucions o canvis. I per finalitzar, també es tenen en compte els
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El tractament de les
queixes i reclamacions es
tracta amb detall al mòdul

“Atenció al client,
consumidor i usuari”

d’aquest mateix cicle.

descomptes o promocions, el disseny del web, l’adaptabilitat del web al mòbil o a
la tauleta i els fòrums de consumidors.

Una bona pràctica per assegurar-se que, efectivament, la compra ha resultat
satisfactòria per al consumidor és facilitar eines perquè els compradors deixin
comentaris i manifestin la seva opinió. Es poden habilitar espais al mateix web o
bé fer arribar enquestes breus de satisfacció un cop finalitzada la compra (vegeu
figura 2.18). D’aquesta manera l’empresa disposa d’informació per introduir
millores i avançar-se a possibles problemes.

Figura 1.3. Enquesta de satisfacció

Una de les funcions del servei d’atenció al client és gestionar les mostres d’insatis-
facció que fan arribar els clients quan no se senten ben atesos. Les queixes poden
arribar per qualsevol canal i és fonalmental atendre-les amb rapidesa i eficàcia.
Una gestió òptima de les queixes ha de servir per reduir al màxim els motius que
les produeixen.

Les queixes posen en coneixement de l’empresa els possibles errors, fet que
permet corregir-los i que no es tornin a repetir, i són també una oportunitat
única per conèixer les necessitats i expectatives del client i la percepció que té
del producte o servei. Aquesta informació és determinant a l’hora de valorar la
incorporació de possibles millores.

A més, les queixes són una oportunitat per refermar la relació amb el client. Portar
a terme una bona gestió de les queixes és la millor manera de fidelitzar els clients;
se sentiran atesos i escoltats i es transmetrà una imatge d’empresa interessada en
l’atenció i el servei al client.

La insatisfacció o les disconformitats dels clients es poden acabar traduint en una
reclamació. Tot i que s’ha de fer el possible per evitar-les, una bona gestió de les
reclamacions, com en el cas de les queixes, pot acabar servint per augmentar la
satisfacció i el grau de vinculació amb l’empresa.
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A grans trets, una reclamació té tres fases:

1. Comunicació per part del client. L’empresa ha de respondre de forma
immediata anunciant la recepció de la reclamació i indicant que es procedeix
a la investigació de la comunicació.

2. Tramitació. L’empresa investiga l’objecte de la reclamació i en fa una
avaluació.

3. Resposta. L’empresa comunica el resultat de la reclamació al client i tanca
el procés mitjançant el registre d’una enquesta de satisfacció. Durant tot el
procés, el client ha de poder accedir a l’estat de la reclamació. D’aquesta
manera es pot reforçar el grau de confiança en l’empresa.
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Analistes de dades: un
mercat laboral creixent

El mercat laboral necessita
analistes de dades per cobrir la
demanda procedent, bàsicament,
dels sectors de les
telecomunicacions, finances i
comunicació. La seva tasca és
analitzar dades quantitatives i
qualitatives per prendre
decisions.

2. Anàlisi de dades i mesura de resultats

La transformació més important que ha suposat el desenvolupament dels canals
digitals ha estat l’eclosió d’un gran nombre de dades que són resultat de la pròpia
activitat comercial i del comportament del consumidor. L’anàlisi de les dades
massives obre la possibilitat de conèixer amb més precisió el comportament del
client i, a partir d’aquí, preveure’l.

Les dades massives, habitualment conegudes com a big data, permeten, després
de la recollida i l’anàlisi, prendre decisions ajustades a les necessitats dels
consumidors i als interessos de l’empresa. Així, el màrqueting digital pot ser
més efectiu a l’hora de prendre decisions, perquè es pot ajustar més a la realitat,
cosa que, amb les tècniques tradicionals, no era possible. El tractament de dades
massives és un gran actiu empresarial.

El tractament de les dades massives o big data és l’anàlisi d’una gran
quantitat de dades amb la finalitat de conèixer una realitat i poder prendre
decisions de màrqueting.

Exemple d’ús estratègic de les dades

Casa Pepe és un restaurant situat a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). Va ser
fundat per Pepe Moure l’any 1960. Si bé inicialment obria les 24 hores del dia, ara ho fa de
les set del matí a les vuit del vespre. L’establiment atén els clients cada dia de la setmana
exceptuant els dimarts. Per què Casa Pepe tanca, precisament, els dimarts?

El restaurant disposa d’un datàfon, per cobrar els clients amb la targeta de crèdit, contractat
amb l’entitat financera BBVA. Quan un client realitza un pagament amb la targeta un web
emmagatzema diverses dades d’interès per a l’establiment i, posteriorment, crea gràfiques
i estadístiques. A més, ho compara amb la competència que té Casa Pepe. Amb el datàfon,
i l’anàlisi posterior, el restaurant coneix que té poca clientela jove (bona part d’entre 35 i 55
anys) i, per aquest motiu, es planteja impulsar promocions per estimular la demanda entre
clients de menys edat. El restaurant també coneix que els clients gasten una mitjana de 10
euros més que als restaurants de la competència i que, malgrat estar situats en una zona
no turística, han tingut clients de diversos països europeus.

Casa Pepe tanca els dimarts perquè, amb les dades del datàfon, sap que és el dia de
menys facturació a la zona.

Podeu llegir l’article “El ‘big data’ arriba a Casa Pepe”, publicat al diari Ara:
(goo.gl/B6RsD3).

A part d’ajudar a les empreses a prendre decisions de màrqueting, les dades
massives també són la base de models de negoci com ara el de Facebook o el
de Google. El visitant, més o menys conscientment, cedeix dades personals a
canvi d’utilitzar uns serveis gratuïts.

Alphabet Inc és un conglomerat d’empreses que ofereix gratuïtament els serveis
de cercador (Google), correu electrònic (Gmail), portal de continguts audiovisuals
(Youtube), arxius en línia (Google Drive) o localitzacions territorials (Google

https://www.ara.cat/economia/big-data-arriba-Casa-Pepe_0_1628837152.html
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Supermercats intel·ligents

Podeu llegir l’article “El teu
supermercat et controla”,

publicat al web corporatiu de la
Universitat Oberta de Catalunya

(UOC), a: goo.gl/WHJxkQ.

Earth, Google Street)..., per fer-ne un ús individual i també per intercanviar infor-
mació i dades amb altres usuaris. Els milers d’usuaris que utilitzen, diàriament,
aquests serveis donen unes dades de comportament digital que, ben gestionades,
són comercialment molt valuoses. El sistema operatiu que ha estimulat més
la utilització d’aplicacions en aparells de telefonia mòbil és Android, també
desenvolupat per Google. Alphabet ingressa diners amb la inserció de publicitat
a les aplicacions.

Les galetes, també conegudes com a cookies registren l’activitat d’un visitant d’un
lloc web, o la informació textual i gràfica que es difon a través de les xarxes socials
de Facebook i Twitter, entre d’altres. Un “m’agrada” a Facebook o a Instagram
és una altra manera bàsica de recollir informació dels usuaris, no nominalment
però sí creant perfils amb preferències sobre productes i hàbits de consum.

Les dades massives permeten formar uns perfils d’usuaris que tenen molt
interès en la comercialització de productes.

Exemple de l’avantatge dels canals en línia a l’hora d’acotar un públic objectiu

La publicitat en línia presenta alguns avantatges per a les empreses a l’hora d’arribar al seu
públic. Imaginem que una promotora de concerts vol comunicar un hipotètic concert de la
cantant Lady Gaga a la ciutat de Barcelona i la pròxima obertura del període de venda
d’entrades a través d’una pàgina web. Les opcions de publicitat convencional (premsa,
ràdio, televisió...) són variades, però hi ha més dificultats per acotar el canal per arribar, en
concret, al públic objectiu. També cal tenir en compte la inversió necessària, més elevada,
generalment, en els mitjans convencionals. Atès que els usuaris de Facebook tenen els
perfils segmentats per localització, preferències i gustos, la promotora decideix pagar per
la inserció d’una notícia amb vídeo en els usuaris que presentin, concretament, el perfil
del públic objectiu. Aquesta inversió publicitària té un cost relativament baix i arriba al
públic objectiu que, precisament, busca. Facebook, a diferència dels mitjans convencionals,
ofereix publicitat personalitzada.

En els establiments físics, algunes de les eines que s’utilitzen per a la recollida d’in-
formació són les ulleres de seguiment de la mirada (eye-tracking), els carretons
amb xip incorporat (per saber el recorregut dins el punt de venda), l’encreuament
de la informació dels tiquets de compra (marques, productes, dies i hores) i les
targetes de pagament de l’establiment (edat, estat civil, nivell educatiu...).

2.1 Analítica web

El màrqueting digital genera un corrent continu de dades que s’utilitzen per
analitzar el comportament del consumidor.

Fins ara, el màrqueting tradicional no tenia accés a aquesta informació (la
investigació comercial implicava una extrapolació de resultats amb recerques
relativament precises) i, per tant, l’anàlisi i mesura dels resultats havia estat menys
ajustada a la realitat. Tot i això, per exemple, la dada d’unitats venudes d’un
producte trimestralment sí que proporcionava una dada fidedigna, però la resta de
resultats havien de ser interpretats amb una versemblança més o menys adequada.

http://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2016/159-big-data-consum.html
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Google Analytics

L’analítica està molt
desenvolupada gràcies a la
popularització de l’ús de Google
Analytics:
(analytics.google.com).

L’analítica permet conèixer què succeeix en els canals digitals i, a partir d’aquesta
informació, millorar els resultats. Ajuda a entendre com funcionen les estratègies
de màrqueting aplicades i permet anar-les millorant per aconseguir els objectius
previstos.

A més a més, l’analítica millora l’experiència de navegació del consumidor.
Conèixer el que passa en els canals digitals satisfà els objectius d’anàlisi de
l’empresa, però també permet oferir una navegació (en forma d’estructura de la
informació, contiguts que s’han d’oferir...) més adequada. Ambdues visions no
són contradictòries, sinó complementàries.

Només si es coneix el comportament del consumidor es pot ser capaç d’optimitzar
el contingut i la gestió dels canals digitals. L’analítica conjuga un coneixement al
detall d’allò que succeeix en els canals digitals i una perspectiva global que explica
el seu funcionament.

Els tres grans valors de l’analítica són:

• Proporcionar dades objectives sobre l’activitat en un canal digital.

• Facilitar i registrar dades en temps real.

• Proporcionar tant una visió genèrica com una visió amb major profunditat
del trànsit d’usuaris.

L’estudi del comportament del consumidor en línia permet actuar en funció
d’aquest comportament i dirigir missatges adequats a cada conducta.

L’analítica necessita, en primer lloc, marcar objectius. Sense objectius, és una
simple recopilació de dades. Una empresa els ha de definir sense ambigüitats.
L’objectiu principal de l’empresa és, bàsicament, ser rendible, cosa que li assegura
la continuïtat temporal. Els objectius a aconseguir en els canals digitals són
diferents, tot i que ajuden a aconseguir el principal.

L’analítica permet conèixer quins resultats i quin impacte s’està aconseguint
amb l’aplicació d’una determinada estratègia de màrqueting digital i, en funció
d’aquests resultats, permet decidir si cal mantenir-la o modificar-la.

2.1.1 Fases de l’analítica

En els canals digitals, l’analítica té com a finalitat conèixer què passa a la xarxa
i, sobretot, saber si els objectius del pla digital s’han complert. De la mateixa
manera que en altres tasques que suposen un procediment, l’analítica es porta a
terme en diferents etapes. Tal com mostra la figura 2.1, l’analítica té sis fases:

1. Mesurament: consisteix a mesurar el que es vol estudiar sobre el funciona-
ment dels canals digitals.

2. Recollida: implica utilitzar diferents eines per registrar la informació.

https://analytics.google.com
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3. Anàlisi de resultats: significa, després de la recollida, un tractament de les
dades abans que siguin interpretades.

4. Interpretació dels resultats: consisteix a donar un sentit determinat a les
dades recollides, i després analitzades. Malgrat que les dades són objectives,
aquesta fase és més subjectiva perquè aboca a una valoració personal.

5. Comparació amb els objectius: implica comparar els resultats aconseguits
amb els objectius establerts.

6. Presa de decisions: per una banda, cal potenciar els èxits que s’han
aconseguit i, per l’altra, cal subsanar els errors.

Figura 2.1. Fases de l’analítica en els
canals digitals

Amb referència a les diferents fases de l’analítica que mostra la figura 2.1, la
mesura i recollida de dades ha de tenir en compte:

• Les mesures han d’estar contextualitzades (per exemple, l’evolució d’un
indicador en els darrers cinc trimestres).

• El context té la funció de mostrar tendències (si hi ha un avanç o un
retrocés...).

• És necessari delimitar bé el que es vol aconseguir amb la mesura, i anàlisi,
per saber correctament si s’està aconseguint. L’absència de la concreció
aboca a registrar i interpretar dades que poden no servir per a res.
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• El seguiment garanteix que s’estan prenent les decisions correctes.

• El control diari influencia el dia a dia del pla.

2.1.2 Indicadors

Les dades que proporcionen els canals digitals són nombroses i, a la pràctica, és
molt complex tenir-ne un control exhaustiu i continuat. Davant la impossibilitat
de recopilar-les totes, s’opta per seleccionar la informació més rellevant.

Així, la informació generada per cada acció que un consumidor realitza en línia
es quantifica i integra en models per a l’anàlisi i millora. L’escull és decidir quina
és la informació significativa i quina no ho és.

L’objectiu de l’anàlisi de dades i la mesura dels resultats és transformar les
dades en quelcom útil per prendre decisions. Per aquest motiu, les mesures
han de ser breus i ben definides.

A fi d’optimitzar aquesta tasca, és necessari, en primer lloc, agrupar la informació
en els anomenats indicadors clau de rendiment, també coneguts com a KPI, que
es converteixen en les variables a partir de les quals es recull la informació per
després analitzar-la.

Un indicador clau de rendiment (KPI) proporciona informació sobre
l’assoliment dels objectius marcats en una campanya de màrqueting.

Els objectius de cada campanya o acció de màrqueting han d’estar alineats amb
els objectius generals de l’empresa atès que han de contribuir al seu assoliment.
Els objectius es defineixen a diferents nivells:

• Objectius generals de l’empresa o objectius corporatius.

• Objectius en l’àmbit digital.

• Objectius per a cada canal digital.

• Objectius per a cada acció o campanya de màrqueting.

Així, doncs, els KPI s’han de definir també a aquests diferents nivells i cal establir
KPI generals per als objectius de l’empresa i per a l’àmbit digital i KPI específics
per a cadascun dels canals digitals i per a cadascuna de les accions de màrqueting.
D’aquesta manera es pot mesurar tant el rendiment del canal o de l’acció com
l’impacte que això té en els objectius generals.

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

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

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

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

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

El que no s’ha de mesurar mai són aquells aspectes que no tenen un impacte en
els objectius o en els quals no es pot incidir. No té sentit, per exemple, mesurar
una paraula clau que generi trànsit però que no generi vendes.

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

La conversió, quants usuaris realitzen l’acció marcada com a objectiu, sovint
és l’indicador més important.

Alguns exemples d’indicadors són:

• Nombre total de vendes en línia

• Temps de permanència a cadascuna de les pàgines del web

• Nombre de visites totals

• Nombre de visitants únics

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

Tot i que depén del tipus d’empresa i dels objectius, es recomana, com a referència,
que es defineixin uns 10 KPI a cada anàlisi. La utilització dels KPI, però, és una
qüestió elàstica i depèn dels objectius. Els indicadors escollits en un moment
determinat del pla de màrqueting no han de ser sempre els mateixos, dependran
de les variables que es vulguin analitzar.

Els KPI s’han d’expressar en una plantilla per poder treballar-hi i presentar-los de
la manera més eficient.
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2.1.3 Tauler de comandament

Les dades recollides són la matèria primera per realitzar l’anàlisi. Tanmateix, s’ha
d’evitar una compilació d’informació sense sentit, inconnexa i amb excessives
dades. A fi d’efectuar una millor gestió d’aquestes dades, s’ha d’optar per escollir
un model documental intel·ligible. Un quadre de comandament és el model més
utilitzat per presentar la informació.

Un tauler de comandament, o dashboard, és una representació gràfica dels
principals indicadors de rendiment que intervenen en un succés específic. Té
la finalitat d’ajudar a prendre decisions i definir estratègies.

El tauler de comandament està considerat una eina molt útil, perquè permet una
elaboració i una visualització fàcil de les dades. Google Analytics ofereix l’opció
de definir i personalitzar diferents taulers de comandament. La seva finalitat
és ajudar el receptor a prendre decisions i definir estratègies. Aquest model de
presentació d’informació comercial:

• exposa un fet,

• en recupera els precedents,

• remarca les conseqüències que té per a l’empresa,

• relliga unes conclusions i

• proposa unes recomanacions.

Així doncs, el quadre de comandament detecta els fets i ajuda a prendre decisions,
però no facilita les solucions ni formula les estratègies a seguir.

“Els quadres de comandament o dashboards, denominats ‘panells’ a Google Analytics,
mostren en una mateixa pàgina les dades estadístiques més importants per a nosaltres,
normalment per a uns determinats objectius. La finalitat és que, amb un cop d’ull a aquest
dashboard, es tingui ràpidament i de forma clara tota la informació rellevant sobre la situació
actual i la tendència en relació amb aquests objectius per ajudar a la presa de decisions, i
evitar haver de buscar dades una vegada i una altra entre desenes d’informes aplicant filtres
i segments. Encara que els objectius principals del lloc web siguin uns de determinats, un
lloc web pot tenir diversos quadres de comandament, ja que hi ha objectius secundaris o
informació de gran interès per a certs departaments.”

Miguel Ángel Acera (2014). Analítica web 2.0 (p. 117).

Un quadre de comandament deixa de tenir sentit quan es converteix en una
simple exposició de dades extretes de l’analítica o en un simple encreuament
d’informació amb el propòsit d’explicar un fenomen. Per contra, un bon quadre
de comandament ha de complir les següents característiques:

• Les dades presentades han de ser rellevants per a l’empresa.
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• La informació inclosa ha de tenir la capacitat d’estimular la presa de
decisions estratègiques.

• Només s’han d’utilitzar els indicadors de rendiment que estan influint en la
consecució d’uns objectius concrets. La resta d’informació és irrellevant i
ha de ser obviada.

• La persona que pren decisions ha de ser capaç de comprendre fàcilment la
informació del quadre. El llenguatge ha de ser adequat al receptor. Si és
necessari, cal descartar els tecnicismes.

• Ha de facilitar un context explicatiu (evolució temporal, comparativa amb
empreses afins...), indicant quines conseqüències tenen en les dades sobre
l’empresa, i unes conclusions i recomanacions. Una anàlisi més profunda
i/o la formulació d’estratègies per corregir les desviacions dels objectius
s’expressa, posteriorment, en un informe, amb característiques formals i de
contingut ben diferents.

Els avantatges d’utilitzar un quadre de comandament són:

• La interfície gràfica facilita la comprensió de les dades.

• El quadre integra diverses dades en un sol document.

• La lectura és agradable, en potenciar els elements visuals.

La presentació de la informació en un quadre de comandament ha d’evitar
una extensió excessiva, la inserció de dades irrellevants i la sobreexposició
d’elements gràfics.

No hi ha un model de quadre de comandament estipulat. La forma que adopta
depèn dels objectius marcats, fet que implica seleccionar un major o menor
nombre de KPI. Tanmateix, amb l’objectiu d’aconseguir una major comprensió,
sí que es demana que la informació es presenti d’una manera ordenada i lògica.

Els quadres de comandament se solen presentar utilitzant aparells de projecció en
reunions amb diverses persones i, per aquest motiu, la distribució de la informació
ha de ser esquemàtica per adaptar-se a aquest mode de visionament. D’altra banda,
han de conjugar els elements gràfics i els elements textuals.

La figura 2.2 mostra l’esquema bàsic d’un quadre de comandament. Té una
presentació lògica que facilita la presa de decisions finals:
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Figura 2.2. Exemple de la distribució de la informació en un quadre de
comandament

1. Primer quadrant: situat a la part superior esquerra, es presenten les dades
recollides expressades en indicadors de rendiment. És la informació més
nova i convé presentar-la aïlladament per destacar-la sobre la resta.

2. Segon quadrant: a la part superior dreta, es contextualitzen les dades del
primer quadrant, cosa que permet que prenguin un valor determinat.

3. Tercer quadrant: a la part inferior esquerra, s’explica l’impacte que han
tingut les dades dels quadrants anteriors en l’empresa.

4. Quart quadrant: a la part inferior dreta, s’expliciten les conclusions i es
formulen les recomanacions. Tanmateix, és el receptor final de les dades
qui, després d’haver comprès la informació, pren les decisions.

2.2 Analítica al web de comerç electrònic

L’anàlisi del funcionament i del rendiment dels webs es centra en tres aspectes,
conèixer com arriben les visites al web, saber quin tipus d’usuaris arriben al web
i, per últim, veure com es comporten aquests usuaris i quina interacció tenen amb
el web:

• Conèixer l’origen de les visites: l’analítica s’interessa pel nombre de
visites, però també per saber d’on arriben les visites. Aquestes dades han
de permetre millorar la política de captació de visitants. Sabent-ne l’origen,
el departament de màrqueting sap com i des d’on els visitants coneixen la
marca. També cal saber quines són les pàgines d’entrada i de sortida més
habituals. Quant a l’origen de les visites, es distingeix entre:

– Trànsit directe, si l’usuari hi accedeix perquè escriu en el navegador
la URL o la té inclosa als favorits. En aquest cas podem interpretar
que la marca li és rellevant.



Màrqueting digital 46 Màrqueting al comerç electrònic i mesura de resultats

– Trànsit indirecte, si l’usuari hi accedeix des d’altres canals digitals
que redirigeixen al web, concretament cal distingir:

∗ Trànsit de cerca, format per les visites que arriben a través de
cercadors. El trànsit de cerca pot ser orgànic o SEO, quan
prové del llistat de resultats “naturals” de cerca, o bé pot ser de
pagament o CPC (cost per clic), quan prové d’algun anunci en
el cercador.

∗ Trànsit de referència (referral), format per les visites que arri-
ben des d’enllaços situats a altres webs i que apunten a alguna
pàgina del nostre lloc web.

∗ Trànsit de campanyes, format per les visites que arriben des
d’accions de màrqueting en línia, per exemple des d’una campa-
nya de correu electrònic. Per controlar la campanya que origina
la visita s’utilitzen els enllaços amb etiquetes que en tracen la
procedència.

• Identificar els perfils de navegació: s’utilitza per saber quins continguts
interessen més els usuaris a partir de les pàgines més visitades i temps
d’estada. Una informació molt valuosa és comparar els perfils dels usuaris
que accedeixen al canal per primera vegada amb els que repeteixen visita.

• Identificar el comportament del visitant: els canals digitals són, essen-
cialment, interactius i, per aquest motiu, el visitant és instat a tenir un
comportament actiu. El comportament queda reflectit de diverses maneres,
com ara si es descarrega un fitxer o si envia un missatge de correu electrònic.
El comportament de l’usuari està relacionat amb les conversions.

L’estudi d’aquests tres aspectes proporciona informació molt valuosa i ajuda
a reflexionar sobre el funcionament del canal digital, per tal de planificar-hi
polítiques de captació i fidelització atès que permet respondre preguntes com
ara:

• Quantes visiten arriben a la pàgina web mitjançant el SEO i el SEM i
quantes procedeixen de les xarxes socials?

• Quins són els continguts que ha buscat l’usuari i quines pàgines ha visitat
durant la seva estada?

• Quin percentatge de visitants ha acabat, finalment, comprant un producte
o fent l’acció que s’havia plantejat com a objectiu?

Tot i que no sempre és la més important, la procedència de la visita és una
segmentació bàsica en analítica.

D’altra banda, l’analítica també possibilita corregir a temps accions de màrque-
ting que s’estan executant, i decidir-ne de futures amb menys risc. Els canvis solen
implicar:

• El disseny o l’estructura en la disposició de la informació



Màrqueting digital 47 Màrqueting al comerç electrònic i mesura de resultats

• L’accés, per evitar la lentitud o les càrregues amb disrupcions

• El contingut visual

• El contingut textual

Malgrat la rellevància de les dades extretes de l’analítica, es recomana també
utilitzar mètodes fora de línia, com ara tests o opinions d’experts, a fi d’optimitzar
l’experiència de navegació.

2.2.1 Mètriques

El màrqueting treballa amb unes mètriques bàsiques, que aporten les dades més
importants per al treball en els canals digitals. Aquestes mètriques es poden
classificar en les tres categories que conformen els tres aspectes en què es basa
l’anàlisi del funcionament i del rendiment dels webs, és a dir, com arriben les
visites, quin tipus d’usuaris arriben al web i com es comporten i quina interacció
tenen amb el web:

1. Nombre de visites i origen: en aquesta categoria s’analitzen qüestions com
ara el nombre total de visites, els visitants únics, les visites procedents de
cercadors, les visites directes, etc. i les mètriques o mesures bàsiques són:

• Visites: és el nombre de vegades que els usuaris han entrat en un lloc
web en un període temporal determinat. Cal tenir en compte que la
tendència més habitual és entrar diverses vegades a un mateix lloc web.
Això provoca un biaix.

• Visitants únics o exclusius: el biaix de la mètrica “Visites” se
soluciona amb aquesta. És el nombre aproximat d’usuaris diferents
que han accedit a un lloc web en un període temporal determinat. La
xifra és aproximada perquè, en analítica web, es considera que cada
navegador és un visitant únic, però una mateixa persona pot entrar a
un lloc web des de diferents navegadors.

• Visitants nous: és el nombre de visitants que accedeixen al lloc web
per primera vegada. Normalment s’expressa en percentatge.

• Visitants que tornen: és el nombre de visitants que ja han visitat
el lloc web i tornen a fer-ho, o sigui que repeteixen visita. També
s’expressa en percentatge.

2. Perfils de navegació: en aquesta categoria s’analitza, per exemple, el temps
mitjà de permanència a les diferents pàgines o el percentatge de visites que
resten més de 30 o 40 segons i les mètriques o mesures bàsiques són:

• Promig d’estada en una pàgina web: és el temps mitjà de permanèn-
cia d’un usuari en cadascuna de les pàgines web.
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• Promig d’estada en un lloc web: és el temps mitjà de permanència
d’un usuari en un lloc web (inclou totes les pàgines visitades d’un
mateix lloc).

• Taxa de rebot: és el percentatge de visites que abandonen un lloc web
sense haver realitzat cap interacció. Aquesta mètrica és considerada
com una prova que la pàgina web no ha agradat.

• Pàgines vistes: és el nombre de pàgines que s’han mostrat en el
navegador de l’usuari. Aquesta mètrica comptabilitza com a una
pàgina vista cada vegada que l’usuari hi entra.

• Pàgines vistes úniques: és el nombre de pàgines vistes, descartant les
repeticions, durant la mateixa visita. És una dada més afinada que la
de les pàgines vistes.

• Pàgines per visita: és el mitjana de pàgines visualitzades per cada
visitant que entra en un lloc web.

3. Comportament del visitant: en aquesta categoria es poden analitzar, per
exemple, qüestions com ara el nombre de visites que deixen un correu
electrònic, que sol·liciten més informació, que descarreguen el catàleg en
línia o que visualitzen un vídeo i les mètriques o mesures bàsiques són:

• Taxa de conversió: és el percentatge d’usuaris que realitzen l’acció
que s’ha plantejat com a objectiu per al canal digital en concret
(registrar-se, descarregar un fitxer, comprar, etc.) amb relació al
nombre total de visites.

• Taxa de sortida: és el percentatge de visites que marxen d’un lloc web
des d’una pàgina concreta. És molt important tenir en compte aquesta
mètrica si l’objectiu del canal digital implica seguir un procediment.

Quant als resultats del comerç en línia i l’evolució de les compres, cal mesurar els
diferents elements que configuren l’anomenat “embut de conversió” (vegeu figura
2.3). En aquest context, les mètriques a tenir en compte són:

1. Nombre de visites: nombre total de visites que han accedit a la plataforma
de venda de productes en línia.

2. Nombre de visitants únics: nombre de visites calculat amb la IP de
l’ordinador, cosa que provoca que la xifra resultant és, com a màxim, la
mateixa que el nombre de visites total.

3. Nombre de visitants únics qualificats: visitants que són consumidors,
o poden arribar a ser-ho, per algunes de les característiques d’accés (per
exemple, un àmbit territorial determinat).

4. Nombre de conversions: nombre d’usuaris que realitzen alguna acció
objectiu, com ara que inicien el procediment per a la compra d’un producte
en una botiga virtual.

5. Nombre de transaccions: nombre de vendes.
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6. Valor total de les transaccions: nombre de transaccions realitzades multi-
plicat pel valor monetari mitjà per transacció.

7. ROI: retorn de la inversió. És un índex que compara els beneficis obtinguts
amb la inversió realitzada.

Figura 2.3. Avaluació dels resultats d’un
comerç en línia

Conversions

Les conversions són el nombre de visitants d’un web (es pot calcular a partir del
total de visites o a partir dels visitants únics) que realitzen una acció desitjada,
fet que s’acaba traduint, directament o indirectament, en ingressos. Mesurar
les conversions és molt important si estem gestionant una botiga virtual. Les
conversions arriben després d’una interacció amb l’usuari. Així, les següents
accions serien exemples de conversió per part d’un usuari:

• Consulta o descàrrega del catàleg.

• Compra d’un producte del catàleg en línia.

• Obtenció de les dades de contacte per a la tramesa del butlletí electrònic.

• Visionat d’anunci publicitari.
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Les conversions, que indiquen que el visitant realitza l’acció proposada com
a objectiu, són concretes i mesurables.

La conversió final, en què el visitant realitza l’acció que constitueix l’objectiu de
la pàgina, és el resultat d’un recorregut. Aquest trajecte té un inici i un final, tal
com mostra la figura 2.4.

Figura 2.4. Recorregut d’una conversió

No obstant això, aquest recorregut sol tenir un percentatge d’abandonament per
diferents motius, interns o externs al visitant. Per tant, a mesura que s’avança
en el recorregut per les fases, el percentatge d’usuaris que pot arribar fins al
final (objectiu de l’empresa) va disminuint. D’aquesta manera, la conversió agafa,
gràficament, la forma d’un embut.

Exemple de la formació d’un embut de conversió

De les 1.520 visites que van entrar a una botiga virtual un hipotètic dimarts 27 de setembre,
832 van accedir a les pàgines que formen el catàleg. D’aquestes, 573 van entrar a la nova
col·lecció de primavera, però de les citades només 264 es van interessar per les novetats
de dona. Els visitants que van entrar a la pàgina dels models de bota es van reduir fins als
120. A més, 25 visites van clicar la fitxa d’un model de bota de pell d’una marca coneguda.



Màrqueting digital 51 Màrqueting al comerç electrònic i mesura de resultats

De les esmentades, 15 van emplenar el formulari per encarregar la compra però, finalment,
6 visitants van confirmar-la.

La taula 2.1 mostra les dades del procés de conversió de l’exemple anterior, a
mesura que els visitants avancen en el recorregut.

Taula 2.1. Evolució numèrica d’una conversió

Fase Visitants Percentatge
d’abandonament

Visites
restants

Percentatge total
de conversió

1 1.520 45,27 832 54,73

2 832 31,13 573 37,69

3 573 53,93 264 17,36

4 264 54,55 120 7,89

5 120 79,17 25 1,64

6 25 40,00 15 0,98

7 15 60,00 6 0,39

En aquest cas, la taxa de conversió és del 0,39%. La fórmula per calcular-la és
el quocient del total d’adquisicions, descàrregues, suscripcions... (en general o a
partir d’una especificitat, com ara un producte) en una delimitació temporal (una
franja horària, un dia, un cap de setmana...) i el nombre de visites en el mateix
període. Com que la taxa s’expressa en percentatge, la xifra s’ha de multiplicar
per 100:

Taxa conversió =
Total conversions

Nombre visites
· 100

La conversió avança a partir de subconversions vinculades a l’objectiu final, que
van provocant que hi hagi visitants que no segueixin endavant i, per tant, no acabin
realitzant la compra. Aquest fenomen pot estar ocasionat per dues conductes
diferents:

• El visitant abandona la pàgina web. En aquest cas, no sabem els motius
d’aquesta conducta, però hem d’evitar que es produeixi.

• El visitant es fixa en un altre contingut i abandona el procés de compra. En
aquest cas, convé saber també, en la mesura que sigui possible, per què,
finalment, no compra.

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

Si l’analítica mostra aquest tipus d’informació, els administradors de la pàgina web
tenen a l’abast dissenyar accions que facilitin que el màxim de visitants arribin
fins al final. La reflexió ens ha de portar a preguntar-nos qüestions qualitatives
que l’estadística no proporciona. Per exemple, no és el mateix que el visitant es
fixi en un altre tipus de contingut de la pàgina web en les primeres fases que al
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final del recorregut, quan la fase final de la conversió (en una botiga virtual, el
pagament d’un producte) és a punt de realitzar-se.

Exemple de com millorar els processos de compra i/o la captació de consumidors

L’estudi de les dades aporta una informació molt valuosa perquè facilita l’estudi del
comportament de les visites i, d’aquesta manera, en registrar les pautes de comportament,
es poden conèixer els visitants amb major profunditat. El resultat és una major optimització
del web, en qüestions com els continguts o les característiques de navegació. Prestant
atenció a les conversions, es poden millorar els processos de compra o la captació de
consumidors, o ambdues a la vegada.

Rendibilitat de la inversió (ROI)

El ROI (return on investment) és un índex que compara els beneficis obtinguts
amb la inversió realitzada i és un dels índexs bàsics del màrqueting digital.

En un pla de màrqueting digital, el ROI mesura la rendibilitat d’una campanya,
comparant el rendiment en diners o en operacions que porten a un benefici
econòmic (clients potencials, etc.) amb el cost (manteniment del lloc web, les
accions de màrqueting que generen despeses: promocions, ofertes...).

L’interès del ROI recau en el fet que ens permet saber quines campanyes generen
guanys econòmics per a l’empresa, cosa que influeix en futures decisions. El ROI
es calcula mitjançant la fórmula següent:

ROI =
Marge brut total − Cost campanya pla màrqueting digital

Cost campanya pla màrqueting digital
· 100

El marge brut són els ingressos nets de la venda d’un producte menys les despeses
associades a cada venda (el cost del producte, per exemple). El resultat s’expressa
en percentatge.

El ROI avalua quina quantitat ha generat en vendes cada euro invertit:

• Si la xifra del ROI és positiva significa que la inversió és rendible.

• Si la xifra del ROI és negativa significa que la inversió no és rendible i, per
tant, es perden diners.

Si la campanya vol provar una estratègia nova, es pot assumir un ROI
negatiu durant un cert temps.

Un altre valor a tenir en compte amb relació a la rendibilitat dels diners invertits en
les campanyes és el cost d’adquisició per client (CAC). L’empresa ha de conèixer
a partir de quin import un client comença de ser rendible per, a partir d’aquesta
dada, saber quant s’hauria de gastar, com a màxim, en adquirir un client nou.

Per exemple, un supermercat pot necessitar que un client faci 7 o 8 visites perquè
comenci a ser rendible mentre que en una joieria potser cal que el client ja sigui
rendible des de la primera visita perquè segurament trigarà a tornar.
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A la secció “Annexos”, a
l’annex “Anàlisi de dades
a Facebook”, es mostren,
a tall d’exemple, les dades
d’anàlisi que posa a
disposició Facebook des
de la seva mateixa
plataforma.

Exemple del càlcul del cost d’adquisició per client

En una botiga de joguines, el marge brut és del 60%, la compra mitjana és de 50 AC i
s’estima que un client comprarà unes quatre vegades l’any.

Import compres anuals del client: 50 * 4 = 200 AC

Marge brut per client: 200 * 0,6 = 120 AC

Amb aquestes dades, per tal que els clients siguin rendibles, el CAC hauria d’estar al voltant
dels 60 AC.

Si, per exemple, la despesa en màrqueting fos de 1.000 AC per 10 clients, o sigui que el
CAC fos de 100 AC per client, i el client fes una primera compra de 50 AC, el resultat de la
inversió després de la primera compra seria 50 - 100 = - 50 AC.

Si fes una segona compra de 80 AC (80 - 50 = 30 AC), ja rendibilitzaríem la inversió, però si
la fes també de 50 AC (50 - 50 = 0), no rendibilitzaríem la inversió fins a la tercera compra.

En la mateixa línia, hi ha encara un altre valor, l’anomenat Lifetime value (LTV)
que és una predicció del total d’ingressos que generarà un client durant tot el temps
que serà client de l’empresa. Per la seva naturalesa, però, es tracta d’un valor difícil
de calcular atès que cal estimar el temps que durarà el client a l’empresa.

El Lifetime value posa el focus en el llarg termini i marca el límit màxim per a la
despesa en l’adquisició de nous clients, és a dir per al CAC. El cost d’adquisició
d’un client (CAC) sempre ha de ser inferior al del lifetime value (LTV) perquè,
en cas contrari, captar un client estaria costant més diners dels que se n’espera
obtenir.

2.3 Analítica a les xarxes socials

Les dades de les diverses xarxes es poden integrar també a Google Analytics
però cada xarxa social ofereix també la seva pròpia eina d’analítica, com és
el cas de Facebook, amb les eines d’anàlisi que posa a disposició (Audience
Insights), o de Twitter, amb Twitter analytics (analytics.twitter.com) o Tweetreach
(tweetreach.com).

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

• Entrades: publicació de nou contingut.

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

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

• Impressions: usuaris que veuen un determinat contingut publicat

• Contingut compartit: contingut de l’empresa (text, fotografies, vídeo...)
que els usuaris comparteixen amb els seus seguidors.

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

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

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

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

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

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

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

Aquests indicadors es poden agrupar en diferents categories d’anàlisi, depenent
de la informació que es vulgui analitzar. Així, per exemple, la taula 2.2 mostra
una possible agrupació d’indicadors per a dues d’aquestes categories: visibilitat i
interacció.

Taula 2.2. Categorització per mesurar l’impacte de les xarxes socials

Categoria KPI

Visibilitat (reach) Nombre de seguidors, impressions, contingut compartit i enllaços

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

2.4 Analítica als cercadors

Pel que fa a les accions de màrqueting als cercadors, caldrà mesurar i analitzar
qüestions com ara:

• Posició al cercador, si cerquem el nom del producte o marca.

• Tipus de visites que han arribat a través de les tècniques SEO i SEM.

• Principals paraules clau que permeten trobar el web.

• Altres paraules clau que permeten trobar el web.

• Paraules clau que utilitzen els usuaris i que, per tant, interessa utilitzar.

• Cost per clic.

Així, alguns dels principals indicadors per mesurar el trànsit orgànic o provinent
d’accions de SEO són:
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• Nombre de pàgines indexades.

• Visites procedents de cerques que no inclouen el nom de marca (non
branded).

• Nombre de paraules clau orgàniques.

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

• Mitjana de visites orgàniques que aterren a cada pàgina.

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

En la mesura dels resultats als cercadors, la taxa de rebot esdevé un
indicador fonamental.

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

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

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

Alguns dels indicadors que s’utilitzen en SEM són per força similars als que
s’utilitzen per mesurar el trànsit orgànic, però el major control que es té dels
resultats i la relació directa que hi ha entre aquests resultats i la inversió realitzada,
obliguen a una anàlisi acurada. Sovint, l’elevat CPC d’algunes paraules clau
requereix una anàlisi seriosa de la rendibilitat que justifiqui la inversió.

A partir de la taxa de rebot que genera cada paraula clau, per exemple, es pot
establir un rànquing de paraules clau i anar eliminant de les licitacions aquelles
paraules que tinguin la taxa més alta perquè el més probable és que els usuaris no
les associïn al producte o servei que s’està oferint i l’abandonament del web es
produeixi perquè el producte o servei que troben no és el que estan cercant.

Així, en una campanya de SEM, alguns dels possibles indicadors, que en molts
casos es poden obtenir de la mateixa informació que facilita AdWords, són:

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

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

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

2.5 Analítica a les campanyes de ’display’ o de correu electrònic

L’anàlisi dels resultats de la publicitat en línia es fa a partir de les següents
mètriques o indicadors:

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

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

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

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

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

En el cas del màrqueting per correu electrònic cal considerar també el percentatge
de correus lliurats i el percentatge de correus oberts. Ambdues mètriques es poden
obtenir fàcilment a través de les mateixes aplicacions de màrqueting per correu
electrònic, com ara Mailjet o Mailchimp.

Exemple de càlcul del CTR

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

CTR =
clics

impressions
· 100

CTR =
612

18300
· 100

CTR = 0, 03344 · 100
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CTR = 3, 34%

Exemple de càlcul del ROI

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

ROI =
V endes− Cost campanya

Cost campanya
· 100

ROI =
21600− 18300

18300
· 100

ROI = 0, 180327 · 100

ROI = 18, 03%

Exemple de càlcul del CPA

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

CPA =
Cost campanya

Conversions

CPA =
2500

220

CPA = 11, 36AC

2.6 Recursos per a l’analítica

A causa de la gran quantitat de dades que l’analítica recopila, és important saber
amb quins recursos es compta. Un dels errors més habituals és no destinar-hi
els recursos econòmics i els recursos humans necessaris. Malgrat les opcions
gratuïtes, i tal com podeu veure a la figura 2.5, és necessari conèixer el pressupost
que preveu el pla per a l’adquisició d’eines de registre de resultats. Cal saber
també qui realitzarà la tasca d’anàlisi de les dades.

Figura 2.5. Recursos necessaris per a l’analítica

La simple exposició de la informació té poc valor, perquè només és l’expressió
numèrica d’un fenomen a la xarxa. Així, doncs, el paper que assumeix la persona
que analitza les dades és molt significatiu. La interpretació de les dades és el que
permet dissenyar, si és necessari, accions correctores.

L’eclosió d’editors gratuïts, al voltant de l’any 2000, va significar un canvi molt
rellevant en la popularització de les pàgines web en petites i mitjanes empreses
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(pimes). Fins aquell moment, era necessari tenir coneixements de programació
per desenvolupar un projecte a la xarxa. Posteriorment, el llenguatge HTML va
afavorir que persones sense massa coneixements en informàtica fossin capaces de
dissenyar i mantenir fàcilment una pàgina web.

En aquesta primera etapa, l’analítica quedava restringida a un giny que es
“col·locava” a la pàgina web i que comptabilitzava les visites que rebia. Era una
tècnica rudimentària, tot i que molt utilitzada per conèixer la popularitat d’un
web. Aquesta era, precisament, la significació de l’indicador: si una pàgina web
registrava un gran nombre de visites podia afirmar que era popular.

Actualment, Google Analytics (www.google.es/intl/es/analytics) és l’eina més
destacada per a la recollida d’informació i per a l’anàlisi posterior. Va néixer el
2005, després que la companyia comprés Urchin, una empresa que uns 10 anys
abans havia impulsat una consultoria web (disseny, desenvolupament...). Urchin
havia derivat en un servei per analitzar pàgines web a partir del desenvolupament
d’un programari específic que permetia processar amb rapidesa les dades recolli-
des.

Google Analytics és una eina molt popular i d’ús gratuït, malgrat que n’hi ha
una versió avançada de pagament. És l’eina de referència en l’analítica i el seu
major desenvolupament respecte a d’altres provoca que el seu ús sigui gairebé
imprescindible.

La gran majoria de consultors que realitzen analítica de canals digitals (webs,
xarxes socials, tendes virtuals...) utilitzen els serveis de Google Analytics,
que esdevé així una eina de referència.

La taula 2.3 mostra algunes altres eines de pagament per a l’analítica:

Taula 2.3. Eines de pagament per a l’analíti-
ca

Nom Enllaç d’accés

At Internet www.atinternet.com/es

Nedstat www.nedstatpro.net

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

Webtrends www.webtrends.com

Altres eines per a l’analítica

• Alexa (www.alexa.com): recopila dades de navegació de milions de webs i proporciona dades
de trànsit web i classificacions globals, entre d’altres.

• Crazy Egg (www.crazyegg.com): és una eina complementària, de pagament, que permet
l’anàlisi de clics a partir de mapes de calor. Un mapa de calor, (heatmap) permet saber quins
són els punts d’un web que concentren més l’atenció dels usuaris.

• Clicktale (www.clicktale.com): és una eina semblant a l’anterior. També és una eina de
pagament.

• SurveyMonkey (es.surveymonkey.com): també és una eina complementària, realitza
qüestionaris en línia. Disposa d’un servei gratuït i d’un altre, amb opcions més avançades, de
pagament.

https://www.google.es/intl/es/analytics/
https://www.atinternet.com/es/
http://www.nedstatpro.net
https://www.adobe.com/es/marketing-cloud.html
https://www.webtrends.com
https://www.alexa.com
https://www.crazyegg.com
https://goo.gl/vHYySC
https://es.surveymonkey.com


Màrqueting digital 59 Màrqueting al comerç electrònic i mesura de resultats

Compte de demostració

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

2.6.1 Google Analytics

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

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

• Xarxes socials. Google Analytics en té en compte l’impacte i ofereix
informes sobre les rutes que fan els visitants fins arribar al web de referència.
També indica el contingut que més es comparteix a través de les xarxes i a
quines xarxes es comparteix; és a dir, cap a on dirigeixen els enllaços o
botons més utilitzats.

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

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

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

https://support.google.com/analytics/answer/6367342?hl=ca&ref_topic=1727148
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Per utilitzar Google Analytics, cal obrir-hi un compte i donar-hi d’alta el web a
analitzar (vegeu figura 2.6). Google Analytics facilita un codi de seguiment que
cal incorporar a totes les pàgines del web (vegeu figura 2.7). Aquest codi se sol
incorporar a la capçalera (header) o al peu (footer), atès que són seccions comunes
que figuren a totes les pàgines i així no cal anar repetint el codi pàgina per pàgina.

Figura 2.6. Creació d’un compte a Google Analytics

Figura 2.7. Compte de Google Analytics

Google Analytics recull les dades amb un codi de seguiment que s’ha
d’inserir en la capçalera del codi font del lloc web.

Des d’un mateix compte de Google Analytics es poden gestionar diferents webs i
en cas que l’empresa gestioni més d’un web, per exemple per a diferents mercats
o països, es poden gestionar tots des del mateix compte. Tal com mostra la figura
2.7, el compte de demostració gestiona un sol web, el de Google Merchandise
Stores, però en podria gestionar també d’altres. Cadascun d’aquests webs, però,
disposaria del seu propi codi de seguiment.

Tal com mostra la figura 2.8 en el menú de l’esquerra, Google Analytics agrupa
la informació del web en quatre grans blocs, Públic o audiència, Adquisició,
Comportament i Conversions, a part d’oferir també una visió del web en temps
real.



Màrqueting digital 61 Màrqueting al comerç electrònic i mesura de resultats

Figura 2.8. Visió general del públic o audiència

Al bloc Públic, a part de les dades generals referides a usuaris, sessions, nombre de
pàgines consultades, temps d’estada, etc., es pot consultar també el desglossament,
per exemple, per ubicació o per dispositiu, entre moltes d’altres. Aquestes dades
poden ser molt rellevants a l’hora de decidir, per exemple, l’abast geogràfic d’una
campanya o de valorar els canals on convé fer publicitat.

A la part superior de la pantalla, al costat de l’opció Tots els usuaris, l’opció Afegeix
un segment permet segmentar la informació en funció de diferents variables, a més
de les ja previstes per defecte, i dona l’opció, per exemple, d’obtenir informes en
funció de l’edat o de l’idioma dels usuaris, de l’origen de la visita, del dispositiu,
etc.

Les dades del bloc Adquisició donen informació referida a les fonts de trànsit o
sigui a l’origen de les visites que arriben al web (vegeu figura 2.9) i diferencia entre
les que arriben a través dels cercadors, per cerques orgàniques o per anuncis en
cercadors, les que arriben a través de les xarxes socials, les que arriben directament
o les que arriben a través de la publicitat, entre d’altres.

Si es consulten, per exemple, les que arriben a través de cercadors, amb cerca
orgànica o via SEM, Google Analytics facilita també les paraules de la cerca
a través de les quals han arribat. Evidentment aquesta informació és de gran
importància de cara a l’elecció de les paraules clau, tant per a l’optimització del
web com per a la publicitat als cercadors.

En la consulta de les paraules clau de la cerca orgànica, però, la paraula clau amb la
qual han accedit gran part de les visites apareix com a ”not provided”. La política
de privacitat impedeix mostrar aquestes de dades perquè es tracta de cerques que
els usuaris han fet des del seu compte de Google, un cop ja hi estaven identificats.

Amb relació al trànsit que arriba des d’altres webs (referral), Google Analytics
també permet consultar quines són les pàgines des d’on han arribat els usuaris.
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A més de la informació que figura a la visió general d’adquisicions, es pot consultar
informació detallada amb relació al trànsit provinent de les campanyes d’AdWords,
de la publicitat o de les xarxes socials.

Figura 2.9. Visió general d’adquisicions

Les dades del bloc Comportament donen informació amb relació a les diferents
pàgines del web i s’hi pot consultar quines són les pàgines del web que tenen més
visites per saber, per exemple, quins són els productes que generen més interès o
per obtenir informació amb relació a les ràtios de conversió, consultant el nombre
de visites que arriben a les diferents pàgines del checkout (vegeu figura 2.10).

Figura 2.10. Comportament: totes les pàgines

Quant al bloc Conversions, des de l’opció Objectius / Visió general podem veure
l’evolució dels diferents objectius que cal haver definit prèviament. La figura 2.11
mostra l’evolució de l’objectiu Registres i en mostra el nombre i el percentatge de
conversió (registres sobre visites).



Màrqueting digital 63 Màrqueting al comerç electrònic i mesura de resultats

Figura 2.11. Objectius: visió general de l’objectiu “Registres”

Per fer la definició d’objectius, cal accedir a l’administració del compte prement
la icona d’administració de la part inferior esquerra. La figura 2.12 mostra els
objectius definits al compte de demostració, entre d’altres l’objectiu referit al
nombre de Registres.

Figura 2.12. Definició d’objectius

Des de l’opció Comerç electrònic del mateix bloc Conversions es pot consultar
la informació referida a les conversions, tant les totals com les desglossades per
producte (vegeu figura 2.13).
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Figura 2.13. Visió general de conversions

També al bloc Conversions, des de l’opció Embuts de conversió / Camins de
conversió principals es pot consultar quin camí segueixen els usuaris abans
d’efectuar la compra o quantes consultes prèvies han fet (vegeu figura 2.14).

Figura 2.14. Camins de conversió principals

Des de l’opció Personalització / Taulers es pot accedir als diferents taulers o
quadres de comandament dashboards (vegeu figura 2.15) que presenten de forma
gràfica i global els principals indicadors de cada àmbit. La figura 2.16 mostra
un tauler amb els principals indicadors per a la mesura dels resultats del comerç
electrònic.
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Galetes de Google
Analytics

Podeu consultar les galetes que
utilitza Google Analytics des de
goo.gl/X9tNAM.

Figura 2.15. Taulers de Google Analytics

Figura 2.16. Tauler de comerç electrònic

2.6.2 Etiquetatge de campanyes

L’analítica es basa en galetes o cookies que s’instal·len als navegadors dels usuaris.
Google Analytics, per exemple, utilitza galetes “d’usuari” (utma), per identificar
si l’usuari és o nou o no o el nombre de visites, galetes “de sessió”, (utmb o utmc)
per identificar el temps d’estada a les pàgines o les pàgines vistes per visita, o
galetes de campanya (utmz), per identificar si l’usuari ve d’un bàner, d’AdWords,
etc.

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

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

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
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Creador d’URL de
Facebook

Facebook també facilita una eina
per a la creació d’URL

etiquetades per a Google
Analytics: goo.gl/J9rzuV.

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

Gràcies a les etiquetes es pot saber de quin anunci concret arriben les visites d’un
web. En el cas de Google AdWords, hi ha una opció d’etiquetatge automàtic que
permet que Google Analytics faci un seguiment automàtic de totes les campanyes,
sense necessitat d’etiquetar els enllaços.

Per a la resta de campanyes, tot i que els paràmetres i els valors també es poden
afegir manualment a la URL, l’eina Campaign URL Builder (goo.gl/ovNAnw) de
Google Analytics en facilita l’etiquetatge. Tal com mostra la figura figura 2.17,
l’eina per a la creació d’URL inclou sis camps, però normalment només cal fer-
ne servir tres: la font de la campanya, el mitjà de la campanya i el nom de la
campanya.

Figura 2.17. Creador d’URL de Google Analytics

• URL web (Website URL). En aquest camp cal incorporar-hi l’adreça de la
pàgina d’aterratge del web a la qual es vol que porti l’anunci.

• Font de la campanya (campaign source). Cal indicar el web des del qual
arribaran les visites, és a dir, el web on s’ha situat l’anunci, per exemple
google, facebook, butlletí de notícies o el lloc web de referència.

• Mitjà de la campanya (campaign medium). S’ha d’indicar el el mitjà o
canal de màrqueting que s’utilitza per a la campanya. Google Analytics
preveu els següents mitjans: organic, (none) que fa referència al trànsit
directe, referral, social, display, cpc i email, però també se’n poden crear
d’altres, com ara blogs, sms, afiliació, remàrqueting, etc.

https://www.facebook.com/business/google-analytics/build-your-url
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
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Exemples d’etiquetatge de
campanyes

Podeu consultar dos exemples de
com es poden etiquetar dos tipus
de campanyes en línia, una de
correu electrònic i una altra de
paraules clau de pagament a
goo.gl/y7DSsb.

• Nom de la campanya (campaign name). Cal assignar un nom a la
campanya que convé que serveixi per identificar-la fàcilment. El nom pot
fer referència al producte, a l’objectiu, a la temporada, etc. Per exemple,
primavera18.

• Terme de la campanya (campaign term). Si es fan campanyes en cercadors
diferents de Google, per exemple a Bing, en aquest camp cal incloure-hi
les paraules clau que activen l’anunci, unides per un signe més. A les
campanyes d’AdWords es recomana utilitzar l’etiquetatge automàtic.

• Contingut de la campanya (campaign content). Aquest camp s’utilitza
per diferenciar anuncis d’una mateixa campanya. Per exemple, si s’estan
provant diferents versions d’un anunci per saber quina funciona millor, un
situat al lateral i un altre a la capçalera, es podrien posar aquests dos noms
i generar dues URL diferents que permetessin distingir el trànsit des de
cadascun dels anuncis. També es podria utilitzar, per exemple, en un correu
electrònic que contingués dos enllaços, per saber quin funciona millor.

El creador d’URL diferencia entre majúscules i minúscules i considera els espais
com a caràcters. És per això, que a l’hora d’incorporar els paràmetres, cal establir
una norma per referir-se sempre de la mateixa manera a fonts, mitjans, campanyes,
etc., i, per exemple, posar sempre la primera lletra en minúscula (“facebook” és
diferent de “Facebook”), separar les paraules amb un guió baix i no posar accents.
La consistència en els noms és imprescindible perquè després apareguin agrupats
correctament en les dades de Google Analytics.

Un cop afegits els diferents paràmetres, els enllaços de les campanyes es conver-
teixen en adreces URL seguides per un interrogant (?) i després les variables de
la campanya separades pel caràcter et (&). Per exemple:

www.example.com/?utm_source=lloc_anunci&utm_campaign=campanya_anunci

Per tal de simplificar les URL resultants, s’utilitzen escurçadors d’URL com el de
de bitly (bitly.com) que, entre d’altres funcionalitats, permet també personalitzar
les adreces.

Un cop etiquetades, els resultats de les diferents campayes es poden consultar des
de l’opció Adquisició / Tot el trànsit / Font o mitjà (vegeu la figura figura 2.18).

A Font hi apareixerà el terme que figuri al camp Campaign source i a Mitjà el
que figuri a Campaign medium. Per veure el desglossament de les dades del camp
Campaign content, cal seleccionar Altres / Adquisició i marcar la informació que
es vulgui obtenir.

https://support.google.com/analytics/answer/1037445
https://bitly.com/
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Figura 2.18. Google Analytics: Adquisició / Tot el trànsit / Font o mitjà

2.7 Presentació dels resultats

Després d’haver desenvolupat una campanya del pla de màrqueting digital, és el
moment de presentar els resultats a la direcció de l’empresa o el client. Aquesta
darrera part ha de ser elaborada tenint en compte qui és el destinatari i ha de ser
capaç de transmetre amb claredat unes dades que han de ser útils per prendre
decisions. Sovint, els resultats no només han de ser expressats en un document,
sinó que també s’han de presentar oralment davant d’un públic.

La presentació de la informació és una part essencial, perquè significa explicar
què està passant en els canals digitals, els motius i, si és el cas, quines accions
es podrien aplicar a fi de canviar els aspectes de perfils de navegació i de
comportament de les visites que calgui modificar.

Les dades recollides i analitzades en un període de temps determinat són una
informació valuosa per a l’empresa. No obstant això, el valor s’incrementa en el
moment que les comparem amb d’altres de períodes anteriors, perquè permeten:

• La verificació de si els objectius marcats s’han acomplert.

• L’observació de nous fenòmens que no havien estat detectats.

• La possibilitat que sorgeixin nous objectius que el departament de màrque-
ting es pot plantejar formalment.

Un dels errors més habituals en la presentació de les dades és no adequar-se al
destinatari. Segons el destinari, hi ha dades que són bàsiques, que es conjuguen
amb d’altres que, tot i que també són importants, tenen un interès més relatiu. Cal
evitar, les dades irrellevants perquè poden esdevenir barreres de comunicació.
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Abans d’elaborar els documents de presentació i anàlisi, cal saber qui
n’és el destinatari i quines són les dades que necessita segons la seva
responsabilitat i la feina que realitza en el pla de màrqueting.

L’estructuració de la informació és fa a partir dels indicadors clau de rendiment
(KPI). Per aquest motiu, l’opció més adequada en el món comercial és la utilització
d’un informe de model mixt, que reuneixi les característiques de l’informe tècnic
i de l’informe directiu.

2.7.1 Model d’informe

L’informe tècnic és un document relativament extens que focalitza l’atenció en
els aspectes més importants del pla de màrqueting digital. En tenir uns destinataris
que coneixen l’empresa, no cal estendre’s a explicar terminologia específica del
sector. En canvi, l’informe directiu és un model poc extens que subratlla els
resultats, les conclusions i les recomanacions que fan els autors del pla.

L’informe mixt hauria de seguir l’estructura següent:

• Identificació del pla de màrqueting digital. Parts del pla, de qui és l’autoria
i per a quin client es treballa.

• Índex. Llista dels continguts de l’informe ordenats per ordre de pàgina.

• Introducció. Pòrtic d’entrada. S’hi fa el plantejament del contingut que,
posteriorment, es desenvoluparà.

• Cos de l’informe. Desenvolupament de cadascuna de les parts del pla i els
resultats d’aplicar-lo.

• Conclusions i recomanacions. Resum interpretatiu dels resultats del pla i
les recomanacions per poder prendre decisions.

• Annexos. Gràfiques, taules, bibliografia...

L’informe ha de tenir un estil determinat, que ajudi a la lectura i comprensió del
text.

• Llenguatge adequat al receptor: l’informe ha de ser llegit per persones de
diferent perfil que no necessàriament han de conèixer la terminologia que
es fa servir entre els experts en màrqueting digital.

• Vocabulari adequat: en referència a l’anterior punt, el vocabulari ha
d’assegurar la rigurositat que exigeixen aquests documents.

• Ordre lògic i racional: les tres parts bàsiques d’un informe són el
plantejament i la introducció, el desenvolupament i les conclusions. En
alguns casos, és convenient incloure unes recomanacions sense entrar en
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valoracions personals. L’informe ha de disposar d’un índex i, si és el cas,
d’annexos amb informació complementària.

• Frases curtes: les frases curtes faciliten la intel·ligibilitat. Cal evitar les
subordinades, perquè dificulten la comprensió.

• Tractament objectiu: la redacció no ha d’incloure elements valoratius
personals (opinions).

• Ús de gràfics i taules: el tractament visual de les dades ajuda a la
comprensió.

• Correcció ortogràfica, gramatical i sintàctica: l’absència d’errades
d’ortografia i gramaticals i les construccions sintàctiques correctes fan
incrementar una valoració positiva del text final.

• Homogeneïtat en el format: determinar criteris en el format del text (per
exemple, en el tipus de lletra o a l’interlineat) afavoreix la lectura i la
comprensió, i atorga credibilitat al document.
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