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60 SEGONS
A INTERNET



CAL QUE EL NOSTRE NEGOCI
ESTIGUI A LES XX.SS.?



QUANTES PERSONES UTILITZEN
LES XARXES SOCIALS?

INFORME IAB 2019

https://iabspain.es/estudio/estudio-anual-de-redes-sociales-2019/


ÚS DE LES XXSS



FREQÜÈNCIA D’ÚS DIARI



ACTIVITAT REALITZADA A LES XXSS



DISPOSITIUS DE CONNEXIÓ



COMERÇ I XXSS

EL 55% DE LES PERSONES BUSCA ONLINE EL QUÈ COMPRARÀ OFFLINE



TENIR UN OBJECTIU:
A QUINES XXSS HA D’ESTAR
EL MEU NEGOCI?

Definit TARGET de públic (edat, 
sexe, nivell socioeconòmic / àrea 
geogràfica...). Aquesta informació 
ens indicarà en quines XXSS els 
trobarem.

Dissenyar una ESTRATÈGIA que 
tingui en compte tota la informació 
anterior.



MARKETING ONLINE

Les fases d’una estratègia en una 
campanya de màrqueting online:

• Anàlisi de situació: empresa, 
mercat i audiència

• Definició del perfil d’audiència

• Definició d’objectius

• Posicionament

• Estratègia

• Mètrica i optimització



MARKETING ONLINE

Auditoria digital

Pla de màrqueting

Desenvolupament web/eshop

Analítica

Xarxes socials

SEO

Campanyes publicitat online 
Google Shopping, Google 
Display (SEM); xarxes socials 
(Facebook, Instagram, 
Youtube...); afiliació; retargeting.

Màrqueting de continguts



SEO/SEM

Mirar errors pàgines 404, títols de 
pàgines, H1, imatges amb ALT i nom 
d’arxiu coherent.

Comprovar velocitat de càrrega en mòbil 
i en sobretaula a https://developers.
google.com/speed/pagespeed/
insights/?hl=ca

Reduïr i optimitzar tamany de les 
imatges a la web, a Google My Business, 
a newsletters, a blogs... El 99% de les 
pàgines NO té les imatges suficientment 
optimitzades (tacisa.com). (p. 19)

Dades estructurades a la web. (p. 17)

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ca 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ca 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ca 
https://tacisa.com/
https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/


FACTORS DE POSICIONAMENT
EN L’SNACK-PACK

GOOGLE MY BUSINESS -> 
GOOGLE MAPS

GEOLOCALITZACIÓ DE L’USUARI

RELLEVÀNCIA/AUTORITAT 
DEL NEGOCI

RESSENYES I MENCIONS

RELLEVÀNCIA A LES XXSS

https://www.google.com/search?hl=es&sxsrf=ACYBGNTQyRZ2_d4m7amJPZnj3xdPpgTVmQ%3A1572372003878&source=hp&ei=I364XfqNM8qZlwSzkavADQ&q=assessoria&oq=assessoria&gs_l=psy-ab.3..35i39l2j0l8.1226.2912..3081...0.0..0.118.905.8j2......0....1..gws-wiz.......0i67j0i131j0i10i67j0i20i263.A1M1bSrnMxo&ved=0ahUKEwi6q_mVhsLlAhXKzIUKHbPICtgQ4dUDCAY&uact=5


GOOGLE MY BUSINESS
Completar + Categoritzar -> Verificar

MENCIONS EN DIRECTORIS
YELP, Páginas Amarillas, Facebook...

COHERENCIA N.A.P.
Name + Adress + Phone (segons GMB)

ENLLAÇOS
En webs de la mateixa ciutat, en webs de 
proveïdors o de la mateixa temàtica
(Campus Manresa)

DADES ESTRUCTURADES
https://schema.org/LocalBusiness
https://search.google.com/structured-
data/testing-tool/u/0/?hl=ca

SEO LOCAL

http://www.campusmanresa.cat/web/article/5183-comerc-i-botigues
https://schema.org/LocalBusiness 


FES-TE VEURE QUAN ELS USUARIS
ET CERQUIN A GOOGLE

Google My Business complementa el lloc 
web i aporta a l’empresa una identitat 
pública i presència a Google. La informació 
que proporcionis es pot mostrar a la Cerca 
de Google i a Google Maps.

Pots introduir l’horari, la informació de 
contacte i altres detalls de l’empresa. Els 
clients tenen al seu abast tota la informació 
que els cal i només han de fer clic per 
posar-se en contacte amb tu.

Edita les dades de la teva empresa en qualsevol moment i 
automàticament s’actualitzen a la Cerca de Google i a Google 
Maps, tot des d’un únic tauler.

Sigues el primer a saber quan parlen de la teva empresa, respon-
hi com a propietari i fes un seguiment de les puntuacions.

Obtén informació sobre els teus clients i com interaccionen amb 
l’empresa. Com t’han trobat? D’on són? Amb Google My Business, 
tens totes les respostes al teu abast.

Mira quants clics s’han fet al número de telèfon de l’empresa i 
quantes persones han consultat indicacions per arribar-hi o han 
visitat el lloc web.

Publica fotos perquè els clients vegin el que està passant. Respon 
a les ressenyes de seguida. Actualitza l’horari d’obertura si 
tanques més tard. Amb l’aplicació Google My Business, pots fer-
ho tot des del telèfon o la tauleta.

GOOGLE MY BUSINESS



Completar tots els camps amb textos ben descriptius (paraules clau) 
i verificar físicament l’adreça.

3 tipus de fotografíes: pròpies, 360 i d’usuaris.  
EINA: https://tinypng.com/ (per comprimir fotos) 

EINA: https://www.geoimgr.com/ (per geolocalitzar i etiquetar fotos)
BONUS: Usar noms d’arxiu optimitzats, tipus “paraula-clau-ubicacio.jpg”
BONUS: Editar perfils de la competència amb paraules clau al nom (com a Local Guide)

Ressenyes (reals, incentivades -google comprova visites físiques al negoci- 
i no d’amics). Es valoren les ressenyes fetes a Facebook i altres directoris. Ideal que 

apareguin paraules clau a les ressenyes i a les respostes.

Afegir publicacions (posts) a la fitxa de My Business de forma periòdica. 
(https://wordpress.org/plugins/wp-google-my-business-auto-publish/)

Inserir el plànol de Google Maps a la nostra pròpia web.

GOOGLE MY BUSINESS

https://tinypng.com/
https://www.geoimgr.com/
https://www.smiirl.com/
https://wordpress.org/plugins/wp-google-my-business-auto-publish/


QUÈ ESTÀ BUSCANT LA GENT? 
AnswerThePublic és una eina ideal per 
trobar textos (temes) per títols, articles 
del blog, newsletters, posts... Hi ha altres 
serveis com Keyword Shitter o Google 
Trends.

ENGAGEMENT HACKS
Posar un emoji al final del nom a Google 
My Business

Col·locar enllaços (a la firma del mail, a 
la newsletter, en algún directori online, 
etc...) que obrin cerques i direccions per 
arribar-hi.

GOOGLE MY BUSINESS

https://answerthepublic.com/
https://keywordshitter.com/
https://trends.google.com/trends/explore?geo=ES
https://trends.google.com/trends/explore?geo=ES
https://getemoji.com/




BONUS: Buscar NAP de la competència a la fitxa de GMB i usar 
l’adreça per trobar directoris on s’hagin donat d’alta.

BONUS: Buscar intitle:col·labora “ciutat” o intitle:”amb el suport 
de” “ciutat” per trobar oportunitats d’enllaços locals.

DIRECTORIS LOCALS

https://www.google.com/search?q=intitle%3Acol%C2%B7labora+%E2%80%9Cmanresa%E2%80%9D
https://www.google.com/search?q=intitle%3A%E2%80%9Damb+el+suport+de%E2%80%9D+%E2%80%9Cmanresa%E2%80%9D
https://www.google.com/search?q=intitle%3A%E2%80%9Damb+el+suport+de%E2%80%9D+%E2%80%9Cmanresa%E2%80%9D


BONUS: MY MAPS

ELS MAPES PERSONALITZATS (GOOGLE 
MY MAPS) AJUDEN AL POSICIONAMENT:

Crear un mapa amb ubicació de clients, 
d’equipaments relacionats, de proveïdors...

Usar paraules clau en els camps addients 
(nom de capa, d’ubicació, títol de foto...)

Colocar NAP i adreça web en la descripció

Afegir-hi video o fotos geo-localitzades 
amb títols i descripcions optimitzades

Colocar indicacions per arribar-hi des de 
punts d’interès

Guardar el mapa com a públic (indexable)

https://www.google.com/intl/es_ES/maps/about/mymaps/
https://www.google.com/intl/es_ES/maps/about/mymaps/


ALTRES IDEES

Publicitat a WAZE Local

AMAZON dash buttons

Carrega inalàmbrica de la bateria del mobil

Etiquetes/xips RFID 
(https://blog.atlasrfidstore.com/examples-
of-rfid-nfc-marketing)

Crear contingut a PINTEREST, ETSY...

Mirar preguntes freqüents a Google i tenir 
les respostes en la web o a Google My 
Business.

https://biz.world.waze.com/app/login
https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=17729534011
https://blog.atlasrfidstore.com/examples-of-rfid-nfc-marketing
https://blog.atlasrfidstore.com/examples-of-rfid-nfc-marketing


IFTTT.COM

Permet automatitzar accions 
mitjançant l’ús de “receptes”

Les sigles de IFTTT signifiquen “IF This, 
Then That” i és una pàgina amb la 
qual podem crear i programar accions 
entre diferents aplicacions, de manera 
que si es fa o passa determinada 
cosa amb una aplicació, això provoca 
una acció (en cadena) en una altra 
aplicació.

• Canvis automàtics en diferents 
perfils

• Aprofitar contingut per diferents 
xxss

• Guardar còpia de les fotos

• Rebre notificacions personalitzades

https://ifttt.com/


TWITTER

• Omplir la biografia a tope i posar 
“Ciutat, Barcelona” a l’ubicació.

• Fixar 1 tweet explicatiu (amb video?).

• Usar foto o video sempre que es 
pugui.

• Usar escurçadors d’URL (tenen 
estadístiques d’ús). Si podem, 
personalitzar les URLs curtes amb 
paraules clau.

• Ideal usar IFTTT.com per automatitzar 
la creació de continguts. (p. 25)

https://bitly.com/
http://IFTTT.com


TWITTER: LA PIULADA PERFECTE



LINKEDIN: ARTICLES

Guanyar visibilitat davant tota 
una comunitat de professionals 
interessats en el nostre know-how 
(coneixement / expertise).

• Es notifica automàticament als 
contactes dins de LinkedIn cada 
cop que publiquem contingut.

• Ens pot ajudar a posicionar-nos a 
Google

• Ens pot fer augmentar el número 
de contactes i seguidors així com 
la nostra influència.

• Ens ajuda a treure més rendiment 
al contingut del nostre propi blog i 
a dirigir trànsit a la web.

• Pot ser el nostre blog (si no en 
tenim cap).

https://www.linkedin.com/post/new/


PINTEREST

Per portar trànsit a la nostra web o 
perfil / vendre directament des de 
Pinterest

• Podem pinnejar pràcticament 
qualsevol cosa (imatges, 
documents, videos) i classificar-
los en taulells (els més interessants 
ordenats en 1er terme).

• Cal completar la bio amb paraules 
clau, bona descripció, etc...

• Ideal usar IFTTT.com per 
automatitzar la creació de 
continguts. (p. 25)

https://www.pinterest.es/
http://IFTTT.com


INSTAGRAM

Compte d’empresa i vinculat a perfil 
de facebook

• Estadístiques, creació de 
promocions i botons de contacte al 
perfil (mail, ubicació, telèfon).



INSTAGRAM

• Un sol link a la bio, però tenim 
eines com Link in Bio (també per 
previsualitzar el feed) o Link-Tree

• Per Stories i posts especials, ideal 
usar Canva, Unfold o similar.

• Usar hastags, ubicació, GIFs 
animats, promoure respostes...

• Crear col·leccions a “Destacados”, 
mostrar moments del dia a dia, 
mostrar-nos nosaltres.

• Podem fer collages amb eines com 
IG Grids o Grid Maker for Instagram

• Spark AR Studio per crear filtres 3D 
/ Realitat augmentada.

• Etiquetatge de productes si tenim 
e-commerce vinculat a la “Tienda” 
de Facebook (cal tenir perfil 
d’empresa amb, com a mínim, 9 
posts).

• Funció “Escribir texto alternativo” en 
posts útil per SEO.

https://later.com/linkinbio/
https://linktr.ee/
https://www.canva.com/
https://unfoldstori.es/
https://sparkar.facebook.com/ar-studio/


• Podriem usar el perfil personal de 
forma semi-professional, i publicant 
usant llistes (per familia, per clients, 
per amics...).

• Podriem crear un grup relacionat 
amb el model de negoci i, 
òbviament, intervenir en grups afins 
al nostre target.

• El perfil personal té limit de 
seguidors i no es pot promocionar a 
Facebook Ads.

• Un perfil personal es pot convertir 
en perfil d’empresa.

FACEBOOK: PERFIL 
PERSONAL



FACEBOOK: GRUPS

És un espai on diferents usuaris, amb 
interessos comuns, comparteixen 
coneixements i informació.

Qualsevol persona, des del seu perfil 
personal, pot crear un grup sobre un 
tema, causa o interès.

Els grups es classifiquen segons la 
seva temàtica. Hi ha diversos tipus: 
compravenda, videojocs, veïns, amics, 
viatges, família, centres educatius .... o 
personalitzat, si no saps on classificar-lo.

Es poden crear grups de comunitats 
vinculades a una pàgina d’empresa:  es 
crea comunitat al voltant de la marca i 
es conversa directament amb els seus 
membres.

Es poden usar per llançar alguna promo 
via administrador del grup (no per 
spammejar el mur del grup).

https://www.facebook.com/groups/132899056783814/
https://www.facebook.com/groups/132899056783814/


FACEBOOK: PERFIL D’EMPRESA
(O PÀGINA/FANPAGE)

Guia per convertir perfil personal en perfil d’empresa:
https://www.facebook.com/help/175644189234902

https://www.facebook.com/help/175644189234902


FACEBOOK:
PERFIL D’EMPRESA

• Com a nom del perfil usar el nom 
de la marca i el què fa, així podem 
aparèixer en més resultats de 
cerques.

• Tenim estadístiques generals de 
la pàgina i estadístiques de cada 
publicació. Estar pendent de la 
columna d’”Interacció”.

• Pàgines en observació (“Estadístiques 
-> Presentació -> Pàgines per visitar”).

• Facebook Ads per arribar a gent que 
no ens segueix i per fer promocions a 
Instagram.

• “Configuració -> General -> Publicar 
en varios idiomas.



FACEBOOK

4 VIES PER PORTAR GENT A LA PÀGINA:

GENT QUE ENS CONEIX
- amics, clients, boca-orella
- targes de tripadvisor o similars
- codis QR en tiquets, stand, quadre...
- promos exclusives a fb
- URL a la vista mentre la gent fa cua,...

VIA WEB O ALTRES XXSS
- links visibles a les pàgines de la web
- plugins socials per incrustar fb a la web

PER RECOMANACIÓ DE 3ERS
- opció desitjable
- els usuaris han de fer virals els continguts
- concursos i sortejos? (easypromos.com)
- 3 ingredients per la viralització (p. 38)

PAGANT (FACEBOOK ADS) (P.40)
- Segmentar
- Són campanyes molt econòmiques
- FB equilibra quantitat de posts d’amics i 

quantitat de publicitat
- Mirar secció “Estadísticas” de la pàgina (p. 35)

https://supple.com.au/tools/google-review-link-generator/
http://www.easypromos.com
https://www.facebook.com/adsmanager


FACEBOOK: ALGORITME



FACEBOOK: 3 INGREDIENTS 
PER LA VIRALITAT

1 EMOCIÓ

Coses inspiradores, agradables, 
emocionals

Hi ha negocis que NO generen 
emocions

2 DIVERSIÓ

Tampoc tots els negocis poden 
generar-ne

3 UTILITAT

Per al públic, no per nosaltres!

Identificar que li preocupa, que li 
agrada o el motiva

Coses que ajudin a millorar la qualitat 
de vida de la gent

https://blog.hootsuite.com/facebook-algorithm/



