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INTRODUCCIÓ: QUÈ ÉS EL MÀRQUETING
ELECTRÒNIC

El màrqueting electrònic és el procés pel qual s’utilitza el màrqueting en un
entorn digital. Fer màrqueting per Internet és aplicar la metodologia de màrqueting en un nou entorn, un nou escenari i, fins i tot, un nou canal. No es tracta
només de tenir un catàleg de productes en línia o una plataforma de comerç
electrònic, sinó d’aplicar les premisses del màrqueting aprofitant les oportunitats
que ofereixen les noves tecnologies.
Internet ha transformat significativament la forma de comunicar-se de les
empreses. Abans d’arribar al nivell d’interacció d’avui a Internet, fa només una
dècada, la presència de les empreses a la Xarxa es basava principalment en una
comunicació unidireccional en què les accions de màrqueting se centraven, la
majoria dels casos, a dirigir els usuaris cap a una determinada pàgina del web,
gràcies a un correu electrònic o a alguna altra acció fora de línia que convidava a
l’usuari a visitar aquella pàgina concreta.
Avui dia es parla de l’era de la interacció i participació, en la qual l’usuari té un
paper molt actiu. Internet és un mitjà de comunicació bidireccional molt versàtil,
amb molta facilitat d’interactuació amb els usuaris. De fet, es pot dir que les
tendències que es desenvolupen a Internet estan impulsades per usuaris individuals units per vincles socials.

Internet és un mitjà de comunicació bidireccional en què
triomfa la personalització,
interactivitat, segmentació,
ubiqüitat...

També és important saber que les mateixes característiques del màrqueting electrònic es converteixen en beneficis i avantatges, tant per a les empreses que hi
són presents com per als milions d’usuaris que naveguen buscant informació,
productes o serveis, o desitjant simplement interactuar i ampliar la xarxa de
contactes a Internet. Es parla d’interactivitat entre usuaris, de personalització
dels missatges de comunicació i venda, de segmentació, de transnacionalitat,
etc.
Per altra banda, per a les empreses que són presents a la Xarxa, els costos es
redueixen molt, perquè és un mitjà en el qual també es pot fer màrqueting amb
condicions. A més, se simplifiquen els processos entre l’empresa i el client: s’agiliten les respostes a les necessitats dels clients. Fins i tot s’ha arribat a parlar de
satisfacció instantània.
Internet és, doncs, un dels vehicles més importants i utilitzats per fer publicitat i
vendre productes i serveis. L’aspiració més gran de qualsevol empresa present a
la Xarxa hauria de ser la d’oferir un valor afegit que provoqués una reacció en
cadena cap a la seva marca, que faria augmentar la notorietat de la marca i dels
productes i/o serveis, fidelitzaria els clients i en captaria de nous.
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INTERNET: NOVES OPORTUNITATS PER A LES
PIMES

Les iniciatives públiques i privades que s’estan desenvolupant a Catalunya en
l’àmbit d’Internet permeten a les empreses de trobar l’entorn òptim per donar
suport a qualsevol projecte en línia. Les noves tecnologies i la digitalització ens
ofereixen oportunitats de millora en el procés de màrqueting.
Per altra banda, cal eliminar les barreres que impedeixen a les pimes d’arribar al
punt d’innovació necessari per assolir els nivells de competitivitat que requereixen els mercats. Però la utilització simple de la Xarxa no garanteix res. Internet
no s’ha de considerar només una tecnologia, sinó que ha d’ajudar a portar a
terme els models i processos de negoci que es construeixen gràcies a aquest
canal.

Gestió de la tecnologia

+

Gestió del negoci online

=

Èxit potencial

Les pimes han de veure Internet com una eina multifuncional que pot servir per
trobar molts beneficis de negoci, i que, a més, amortitza la inversió en temps i
diners.
Internet és una plataforma
multifuncional que permet
generar
beneficis
sense
necessitat d'invertir grans
recursos.

La majoria de les pimes creuen que el tema d’Internet i el màrqueting electrònic
és una cosa de les grans empreses, pel fet que són les úniques que poden
destinar recursos i planificar grans estratègies de màrqueting en línia a mitjà i llarg
termini. Però les petites i mitjanes empreses també poden aprofitar molt les
estratègies de màrqueting digital per aconseguir objectius que fins ara estaven
limitats a les grans empreses, i així poder competir en igualtat de condicions;
especialment les pimes amb vocació internacional i exportadora, per a les quals
Internet és un element imprescindible. Aquestes empreses tenen l’oportunitat
d’expandir els mercats, captar nous clients i enfortir les relacions amb els actuals
clients a través del màrqueting a Internet.
Internet és un entorn dinàmic, canviant i en evolució constant, en què l’usuari
consumidor té un protagonisme cada cop més important. Internet pot ser un
entorn idoni per conèixer el mercat per un cost molt més reduït que el tradicional.
Tenir presència a la Xarxa és una oportunitat de creixement per a qualsevol
negoci. Internet ofereix uns avantatges ben coneguts que un negoci fora de línia
difícilment pot assolir:
És un aparador dels nostres productes/serveis visible les 24 hores del dia i els
365 dies de l’any.
Permet arribar a nous clients potencials de qualsevol lloc del món.
Facilita l’obertura a nous mercats.
Permet fer accions comercials i de promoció i mesurar els resultats obtinguts en
temps real.
Permet ràpidament de fer i de difondre els canvis.
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Internet com a plataforma d’abast global significa, per tant:
Ubiqüitat: a tot arreu i al mateix temps (PC, dispositius mòbils, TV...).
Bidireccionalitat /interactivitat: la gent vol interactuar.
Proximitat amb els mercats objectius: és el mitjà idoni per conèixer de molt més
a prop el comportament del nostre client potencial.
Noves identitats a Internet: permet de crear identitats digitals des de l’empresa
i com a persona/usuari, adoptant nous papers i funcions.
En general, l’ús d’Internet aporta a les pimes una millora important de la competitivitat.
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L'experiència a Internet comença en els cercadors per a
la gran majoria dels internautes.

LA IMPORTÀNCIA DELS CERCADORS

Des del moment en què diferents estudis sobre el comportament dels internautes
constaten que la majoria dels usuaris que accedeixen a un cercador
només
clica sobre els 10 primers resultats, o que gairebé el 80 % només visita les 5
primeres posicions, les empreses veuen la necessitat d’invertir en accions que
tinguin per objectiu assolir aquestes primeres posicions.

En aquest gràfic veiem com els cinc primers resultats s’emporten quasi el 75 %
del total de clics realitzats (SERP, Search Engine Results Pages).
El primer pas és tenir presència als webs, i després visibilitat als cercadors.
Visibilitat entesa com a presència i bon posicionament als cercadors.
Altres dades sobre la importància dels cercadors:
Al voltant del 80 % dels internautes utilitzen els cercadors per trobar productes,
serveis o informació.
El 70 % de les transaccions en línia s’inicien als cercadors.
La influència dels cercadors en la decisió de compra fora de línia creix (el 72,3 %).1
Els costos d’adquisició dels clients en campanyes de Posicionament en cercadors són més baixes que en altres estratègies d’e-màrqueting.

1. Macroencuesta “ Navegants a la xarxa”(AIMC), 2006
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Com es pot veure, de totes les formes de promoció en línia, el posicionament en
cercadors és el que té més possibilitats d’obtenir un retorn de la inversió
positiu, perquè el seu cost és inferior a la resta d’eines.
El gran interrogant és com fomentar la consciència de marca a través d’Internet,
i per què no fer-ho a través de l’optimització de motors de cerca (SEO,
Search Engine Optimization ).
Investigacions sobre les actituds dels compradors a Internet indiquen que les
empreses que tenen un bon posicionament es perceben com a marques fortes,
per sobre de la resta de competidors. Al voltant del 39 % creu que les companyies més ben posicionades són les líders del seu sector.

3.1. COM FUNCIONA UN CERCADOR

Cada cercador té un programa que es mou per la Xarxa. És el que es coneix com
aranya o robot. Aquest programa fa el recorregut d’un web, visita totes les
pàgines i en llegeix el contingut. Després, envia tota la informació a una central,
en la qual un sistema la processa i l’emmagatzema. Aquest sistema és el que
analitza totes les paraules utilitzades en aquest web, les indexa i ordena per rellevància, segons un índex de popularitat (Page Rank). I en funció d’uns algoritmes concrets acaba mostrant uns resultats o uns altres.
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Actualment, els cercadors s’encarreguen d’indexar de manera automàtica totes
les pàgines d’un web. El codi font és la part del web que llegeixen les aranyes o
robots. Un cop les aranyes han indexat aquest web és quan s’ha de treballar les
pàgines per estar en les primeres posicions dels resultats de cerca. Però,
compte, perquè cada cercador disposa dels seus algoritmes d’ordenació, basats
en paràmetres diferents. La qüestió és que no és una informació pública, i això fa
que no hi hagi una fórmula màgica. Cada cercador li dóna un pes diferent i
ordena i mostra els resultats de manera diversa.
Per augmentar l’índex de popularitat d’un web cal augmentar el nombre d’enllaços
existents a altres pàgines amb alt nivell de popularitat, i que assenyalin
cap a aquest primer web. S’estaria aconseguint que altres webs recomanin
aquest web.
És important enllaçar pàgines
de temàtica relacionada i que
continguin enllaços qualificats.

No es tracta només d’aconseguir pàgines amb molts enllaços, sinó que aquests
enllaços siguin qualificats. Una pàgina amb bon contingut segurament es referencia des de moltes altres pàgines. Aquest resultat s’observa al quadre que es
mostra a continuació. Les pàgines amb enllaços de més índex de popularitat
seran pàgines més ben referenciades. Per exemple, tot i que la pàgina cinc
assenyala quatre pàgines diferents mitjançant enllaços, la pàgina quatre és la que
realment té més rellevància, perquè assenyala pàgines més ben referenciades (la
b i la g tenen molts més enllaços que la resta de pàgines).

També hi ajuda el fet que les paraules per les quals ens volem posicionar estiguin
en llocs importants del nostre web, i que hi siguin amb una densitat elevada.
Cadascuna de les paraules d’un web és comptada i dividida pel nombre total de
paraules. El grau de densitat està determinat per aquest càlcul. A més, cada
espai del nostre web té un valor diferent per als cercadors, i la densitat de la
paraula es multiplica per un factor que està determinat pel lloc on està situada
aquesta paraula.
Google, per exemple, dóna més importància a les paraules que estan ubicades
en determinats llocs: densitat en la URL (adreça del web), densitat en el títol de la
pàgina (<title>), densitat de la quantitat d’enllaços, densitat en les paraules en
negreta…
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4

EINES DEL MÀRQUETING DIGITAL

Per aconseguir d’incrementar el tràfic
qualificat d’un web i rendibilitzar la
inversió, el màrqueting en línia disposa d’un seguit d’eines per realitzar les diferents accions i campanyes. Abans d’explicar-les més a poc a poc, es destaquen
un seguit d’avantatges generals que ofereixen totes:

El màrqueting en línia treballa
les campanyes a Internet gràcies a un conjunt d'eines que
busquen la rendibilitat de les
accions.

Segmentació
Un dels principals avantatges del màrqueting digital és que permet segmentar
d’una manera precisa i obtenir una resposta més directa. Com en el màrqueting
tradicional, la capacitat de segmentació de les campanyes en línia pot anar des
de les dades geogràfiques, als interessos personals i professionals, l’edat, etc.

Personalització
La personalització de les campanyes de màrqueting en línia n’augmenta notablement l’eficàcia. És especialment eficaç en campanyes de retenció i fidelització de
clients. Un molt bon canal de màrqueting de persona a persona és el màrqueting
per correu electrònic.

Visibilitat
Sigui quin sigui l’objectiu d’una campanya
de màrqueting en línia, el que és
clar és que afavoreix la visibilitat de l’empresa anunciant. El fet de potenciar la
notorietat de marca d’una companyia facilita la generació de tràfic cap al seu
web.

Viralitat
La viralitat
de la informació que es transmet per Internet, d’un usuari a un altre,
sigui a través de la forma que sigui (Video, fotografia, text, animació, etc..), és un
fet inqüestionable que difícilment es pot produir en els mitjans tradicionals, si
més no ara per ara.
A la pràctica, el màrqueting viral
ting.

pot ser molt bon aliat com a eina de màrque-

Immediatesa
Les accions de màrqueting en línia estan pensades perquè arribin de la manera
més ràpida possible al públic objectiu de la campanya. Per altra banda, la capacitat de resposta immediata només l’ofereix el mitjà en línia.

Estalvi de costos
A diferència d’altres mitjans de promoció com el màrqueting tradicional o fora de
línia, les accions de màrqueting electrònic comporten un estalvi de costos de
temps i diners. En general, la preparació i l’execució de les campanyes es fan de
manera ràpida, i sense cap més cost afegit que la planificació i compra de
mitjans en línia.
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4.1. CAMPANYES DE PAGAMENT PER CLIC EN CERCADORS

Es tracta del model publicitari també anomenat “enllaços patrocinats”, o “pagament per clic
” (PPC, pay per clic). Consisteix a aparèixer als primers llocs dels
cercadors gràcies a un sistema que mesura la rellevància, tenint en compte l’import que oferim en el sistema de subhasta (la quantitat que estem disposats a
pagar per cada visita).
Les campanyes de PPC basen el funcionament en un sistema de preus de cost
per clic
(CPC). Amb aquest sistema només es paga per visita rebuda, no per
mostrar l’anunci; i en qualsevol cas es pagarà l’import màxim definit que correspongui a la posició on s’ha decidit d’aparèixer.
Els enllaços patrocinats estan gestionats de forma que, a més d’aparèixer als
cercadors, són visibles en espais reservats de llocs web relacionats amb la temàtica de l’anunciant.

4.2. POSICIONAMENT NATURAL EN CERCADORS (SEO)

El posicionament natural
fa referència als resultats clàssics als cercadors, com
s’indica en la imatge següent:

Per aconseguir les millors posicions, s’optimitzen els paràmetres que influeixen
directament en els algoritmes interns d’avaluació que utilitzen els cercadors a
l’hora de decidir el rànquing
de resultats.
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A diferència del pagament per clic (PPC), i com a conseqüència precisament
d’aquests algoritmes, és impossible de garantir les posicions concretes que s’assoliran.

Una estratègia de posicionament natural té per objectiu obtenir i mantenir a llarg
termini els primers llocs als cercadors amb les paraules clau utilitzades pels
clients potencials. Aquest concepte és molt important, ja que no es pretén assolir
les primeres posicions amb qualsevol paraula de cerca sinó amb aquelles que
aportaran negoci.
La metodologia seguida per al posicionament en cercadors (SEO) es basa en
quatre fases:
1. Selecció de criteris clau
(paraules clau, keywords): Respon a la pregunta
“Per quins termes de cerca volem que ens trobin primer?”. Cal ser capaços de
definir quin és el nostre nínxol de mercat o els nostres mercats objectius, i llavors
determinar quins criteris ens interessen, i fer-ne una llista.
2. Analitzar el nostre web: Determinar si està orientat a potenciar aquests
criteris que són clau per al nostre negoci. Cal fer-ne una anàlisi d’estructura i de
contingut.
3. Analitzar la competència
: Buscar les paraules clau en els diferents cercadors (Google, Yahoo!, MSN Live?) i documentar-ne els 10 primers resultats, i així
poder avaluar cada factor, fer-ne una mitjana i agafar-la com a paràmetre.
4. Seleccionar els factors: Fer una comparació entre el nostre web i el de la
competència ens ajudarà a determinar els factors en què es basarà la nostra
estratègia.

Posicionament en cercadors versus campanyes de pagament per clic
El posicionament natural és contrari al PPC? Quan s’ha de fer un o un altre? De
fet, tots dos es complementen i aconsegueixen el mateix per camins diferents:

A més de treballar per aconseguir les primeres posicions en els cercadors, es pot
augmentar la visibilitat a Internet:
Generant contingut de qualitat, molt dirigit a l’usuari.
Participant de manera activa en fòrums, blocs
d’opinió...
Generant i distribuint notes de premsa i articles, amb els enllaços corresponents.
Tot per aconseguir afavorir l’índex de popularitat d’enllaços, cosa que ajudarà a
millorar el posicionament en els cercadors.
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Així doncs, hi ha tota una sèrie de factors per comptabilitzar a l’hora de posicionar un lloc web. Però no s’han d’analitzar individualment, sinó que la suma de
tots és la que farà possible un bon posicionament en els cercadors.
Internet és dels pocs mitjans en què els usuaris (clients potencials) són els qui
busquen activament els productes o serveis que ofereixen les companyies i organitzacions. En el cas de les campanyes de pagament per clic, l’anunciant paga
únicament per cada client potencial que arriba al seu web (ja sigui negoci en línia
o no). Aquest fet comporta que el retorn de la inversió d’aquest model de
promoció sigui clar i demostrable perquè, com ja s’ha comentat, una de les
característiques principals del màrqueting en línia és que es pot mesurar.
Més enllà dels cercadors hi ha
tota una sèrie d'eines per afavorir el creixement de les
empreses a Internet.

Però hi ha vida més enllà dels cercadors? El màrqueting digital disposa de moltes
més eines i solucions per arribar al públic objectiu i reforçar la imatge de marca
d’una companyia.

4.3. MÀRQUETING PER CORREU ELECTRÒNIC

El màrqueting per correu electrònic és una eina eficaç, ràpida i econòmica per fer
campanyes publicitàries directament a través del correu electrònic, enviades a
usuaris que han sol·licitat informació sobre productes, serveis, promocions, etc.
És una modalitat enfocada principalment a:
La captació de nous clients: Es tracta d’adquirir nous clients a través de llistes
de persones del públic objectiu de l’empresa anunciant gràcies al lloguer de
llistes externes (les que no pertanyen a l’empresa anunciant).
La retenció dels clients ja adquirits: Es tracta de retenir els clients adquirits anteriorment mitjançant programes de fidelització.

Com en totes les accions de màrqueting en línia, podem mesurar els resultats i
podem fer el seguiment personalitzat del comportament de l’usuari amb una
precisió absoluta, gràcies a l’estudi de seguiment de l’enviament i dels resultats
obtinguts en cada publitramesa. Podem saber: el nombre de correus electrònics
enviats, el nombre de correus electrònics rebuts de manera efectiva pels destinataris, el nombre de correus electrònics no lliurats, el nombre de correus electrònics enviats que han obert els usuaris, etc.
Hi ha una qüestió legal que cal tenir en compte a l’hora de fer accions de
màrqueting per correu electrònic: disposar de bases de dades autoritzades (ja
siguin internes o externes a la companyia), on consta l’autorització expressa de
l’integrant que accepta de rebre informació. El fitxer de dades ha de ser custodiat
per l’empresa propietària, i no pot ser cedit a tercers sense una autorització
prèvia. A més, no es pot oblidar d’incloure en els comunicats per correu electrònic una opció relativa al dret que tenen els destinataris de donar-se de baixa,
cancel·lar o rectificar les seves dades personals. Tot en virtut de la Llei orgànica
15/199, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, de
serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
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4.4. MÀRQUETING DE RESULTATS I AFILIACIÓ

El màrqueting d’afiliació és un màrqueting orientat als resultats en què els anunciants paguen pels clics obtinguts, ja siguin nous usuaris o vendes provinents
d’altres pàgines web afiliades. Aquestes xarxes de professionals disposen de
milers de suports i pàgines afiliades per inserir la publicitat dels anunciants de
cara a l’eficàcia i l’èxit d’una campanya.
Es tracta d’una modalitat de màrqueting o de publicitat en línia que es basa en
els resultats. Els acords adquirits entre una empresa i un lloc web es poden basar
en:
Cost per clic: Cada cop que un usuari clica sobre l’anunci hi ha una quantitat
variable que va a parar al propietari/empresa del web.
Cost per venda: L’empresa propietària del web rep una comissió o percentatge
per cada venda que s’acaba realitzant gràcies a l’anunci col·locat a la seva
pàgina.
Cost per enviament: Cada cop que un usuari arriba a la pàgina de l’anunciant
gràcies a l’anunci situat al web afiliat, l’empresa propietària d’aquest web s’emporta una quantitat estipulada prèviament.

És important conèixer l’altra part i tenir la seguretat que es podran aconseguir els
objectius marcats. Si es fa de manera adequada, el màrqueting d’afiliació hauria
d’oferir beneficis amb pocs riscos per a les parts involucrades.
Si no es disposa d’una xarxa d’afiliació pròpia, actualment proliferen diferents
serveis i xarxes comercials d’afiliació, que cobren una comissió a canvi d’oferir
un gran nombre de persones interessades en la nostra oferta.
Els llocs web que més utilitzen aquest model de promoció són els portals de
comerç electrònic, ja que permeten a les empreses d’anunciar-se en una gran
quantitat de webs i arribar a un gran nombre de clients potencials, independentment de la mida i dels recursos de l’empresa.
Les prediccions dels experts del sector indiquen un fort creixement de la inversió
en les accions de màrqueting basades en resultats.
En general, com en qualsevol format que escollim dins del màrqueting en línia, és
molt important la tria del tipus de campanya i l’anunciant que més benefici i
conversió
pot aportar i assegurar.

És important triar bé com
volem arribar al nostre públic
objectiu, per assegurar la
millor conversió possible.
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4.5. PUBLICITAT EN LÍNIA (BÀNERS...)

És un model de publicitat en línia mitjançant el qual un anunci es mostra en un
web. Pot tenir múltiples formats: ser animat, en flaix, en vídeo..., i habitualment
estan en webs amb una relació temàtica. El més comú és el bàner
.

Internet té més protagonisme en els pressupostos de publicitat de les empreses.
Aquest fet és conseqüència sobretot del canvi de costums del consumidor, que
cada cop dedica més temps d’atenció a l’entorn d’Internet.
A més, la tecnologia aplicada a Internet està creant noves formes de publicitat,
democratitzant l’activitat publicitària i fent d’Internet un mercat global més transparent. A través dels sistemes de publicitat contextual o en cercadors, tant els
petits anunciants amb poc pressupost o amb públics molt específics, com els
petits suports amb una audiència reduïda però segmentada, poden accedir a
aquest mercat.
El cost per 1.000 impressions (més conegut com CPM, cost per impressions) és
la forma de pagament més freqüent en la publicitat en línia. Però el sector evoluciona de manera predominant cap al cost per clic (CPC), i algunes xarxes d’afiliació apliquen molt el model econòmic de cost per acció o adquisició (CPA), tot
i que no sempre totes les parts hi estan d’acord, perquè afavoreix les grans
empreses i no les petites que posen l’anunci a canvi d’un nombre determinat de
clics.
El CPC arriba a controlar el 50 % de la publicitat a Internet, i el segueix el model
CPM, amb el 30 % de la quota. Molt per sota hi ha el CPA, amb el 9 %.
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4.6. MÀRQUETING SOCIAL (BLOCS, FÒRUMS...)

Ja no es parla de l’era de la informació sinó de l’era de la participació. Els nous
usuaris no són només receptors d’informació corporativa sinó que s’han convertit
en emissors d’informació i opinions. El que s’anomena “Web 2.0” és el que
permet la multiplicació de les converses que es produeixen a la Xarxa.
Però com es tradueix tot això per a les empreses en general? L’important per a
les empreses és saber que els usuaris poden arribar a ser líders d’opinió. Són
consumidors que a través dels seus comentaris i de les seves converses poden
influir sobre altres usuaris consumidors i, fins i tot, en els mitjans digitals. Les
empreses els haurien de tenir en compte a l’hora de llançar les estratègies de
comunicació.
Fins fa poc, l’empresa tenia el control sobre la seva informació corporativa. Ara,
l’empresa perd en bona manera aquest control. A priori no és dolent, sempre que
aquesta sàpiga treure’n profit per potenciar la imatge de marca i treballar-ne la
notorietat. Però el fet de compartir idees, continguts i opinions en el sentit més
ampli de la paraula no sempre és favorable per a les marques. Per això sorgeix la
gestió en línia de la reputació corporativa, sobretot a través de blocs corporatius
que pertanyen a les empreses. En el fons, els entrebancs del món fora de línia
també acaben apareixent en el món digital, però a una altra escala, i a vegades
imparable!

S’ha passat d’un model de receptor passiu a un d’emissor actiu. Els nous usuaris
poden aportar les seves opinions (positives o negatives) a una determinada
empresa. I ho poden fer directament al web d’aquesta empresa, o bé participant
en blocs, tertúlies, fòrums, grups de notícies, xarxes socials, etc. No es pot
oblidar que molts dels clients/usuaris naveguen per Internet per deixar-se aconsellar per altres clients/usuaris. L’audiència actua com a prescriptora de
productes i serveis. Els consumidors esdevenen mitjans de comunicació.
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L’ús de blocs per part de les empreses implica un canvi de mentalitat en la gestió
de la relació amb els clients i públics objectiu. Podem trobar blocs externs que
serveixen com a eina de comercialització, i també creació de relacions transparents amb els diferents públics.
Ja s’està parlant de webs en què no només es podrà llegir i escriure, sinó també
modificar els continguts! Com el web semàntic (Web 3.0), que inclou la facilitat de
fer les cerques amb la utilització de tecnologies d’intel·ligència artificial. També es
comenta el concepte del web 3D (en tres dimensions), amb el fenomen global
Second Life, només un tastet del que es podrà trobar en el futur, en el qual
s’aniran afegint nous conceptes d’ús i noves tecnologies.

4.7. MÀRQUETING VIRAL

És qualsevol tipus de publicitat que es propagui per ella mateixa. Habitualment
actua utilitzant els mateixos usuaris, que es converteixen en propagadors d’un
missatge amb publicitat. Fent un símil amb el món fora de línia, seria la publicitat
del boca-orella.
Per exemple, en el màrqueting per correu electrònic, es produeix viralitat quan un
usuari de correu electrònic reenvia un correu electrònic a un altre usuari de correu
electrònic, provocant-ne un efecte multiplicador.
Un dels mitjans amb més viralitat és el màrqueting a través de qualsevol dispositiu mòbil. L’enviament i reenviament de SMS (missatges de text) i MMS
(missatges amb imatges) és la millor eina per provocar l’efecte viral de les
campanyes de màrqueting electrònic.
L'efecte multiplicador és l'objectiu principal de les campanyes de màrqueting viral.
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El format del vídeo és el que més permet una comunicació potent, tant si és per
emfasitzar amb la resta d’usuaris com per posicionar-se de manera antagònica.
És per a un tipus de públic que prefereix disfrutar dels continguts en format
visual, més que no pas per la perspectiva més racional del text. El vídeo té un
component viral molt fort, també: és un contingut que es pot diferenciar fàcilment
del contingut de text.

5

RENDIBILITZAR LA PRESÈNCIA A INTERNET

Les pimes han de passar d’una utilització d’Internet embrionària i enfocada a la
presència institucional a una concepció de l’entorn digital com a plataforma de
negocis que inclogui les àrees de gestió, d’administració, d’atenció al client i de
proveïdors, vendes, màrqueting i comunicació. Així, és més fàcil reduir costos i
incrementar les vendes i el reconeixement de marca.

Internet ha de ser entès com
un entorn idoni per incrementar les vendes i la notorietat de
marca amb un cost reduït.

Per la importància que han adquirit els cercadors, es pot afirmar de forma
contundent que, actualment, disposar d’un web que no es trobi en les primeres
posicions per als usuaris que conformen el nostre client potencial és com no ser
a la Xarxa. Una empresa que fa una inversió per crear un projecte web però que
posteriorment no inverteix en la realització d’alguna acció de màrqueting digital
per atreure clients potencials, no estarà rendibilitzant la presència a Internet.
Haurà fet una despesa en la creació del web, però no una inversió.
L’objectiu és atreure tràfic rellevant i retenir-lo. El tràfic és la quantitat de visites
que accedeix a un web. Per això són importants la riquesa i la qualitat d’aquest
tràfic, com també la satisfacció del client. Però el posicionament en cercadors és
una tasca que cal complementar amb accions de màrqueting en línia: l’èxit es
basa en un posicionament que generi avantatge competitiu en el sector, indústria
o nínxol de mercat. La visibilitat que potencia només la imatge de la marca és
fruit d’un posicionament restringit a l’abast dels grans pressupostos. El posicionament específic basat en criteris o paraules clau segons els objectius de negoci
concrets és el que fa possible que et referenciïn les persones/empreses que et
coneixen o són afins al teu negoci, i a més és el que permet captar nous clients
potencials.
El més important és aconseguir desenvolupar un conjunt de solucions de
màrqueting en línia que seran mesurables amb un retorn de la inversió (ROI)
demostrable. En el màrqueting electrònic tot és mesurable i, a més, els resultats
es poden conèixer en temps real. Això fa que en qualsevol moment es puguin
reconduir les campanyes i/o les acciones desenvolupades a través de la Xarxa,
amb la idea de millorar i afinar cada cop més els resultats desitjats. La idea és
maximitzar el rendiment de la inversió a Internet, optimitzant-ne els recursos i el
pressupost de màrqueting.

Es pot saber el retorn de la
inversió a Internet, perquè l'efectivitat de les accions de
màrqueting en línia es pot mesurar en temps real.

Per tal d’aconseguir una ràtio elevada cost/efectivitat cal definir un pla de
màrqueting electrònic en què han de quedar clars els objectius de negoci de
totes les accions i campanyes que es plantegin.
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6

DEFINIR UN PLA DE MÀRQUETING ELECTRÒNIC:
LA CLAU DE L’ÈXIT!

L’estratègia de màrqueting en línia ha d’estar totalment integrada amb l’estratègia
de màrqueting general de l’empresa. Si no, tots els esforços invertits al canal
d’Internet tindrien un rendiment per sota del que estava previst, i fins i tot,
podrien ser negatius per a l’empresa. S’ha de veure aquest canal com un instrument més dins del ventall de possibilitats del màrqueting, que ens permetrà de
realitzar amb més eficiència algunes activitats que es gestionaven des d’altres
mitjans més costosos o difícils d’implantar.
Qualsevol decisió de màrqueting ha d'estar basada en una
estratègia en línia d'acord
amb els objectius de negoci
de la companyia.

Les empreses que gestionen les seves activitats digitals de manera separada de
la resta d’activitats comercials i de màrqueting, no han assumit que la Xarxa i les
tecnologies que se’n deriven afecten transversalment el màrqueting i l’organització en general. Per això és tant important establir uns objectius d’Internet
d’acord amb l’estratègia de negoci de la companyia.
Per altra banda, és important entendre que els clients poden arribar per canals
diferents. Caldrà definir els públics-objectiu (clients, prescriptors, distribuïdors,
etc.) i si es farà de forma conjunta o amb una estratègia específica per a
cadascun, i plantejar l’establiment d’objectius concrets.
Pel que fa als objectius del nostre web, tant quantitatius com qualitatius, s’han de
poder mesurar:
Presencials: Atreure el nombre més gran possible de visites, mesurant bé la
qualitat de les visites (adaptació del nostre públic objectiu); increment del coneixement de marca a Internet ; nombre de sol·licituds d’informació sobre els
nostres productes o serveis, etc.
Relacionals: Capacitat del web per iniciar una relació amb el client potencial i
convertir-lo en contacte (lead/prospect), mesurant bé el nombre d’usuaris que es
registren per rebre informació o l’increment de l’associació positiva amb la marca.
Comerç electrònic: Objectius de venda per Internet, mesurant la conversió de
visitants en compradors o la satisfacció de l’experiència de compra.

Disposar de la informació sobre contactes i/o clients és important per desenvolupar una estratègia en línia, ja que aquesta informació l’hem de treballar per
convertir-la en coneixement aplicable. Acumular informació no serveix de gran
cosa si no som capaços de transformar-la en coneixement. Gràcies a la interacció del mitjà en línia, aquest procés se simplifica notablement. Podem arribar a
saber:
El màrqueting en línia és
mesurable, i els resultats
obtinguts en temps reals ens
permeten de disposar de
dades per prendre decisions
en un temps de resposta molt
curt.

Els canals de contacte de cadascun dels clients (adreça electrònica, web,
telèfon, canal presencial, etc.) i les fonts de contacte (comercial, prescriptor, etc.).
La satisfacció dels clients respecte dels productes i de la marca.
Identificar intencions de compra.
La capacitat de generar venda creuada.
Les transaccions realitzades per cada client.
Altres.
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La clau és obtenir el coneixement màxim amb la informació mínima, maximitzant
així la ràtio coneixement/informació. A més, convé recordar que la rendibilitat del
màrqueting en línia sol ser més alta que la del màrqueting tradicional, pel simple
fet de tenir un cost inferior en la majoria dels casos, i pel fet també de disposar
de dades quantificables en temps real.
Es pot dividir en quatre etapes el procés que hi ha darrere d’un bon pla de
màrqueting electrònic:

Anàlisi
Estratègia
Execució
Mesurament

6.1. EL MOMENT DE L’ANÀLISI

Abans de posar en marxa cap acció de màrqueting en línia cal definir:
El públic objectiu del nostre web: Com més coneguem el nostre client potencial més gran serà la possibilitat d’èxit de la nostra acció de promoció.
Objectius del nostre web: S’han de poder mesurar i assolir. Quina acció volem
que faci el visitant? Emplenar un formulari? Baixar una demostració? Fer una
compra en línia?...

El procés de comercialització essencialment relacional de la majoria de les
empreses és un dels factors que ens pot ajudar molt a entendre en quina fase ens
trobem i quina és l’estratègia que cal seguir.
El màrqueting relacional, tant conegut en el món de la gestió en l’última dècada,
segueix sent perfectament vàlid, sobretot com a model de captació i retenció
selectives. El gràfic següent pot ser entès com un model tipus que identifica les
diferents fases de la majoria de processos comercials i de relació amb clients.

L'empresa que decideix una
campanya ha de saber si
la finalitat d'aquesta és atreure clients, convertir les visites
en clients o retenir aquests
clients.
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La primera decisió és, bàsicament, saber què volem aconseguir amb la
campanya o acció que volem dur a terme: atreure tràfic i/o captar nous contactes
qualificats amb un perfil clar de client potencial, convertir en clients el màxim de
clients potencials possibles, retenir els clients que ja tenim, etc.
El denominador comú de qualsevol acció serà, com sempre, el mesurament, que
ens permetrà de saber en qualsevol moment els resultats de les accions fetes i
corregir tot el que s’aparti dels plans inicials, per fugir dels errors o de les desviacions posteriors.

6.2. COM ES CONSTRUEIX UNA ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING
ELECTRÒNIC?

L'objectiu de qualsevol web
ha de ser atreure visites qualificades i convertir-les en contactes o clients.

A l’hora de definir la nostra estratègia, cal saber si necessitem resultats a curt,
mitjà o llarg termini. Un exemple ben clar: si necessitem 2.000 visites en dos dies,
no tindria sentit posar en marxa un posicionament natural i hauríem d’optar per
una campanya de pagament per clic (PPC).
Sigui quin sigui l’objectiu del nostre web, els factors que podran garantir el nostre
èxit a Internet són: atreure tràfic qualificat, convertir aquest tràfic en client i
mesurar els resultats per prendre les decisions més pertinents.
Qualsevol decisió de màrqueting per atreure visites qualificades i convertir-les en
contactes o clients s’ha de basar en una estratègia en línia paral·lela als objectius
de negoci de la companyia.
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Atreure visites
Cal atreure al nostre web tràfic realment interessant per al que s’ofereix, posant
accions de màrqueting en línia dirigides al nostre públic objectiu. No servirà de
res atreure gran quantitat de visites que no estiguin buscant el nostre
producte/servei. El que de veritat interessa és atreure tràfic qualificat, que són els
clients potencials.
Amb les diferents eines i solucions de màrqueting en línia (explicades en l’apartat
4) es pot treballar molt bé la visibilitat i l’índex de popularitat de les empreses
presents a la Xarxa. Les campanyes de màrqueting basades en la segmentació, i
si convé en la personalització, poden arribar a aconseguir una ràtio elevada
cost/efectivitat. Com ja s’ha comentat abans: pel simple fet de tenir un cost inferior en la majoria dels casos, i pel fet de disposar de dades quantificables en
temps real, el màrqueting en línia ofereix, en general, una manera ràpida d’arribar
al públic objectiu i un retorn de la inversió demostrable.

La importància de la segmentació radica en el fet que
permet dirigir de manera més
adequada les campanyes i,
així, aconseguir més efectivitat.

Convertir
Rebre moltes visites (encara que siguin qualificades) no serveix de gaire si
aquests usuaris no fan l’acció que s’havia proposat (sol·licitar informació,
emplenar un formulari, fer una compra...).
Cal treballar la conversió mitjançant un procés de persuasió pel qual un usuari
arriba a realitzar una acció concreta en un web determinat. La conversió no
depèn només d’estar el primer! Les preguntes al voltant d’aquest tema són: El
meu web és rellevant pel meu tràfic? Aquest tràfic troba el que busca? Realment
troba el que dic que tinc en el meu web? D’aquests factors dependrà el resultat
final i la ràtio de conversió (nombre de persones que compleixen l’objectiu marcat
dividit pel nombre de visitants).
Per millorar la conversió de visitant a client cal tenir en compte alguns aspectes
del nostre web:
La usabilitat, és a dir, si el visitant pot recórrer el nostre web amb facilitat i és
capaç de trobar el que busca. Si té gaires dificultats per fer l’acció que es vol, és
molt probable que ens abandoni. El concepte d’usabilitat és sinònim de satisfacció, i radica bàsicament en una navegació fàcil i intuïtiva, una comprensió de
les diferents accions i dels passos que ha de seguir l’usuari. Es mesura en termes
d’efectivitat.
Continguts d’interès, realment adequats a la cerca que l’usuari ha realitzat.
El text d’un web té un impacte notable en l’usuari. Gràcies a uns missatges estudiats, es mou el visitant fins a portar-lo a l’acció pretesa (decisió de compra…).
Les anomenades “pàgines d’aterratge o de recepció” ajuden a millorar la
conversió dirigint l’usuari cap a les pàgines que interessen segons l’objectiu
previst. Les pàgines d’aterratge també són una bona eina per ajudar a posicionar
criteris o paraules clau.
L’experiència positiva de l’usuari és el que determinarà el seu grau de satisfacció.

La conversió es pot mesurar
també en termes de satisfacció de l'usuari a l'hora de
navegar per un web. És el que
s'anomena ”experiència d'ús
positiva”.
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Mesurar
Un cop s’han fet els canvis pertinents al web i ja es reben visites que realitzen
l’acció que es vol, cal mesurar els resultats de les acciones de màrqueting en línia
que es fan.
A diferència d’altres mitjans i canals, a Internet es pot saber els resultats en
temps real. Es mesura el rendiment amb un sistema analític de webs. Al mercat
hi ha nombroses eines que permeten mesurar diversos paràmetres d’un web: el
nombre de visites, com han arribat aquestes visites (per cercador, campanyes de
pagament per clic, bàners, etc.), el recorregut de les diferents pàgines d’un web,
els ingressos, les conversions…
Es pot fer una monitorització (tracking) en temps real dels resultats de totes les
accions i campanyes, i preparar informes d’activitat.
Una de les eines més utilitzades és Google Analytics. És una aplicació que facilita el cercador per poder treure tota la informació que cal del nostre web, i
gràcies a aquesta informació poder decidir les accions. La instal·lació és molt
senzilla, només cal afegir un petit codi HTML a totes les pàgines.
Mesurar els resultats permet de prendre decisions sobre les acciones que s’estan
realitzant. Per exemple, si s’està obtenint un increment de visites notable, però
amb una conversió baixa, caldrà fer accions orientades a millorar la conversió.
El més important per sobre de tot el que s’ha comentat és construir una estratègia en línia que ajudi a rendibilitzar el negoci a Internet, i que millori els resultats
de l’empresa. És interessant que els resultats obtinguts puguin ajudar a prendre
les decisions correctes, i així ser capaços de fer un plantejament a mitjà/llarg
termini, sempre d’acord amb l’estratègia general de la companyia.

Anàlisi
atreure

convertir

mesurar
presa de decisions
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6.3. QUINS RECURSOS S’HI HA DE DESTINAR?

Ja s’ha dit anteriorment que el pla de màrqueting electrònic ha d’estar alineat
amb els objectius del pla de màrqueting general de l’empresa. De la mateixa
manera que en un pla de màrqueting general cal implicar no només el cap de
màrqueting de la companyia sinó també tot el personal de Direcció, en un pla de
màrqueting electrònic és important que hi participin els diferents departaments
implicats d’una manera o d’una altra en la consecució d’objectius comercials.
Cal allunyar la idea que el màrqueting digital està en mans del departament d’informàtica o de sistemes o de l’administrador de webs de la companyia. No
perquè no ho puguin fer bé, sinó perquè, en termes generals, hi aportaran només
una part molt concreta de la visió de la jugada. Perquè un pla de màrqueting electrònic tingui èxit cal que s’hi impliquin els departaments de màrqueting, comercial
i el de sistemes i, en general, l’equip directiu de l’empresa.
Si convé, cal tenir la predisposició suficient per plantejar-se la possibilitat de tenir
l’ajut d’experts en màrqueting electrònic. Sovint les solucions de màrqueting en
línia comporten uns nivells de servei excessivament complexos com per ser
abordats internament, i llavors cal externalitzar-lo.
Per altra banda, en el màrqueting digital passa el mateix que en el màrqueting
fora de línia: quan les accions que es fan no són fruit d’una planificació estratègica, les accions puntuals esdevenen només una acció espontània en què els
resultats de la presència en línia depenen únicament de campanyes temporals. El
màrqueting en línia necessita també un programa consensuat que s’adeqüi als
objectius de negoci a Internet.

El màrqueting en línia ha d'estar alineat amb l'estratègia
general de la companyia.

Pel que fa als recursos tècnics necessaris, ser a Internet vol dir disposar d’un
web amb pàgines allotjades a un servidor, intern o extern a la companyia. La
creació de webs pot ser assumida per la companyia sempre que disposi d’una
persona o d’un departament web que s’encarregui del disseny, la maquetació i la
programació de les pàgines del web. En cas contrari, es pot optar per una
empresa externa de comunicació i disseny que s’encarregui del projecte del web
de la companyia.
Per altra banda, i després del llançament del web (és a dir, donar a conèixer el
web que ja està penjat a Internet), cal actualitzar periòdicament els continguts per
poder oferir al públic objectiu una informació adequada. Ara, hi ha aplicacions
que permeten l’administració dels continguts del web, els anomenats “gestors de
continguts”. Són eines senzilles i fàcils d’utilitzar, la majoria de les quals no
requereixen coneixements informàtics.
Independentment de les eines existents, el que és important és diferenciar bé
l’estratègia del disseny: cal decidir quines són les funcions que es vol que assumeixi el web i definir-ne el contingut a partir de tot el que s’ha exposat. Aquest fet
determinarà l’elecció de la plataforma tecnològica, l’eina d’administració, l’allotjament, etc.

L'estratègia de màrqueting
electrònic portarà a definir les
funcions del web, la plataforma tecnològica, l'eina d'administració i l'allotjament.
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6.4. EL MÀRQUETING EN LÍNIA ÉS MESURABLE

Com ja s’ha dit, una de les principals característiques del màrqueting en línia en
general és que és totalment mesurable. I el més important és que es pot mesurar
qualsevol acció en temps real.
Per exemple, en les accions de màrqueting per correu electrònic, la monitorització de resultats es pot fer des del minut zero, és a dir, des del mateix moment
de l’enviament.

Exemple aplicat a un hotel
Es pot veure en la imatge extreta de Google Analytics (sistema de mesurament i
anàlisi de webs) el cas d’una empresa hotelera en què s’especifica el total de les
vendes que ha generat, amb informació detallada sobre el nombre de transaccions i el nombre de productes adquirits, així com el valor mitjà de les comandes
i el percentatge de conversions.
De la mateixa manera, es pot veure una anàlisi dels perfils d’usuaris, les paraules
clau amb les quals han decidit fer la cerca, etc.

En aquest altre cas, la informació obtinguda és la relativa a un país concret. Per
les companyies presents en més d’un territori, la informació que prové de diferents zones geogràfiques pot arribar a ser decisiva a l’hora de prendre mesures
sobre els comportaments dels consumidors per països i ciutats (decisions de
compra...).
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7

EXEMPLES DE BONES PRÀCTIQUES EN L’ÚS
DEL MÀRQUETING ELECTRÒNIC

1. Hotel Calipolis
www.hotelcalipolis.com

Situació inicial
L’Hotel Calipolis disposava d’un web que tenia com a objectiu atreure visites per
aconseguir reserves a l’hotel. No apareixien a dalt de tot de l’escala dels principals cercadors i, per aquest motiu, el nombre de visites era molt baix.

Solució desenvolupada
S’opta primer per una auditoria SEO, obtenint així un informe amb les dades
estadístiques després d’analitzar la situació en els cercadors. Es proposen
millores per al web un cop analitzats els continguts i l’estructura. S’opta per una
remodelació total del web i es posiciona utilitzant el mètode de pagament per
clic. Un cop aplicades les propostes, es fa un seguiment i s’analitzen i es lliuren
les dades estadístiques de visites i d’objectius convertits.

Resultats obtinguts
Les visites s’incrementen el 40 % en un any gràcies als serveis de posicionament
natural i a les campanyes de pagament per clic. Augmenten les transaccions el
55 % i els ingressos el 20 % respecte de l’any anterior.
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2. Patronat de Turisme de Lloret
www.lloretdemar.org

Situació inicial
El web oficial de turisme de Lloret de Mar té la intenció de donar a conèixer activitats i serveis que ofereix la ciutat, que s’ha convertit en una important destinació turística.
El web www.lloretdemar.org es va llançar per donar a conèixer l’oferta turística.

Solució desenvolupada
Per millorar el posicionament del web www.lloretdemar.org el Patronat decideix
aplicar solucions de posicionament natural mitjançant el qual es treballen
diversos grups de paraules, amb l’objectiu de posicionar criteris molt competitius. Amb l’intercanvi d’enllaços i la difusió de les notes de premsa augmenta la
popularitat del web i se’n facilita el posicionament.

Resultats obtinguts
En tres mesos s’aconsegueix de duplicar les visites totals al web i de multiplicar
per quatre les visites provinents de cercadors.
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3. Patronat de Turisme Costa Brava
www.costabrava.org

Situació inicial
El portal turístic del Patronat de Turisme de Girona Costa Brava i Pirineus es va
crear amb l’objectiu d’arribar a un ampli ventall de turistes que cercaven informació de destinacions a través de la Xarxa. L’objectiu era aparèixer en les
primeres posicions de resultats als cercadors.

Solució desenvolupada
Per millorar la visibilitat del web, el Patronat de Turisme de Girona va fer
campanyes de publicitat en cercadors amb la creació i gestió de campanyes de
Google AdWords
.

Resultats obtinguts
En un any es van duplicar les visites totals i es van triplicar les visites provinents
dels cercadors respecte de l’any anterior.
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4. Scubastore
www.diveinn.com

Situació inicial
DiveInn Scubastore és un web destinat a la venda de productes i d’articles de
submarinisme. Els objectius que tenien era donar possibilitats de compra en línia
a tots els afeccionats a aquesta activitat i donar-se a conèixer a tot el públic
objectiu.

Solució desenvolupada
Es va pensar en la realització i gestió de campanyes de Google AdWords, ja que
és una manera d’atreure tràfic qualificat molt efectiva, si està ben dirigida.

Resultats obtinguts
La companyia aconsegueix un augment dels clics en anuncis publicitaris del 30
% gràcies a la gestió òptima de les campanyes. Aquest augment de clics en les
campanyes arriba a aportar també un augment de les conversions del 31 % i
manté estables els costos per clic i els costos per conversió.
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5. BlancoGris
www.blancogris.com

Situació inicial
BlancoGris disposava d’un web (www.blancogris.es) que tenia com a objectiu
atreure visites per aconseguir la venda d’electrodomèstics. Es volia oferir la
possibilitat de fer consultes i compres ràpides utilitzant una plataforma de
comerç electrònic.

Solució desenvolupada
Per millorar el posicionament natural del client, BlancoGris va decidir l’optimització de les pàgines de recepció del client per millorar el posicionament i la
conversió. Com a suport, també es van fer accions de millora de la visibilitat i de
l’índex de popularitat del web gràcies a intercanvis d’enllaços i difusió de notes
de premsa.
Gràcies a la configuració de l’eina d’analítica, BlancoGris té accés mensualment
a uns informes que contenen les dades més rellevants de les visites al seu portal,
així com el retorn d’inversió (ROI) que han rebut de les visites obtingudes.

Resultats obtinguts
Ha incrementat el nombre de visites en un any: de les 2.795 mensuals del
desembre del 2006 a les 17.538 mensuals de mitjana del 2007, la majoria provinent de cerques per cercadors.
El nombre de transaccions i d’ingressos s’ha duplicat, per l’augment de visites.
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6. Eco Hoteles
www.ecohoteles.com

Situació inicial
Eco Hoteles és una cadena hotelera que disposa d’hotels de luxe a Eivissa, el
Delta de l’Ebre, Formigal, la Cerdanya i Madrid.
Mitjançant el web pretén facilitar als usuaris el fet de trobar l’hotel ideal per a
cada destinació, així com oferir tota la informació dels hotels i facilitar la reserva
d’habitacions.

Solució desenvolupada
Eco Hoteles confia en el treball de posicionament, però per tal de reforçar aquest
posicionament natural també inicia unes campanyes de pagament per clic.
Gràcies a la configuració de l’eina analítica Eco Hoteles pot saber en qualsevol
moment totes les dades d’interès sobre les seves campanyes.

Resultats obtinguts
En vuit mesos aconsegueix duplicar les visites totals del web
www.fontanals.com. La proporció de visites mensuals provinents de cercadors
passa del 17 % al 49 %.
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7. Habitaclia
www.habitaclia.com

Situació inicial
Habitaclia és un portal immobiliari de referència a Catalunya, amb més de
100.000 immobles anunciats i més de 5.000 promocions d’obra nova.
Habitacilia.com es va crear amb l’objectiu de centralitzar els compradors i venedors d’immobles catalans, facilitant així la cerca i la venda.

Solució desenvolupada
La companyia va creure convenient de fer una auditoria per disposar d’un
informe que li permetés de veure els errors que tenia el web de cara a un posicionament òptim als cercadors.

Resultats obtinguts
Gràcies a l’auditoria que es va realitzar del domini www.habitaclia.com i dels
canvis implantats, l’any 2007 les visites provinents dels cercadors van augmentar
el doble respecte del 2006.
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8. Eurekakids
www.eurekakids.net

Situació inicial
Eurekakids és una cadena de botigues de joguines educatives i didàctiques. Per
tal d’accedir a un nou mercat i públic objectiu es va crear el portal
www.eurekakids.net.

Solució desenvolupada
Es va optar per treballar el posicionament natural en cercadors, la realització d’intercanvi d’enllaços i comentaris a fòrums per incrementar-ne l’índex de popularitat. També es van fer campanyes de pagament per clic amb Google AdWords
per Nadal, per reforçar el tràfic cap al web.

Resultats obtinguts
S’aconsegueix un increment respecte del 2006 del 300 % pel que fa a les visites.
Actualment, el portal rep 10.000 visites diàries i 20.000 visites diàries en temporada alta.
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9. Sallés Hotels
www.salleshotels.com

Situació inicial
Sallés Hotels disposava d’un web (www.salleshotels.com) amb l’objectiu
d’atreure visites i donar a conèixer els hotels i serveis que ofereixen a diferents
tipus de públic objectiu. Segons les preferències del públic, presenten la possibilitat de rebre informació dels tipus d’hotel de què disposa. El que es volia era
poder informar els clients potencials de les promocions especials, notícies... i
intentar de captar l’opinió dels visitants sobre el web.

Solució desenvolupada
Sallés Hotels se centra en l’optimització del web per poder tenir un posicionament natural. Gràcies a les pàgines d’aterratge optimitzades aconsegueix de facilitar el camí cap a la reserva al visitant.

Resultats obtinguts
La companyia arriba a triplicar les visites en sis mesos. Actualment, el 60 % de
les visites que rep el web són provinents dels cercadors. La ràtio de conversió
actual és del 0,35 %, és a dir que entre 3 i 4 persones de cada 1.000 visites
acaben sent clients.
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10. Ros y Falcón
www.rosyfalcon.com

Situació inicial
El grup Ros y Falcón, SA és una empresa amb més de 30 anys d’experiència en
el sector immobiliari, dedicat a la construcció i promoció d’habitatges de primera
i segona residència, naus, locals comercials i hotels.
Ros y Falcón va crear el web www.rosyfalcon.com per fer arribar les seves
promocions a un públic objectiu més ampli.

Solució desenvolupada
Per aconseguir un bon posicionament decideix de desenvolupar una tasca
d’anàlisi i de consultoria per preparar un informe complet sobre els aspectes d’indexació i de posicionament de les pàgines del web. Es determina una proposta
de paraules clau específiques per treballar amb un públic objectiu determinat,
tenint en compte la competència i l’índex de popularitat del que ofereix l’empresa.
Fa revisions mensuals de les pàgines amb un seguiment de criteris per
augmentar la visibilitat a Internet i l’índex de popularitat. Opta també per la
instal·lació i configuració d’un sistema analític del web per obtenir dades i veure
l’evolució del posicionament, les visites i els objectius del web.

Resultats obtinguts
En els últims sis mesos de gestió (setembre del 2007-març del 2008) les visites
totals s’incrementen el 55 %; i les visites provinents dels motors de cerca són ja
el 75 %.
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11. Clickair
www.clickair.com

Situació inicial
Clickair és una línia aèria de baix cost, filial del grup Iberia, amb la seu a
Barcelona. Amb l’increment del mercat de compres de vols en línia, Clickair vol
millorar el posicionament en els cercadors principals i aconseguir d’arribar a més
públic a través dels cercadors.

Solució desenvolupada
La solució desenvolupada és el posicionament natural i les campanyes de pagament per clic. En un mercat tan competitiu com aquest s’elaboren combinacions
de paraules amb el criteri que es vol posicionar. Cal treballar especialment de
millorar la visibilitat i l’índex de popularitat del web, publicant articles, missatges
i enllaços.
Es fan informes mensuals que analitzen el web i exposen els resultats sobre el
posicionament, els criteris de cerca i l’evolució de visites i de conversió a objectius.

Resultats obtinguts
En el primer trimestre del 2008, les pàgines de posicionament arriben al 4,96 %
de conversió, i generen reserves a través del posicionament natural.
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12. Samba Hotels
www.sambahotels.com

Situació inicial
Samba Hotels és un grup d’hotels de tres i quatre estrelles situats a Lloret de Mar
i Blanes que vol crear un lloc web per arribar a més públic objectiu estranger i fer
reserves en línia. Per aquest motiu neix el web www.sambahotels.com.

Solució desenvolupada
Per millorar el posicionament Samba Hotels opta per una solució completa que
consisteix en el posicionament natural als cercadors, l’intercanvi d’enllaços i de
notes de premsa, a fi de millorar l’índex de popularitat del web, i la configuració
del programa analític, que li permet d’obtenir tota la informació sobre les visites
que rep.

Resultats obtinguts
Actualment, el 68 % de les visites que rep el web provenen dels cercadors.
L’increment produït en els darrers nou mesos respecte de les visites orgàniques
arriba al 67 %.
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13. Gremi d’Hotels de Barcelona
www.barcelonahotels.es

Situació inicial
El Gremi d’Hotels de Barcelona és una associació empresarial d’hotelers fundada
l’any 1977. Els associats són establiments hotelers: hotels, hotels-apartaments,
pensions i apartaments turístics de la ciutat de Barcelona i el seu entorn, amb
àmbit provincial.

Solució desenvolupada
El Gremi volia assegurar l’optimització del seu web de cara als cercadors des del
dia zero del llançament del lloc web. Actualment, el projecte es troba en una
segona fase basada en:
Gestió de les campanyes de pagament per clic en cercadors
Gestió de les campanyes de publicitat amb bàners
Monitorització i millora del posicionament natural en cercadors
Anàlisi de la informació obtinguda amb Google Analytics per seguir la rendibilitat de totes les campanyes en línia
Microactualitzacions del web monitoritzades amb Google Website Optimizer
amb l’objectiu de millorar paulatinament la conversió a reserves

Resultats obtinguts
La mitjana de visites provinents dels principals motors de cerca per a l’any 2007
va ser del 51 %. Respecte dels primers mesos del 2008, la mitjana puja al 76 %.
Pel que fa al comerç electrònic, durant el 2007 es van concretar 6.362 reserves
mitjançant el web, una mitjana de 530 reserves mensuals, i es van generar uns
ingressos anuals de més d’un milió d’euros.
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14. Fichet
www.fichet.es

Situació inicial
Fichet és una empresa d’origen francès amb la seu a Espanya des de l’any 1918.
Es dedica al disseny, la instal·lació i el manteniment de sistemes de seguretat
electrònics, així com la fabricació i la distribució de productes de seguretat física.

Solució desenvolupada
Amb l’objectiu d’augmentar el nombre de visites al seu lloc web, Fichet concreta
la creació i gestió d’una campanya de pagament per clic a través de Google
AdWords.

Resultats obtinguts
Durant el primer any de gestió de les campanyes d’AdWords es va registrar una
mitjana de 42 conversions mensuals. L’any 2008 any s’està arribant a 81 conversions mensuals. Aquestes mitjanes es van obtenir mantenint el mateix pressupost i la mateixa mitjana de clics mensuals.
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15. Noguera y Vintró
www.noguerayvintro.es

Situació inicial
Noguera y Vintró és una empresa fundada l’any 1918 dedicada a la papereria, els
productes de regal i els complements de moda. A partir dels anys setanta es va
fer distribuïdora exclusiva dels productes Sanrio (Hello Kitty). Amb la finalitat
d’aprofitar el canal d’Internet per donar-se a conèixer als professionals dels
sectors, van crear el lloc web www.noguerayvintro.es

Solució desenvolupada
El posicionament natural treballat al web www.noguerayvintro.es es va centrar en
la creació de pàgines d’aterratge que permetien als cercadors de posicionar el
lloc web a partir d’unes paraules clau, ja que el web original està creat en llenguatge Flash, que els cercadors no reconeixen.

Resultats obtinguts
El 2007 es va triplicar la mitjana de visites mensuals. El percentatge de visites que
provenen de cercadors va arribar al 75 % del total de les visites, mentre que les
conversions representaven el 0,95 %; és a dir, que de cada 1.000 visites, 2 es
convertien en clients. Actualment, l’increment de visites mensuals és del 27 %
respecte de l’any anterior.
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16. Associació Turística d’Apartaments
www.apartamentos-ata.com

Situació inicial
L’Associació Turística d’Apartaments és la representant d’aquest sector a les
comarques gironines, i està integrada per agències de lloguer d’allotjaments d’ús
turístic i propietaris de blocs d’apartaments.
Amb la creació del web van voler, per una banda, oferir una eina per facilitar als
usuaris la localització i el lloguer d’apartaments a les comarques de Girona, i per
una altra banda, crear un web a cada un dels associats amb tota la informació
d’interès i el formulari de contacte.

Solució desenvolupada
Per facilitar el posicionament del web de l’Associació Turística d’Apartaments, la
primera acció que van realitzar va ser una auditoria del domini
www.apartamentos-ata.com. Un cop estudiat el lloc web es va passar a la
segona fase, que consistia en el posicionament natural del domini i la configuració d’un programa analític que permetia de portar un control exhaustiu de les
visites, com també del nombre d’usuaris que emplenaven una sol·licitud de
lloguer d’algun dels apartaments dels associats.

Resultats obtinguts
Al principi del 2007, la mitjana de visites mensuals arribava a les 3.164 visites, de
les quals el 38 % corresponia a visites que provenien dels principals cercadors.
Al principi del 2008, la mitjana de visites mensuals ja rondava les 6.292 visites, i
les visites que provenien de cercadors superava el 83 % del total. És a dir, que en
un any s’aconsegueixen de duplicar les visites totals, mentre que les visites des
de cercadors es tripliquen.
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17. Torrent Api
www.torrent-api.com

Situació inicial
Torrent Api és una immobiliària del grup Ceigrup dedicada a la venda i lloguer
d’apartaments a l’Estartit i a l’Escala. Mitjançant la creació del web, Torrent Api
pretén facilitar als visitants del web la cerca d’informació sobre apartaments en
aquestes zones de la Costa Brava.

Solució desenvolupada
Es fa una auditoria del lloc web www.torrent-api.com amb la finalitat de localitzarne les febleses de cara al posicionament als cercadors. Un cop superats els
errors que no permetien un bon posicionament, es comença a realitzar el posicionament natural de les pàgines del lloc web.

Resultats obtinguts
Durant el 2007, es van obtenir al voltant de 25.000 visites úniques corresponents
a les pàgines de posicionament optimitzades. Respecte del posicionament dels
criteris de cerca, actualment el 63 % dels criteris és a la primera pàgina del principal cercador, Google.
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8

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Quina és la diferència entre un cercador i un directori?
Quan la gent busca informació, productes o serveis se’n va a un cercador (ex.:
Google). Un directori és un recull de pàgines web categoritzades segons la temàtica/indústria (ex.: dmoz.org)

Què vol dir donar d’alta en cercadors?
Vol dir que deixes que els cercadors llegeixin i indexin el teu web.

Amb quina periodicitat passen les aranyes dels diferents cercadors?
Les pàgines interiors es visiten durant una setmana entre dues i tres vegades.
Només s’actualitzen els resultats, és a dir, s’introdueixen les pàgines en les
cerques: 24 hores la pàgina principal, i entre 2 i 3 setmanes les pàgines interiors.

¿L’únic factor per a la dificultat de posicionar un criteri és el nombre de
resultats (competència), o hi ha altres factors que cal tenir en compte?
Hi ha altres factors: les pàgines d’aterratge, el nombre d’enllaços interns i
externs, la qualitat del web (contingut, usabilitat, accessibilitat...), etc.

Quan sé que el meu web està optimitzat correctament? Quantes pàgines té
el meu web? Quina quantitat de pàgines visualitza el cercador?
La qüestió és quantes pàgines té el vostre web i quin nombre de pàgines visualitza el cercador. Per saber el nombre de pàgines introduïdes al cercador només
cal introduir l’ordre: lloc:www.nomdeldomini.com
El nombre de continguts correspon al nombre de pàgines introduïdes al cercador.
En aquest cas, el que cal analitzar són les visites a través dels diaris del servidor
o de l’analítica del web.
Més informació: http://www.netdebugger.com/blog/comandos-adicionalessintaxis-especiales-busquedas-en-google/02/2005/

Tinc un web amb diversos dominis reencaminats. Quin domini hauré de
posicionar?
El domini que sigui principal, és a dir aquell cap al qual es reencaminen la resta.

Tenir diversos dominis amb llocs web exactament iguals està penalitzat pels
cercadors?
D’aquesta tàctica se’n diu “pàgines mirall”, i en teoria està penalitzat pels cercadors, pel fet de no oferir res de nou als usuaris/clients.

És imprescindible per a l’intercanvi d’enllaços tenir el domini en propietat?
No. Es pot promocionar un servei aliè al client sempre que es tingui accés a la
pàgina on s’introdueixin els enllaços d’intercanvi obtinguts.

Si canvio el meu lloc a un altre domini perdré les posicions aconseguides
fins ara?
Sí! Els cercadors visualitzen les pàgines o continguts segons el domini.
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Si refaig el disseny del meu lloc web i conservo el meu domini, conservo
l’índex de popularitat que tenia?
En el 60 % dels casos l’índex de popularitat es perd.

Per posicionar criteris, fins a quin punt són importants els accents i els articles, etc.?
Els cercadors contínuament fan millores i abracen nous idiomes. Cada paraula és
diferent, algunes utilitzen articles, d’altres són llenguatge simplificat, d’altres no
tenen accents…
Posant per exemple el català podem trobar dos exemples molt clars:
- Català “53.00.000”
- Catala “53.100.000”
Hi ha moltes més pàgines que no fan errades ortogràfiques.
- Joieria “96.000”
- Joiería “96.000”
El nombre d’empreses que ofereixen el mateix servei és el mateix, Google no té
tanta informació emmagatzemada i ho considera un error ortogràfic.
Quizás quiso decir: joyería
El 70 % dels usuaris busquen sense accents, aquesta és la dada més important,
la qualitat del contingut “sense errors ortogràfics” és el que farà que el client
confiï en l’empresa que contacta.

Per posicionar el meu web puc fer servir criteris que defineixin explícitament
la competència i així aprofitar-me dels seus resultats?
No. L’ètica professional es basa a seguir les recomanacions dels cercadors. Si el
client decideix d’utilitzar conceptes de la competència, és responsabilitat seva
que aquesta li demani explicacions per la seva decisió.

El meu web està fet amb flash. El podem posicionar?
El flash dificulta el posicionament, però hi ha tècniques que permeten de treballar-lo, mitjançant la utilització de les pàgines d’aterratge.

Quins altres sistemes de programació no són òptims per al meu lloc web a
part del flash?
Els marcs, les aplicacions Javascript, els selectors desplegables, les imatges...

Puc seleccionar criteris o paraules clau en diferents idiomes i que el meu
web només estigui en un sol idioma?
Es pot fer, però si no teniu informació per a la visita que heu obtingut del Regne
Unit, per exemple, el vostre client potencial anirà a contractar els serveis a la
competència!

Es posiciona millor una pàgina si la seva terminació és diferent? (.es, .com,
.org, .info, etc.)?
És preferible utilitzar un domini de nivell superior (TLD), que correspongui a la
zona o regió geogràfica del públic objectiu. Exemple: Go-cielo.uk
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El disseny d’un lloc web també és important per assolir bones posicions,
amb independència de la programació?
Sí que és important. Però els cercadors recomanen d’introduir el disseny en un
segon arxiu “colors, fonts, imatges...”, de manera que el cercador només visualitzi continguts.

Si refaig el disseny del meu lloc web i conservo el meu domini, conservo
l’índex de popularitat que tenia?
En el 60 % dels casos l’índex de popularitat es perd.

Està permès de camuflar text perquè un cercador ens posicioni?
No, i a més està penalitzat.

Com puc ser readmès a Google després d’haver estat retirat (“banejat”)?
Què he de tenir en compte per no ser retirat?
Cal resoldre l’error que s’ha comès i que ha provocat aquesta desaparició del lloc
web en els cercadors. És molt recomanable seguir les directrius dels principals
cercadors:
Google:
http://www.google.com/webmasters/guidelines.html
Yahoo!:
http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/search/basics/basics-18.html
MSN Live:
http://www.searchengines.com/following_se_rules/following_msn_rules.html

Per què alguns proveïdors garanteixen un primer lloc en cercadors i d’altres proveïdors no?
Els resultats que comporta el fet de treballar el posicionament natural no
responen a una ciència exacta. No es poden garantir al 100 %. Fins i tot s’ha
arribat a dir que no hi ha un temps concret fins que apareixes a la pàgina de
resultats, sinó que simplement et posiciones. No és que el posicionament estigui
en mans de la casualitat, però és una premissa que no depèn únicament del
proveïdor o de l’empresa que ho treballa, sinó dels paràmetres en què es basen
els algoritmes de cada cercador. El que és clar és que si es treballa correctament
el posicionament en cercadors i qualsevol altra acció de màrqueting en paral·lel,
els fruits acaben arribant.

Si un client del meu proveïdor de SEO (servei de posicionament) és competència meva i vol posicionar unes paraules similars a les que jo vull posicionar, què es fa?
A l’hora de posicionar, el que es busca és la característica diferenciadora de l’empresa. Mai dues empreses no es poden estar posicionant igual, perquè no hi ha
dues empreses iguals.
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Per què cal un servei a llarg termini de posicionament si s’aconsegueixen
resultats òptims a curt termini?
Els cercadors actualitzen contínuament els filtres de les seves aranyes. Un filtre
és una de les més de 100 variables que condicionen una posició rellevant. Els
cercadors mantenen la posició d’una paraula clau durant tres setmanes; si no es
fan actualitzacions es considera una informació antiga. Per tant, si als tres mesos
d’iniciat un servei de posicionament ja es tenen resultats òptims, però es deixa de
fer accions, les posicions s’acabarien perdent. Per exemple, els criteris o
paraules clau amb molta competició necessiten millores tècniques, que fan
endarrerir el posicionament del criteri.

Com puc saber si el meu anunci o la meva campanya ha estat eficaç?
L’eficàcia d’una campanya es mesura a partir dels objectius assolits relacionats
amb aquesta campanya. A Internet, això és fàcilment mesurable, ja que és un
mitjà que permet disposar de la rendibilitat en temps real.

Quins són els aspectes que cal tenir en compte a l’hora de fer màrqueting
per correu electrònic?
Primerament, s’haurà de disposar d’una base de dades del públic objectiu,
pròpia (la majoria d’empreses disposen de base de dades dels seus clients i
proveïdors) o externa (públiques). També cal tenir en compte el disseny i/o la
creativitat de la campanya o del missatge que es vol comunicar.
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