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Web. 

Dóna a conèixer la teva 
empresa 
Les pàgines web corporatives representen una nova eina 
de màrqueting que pot augmentar la productivitat de 
l'empresa si està ben dissenyada i posicionada. Com pot 
beneficiar un web la teva empresa? 
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DESCRIPCIÓ 

 

Fins ara, per a moltes empreses, els contactes directes, la publicitat en paper i 
les fires eren la millor manera de donar-se a conèixer i d’aconseguir referències 
de clients potencials. Avui dia, Internet s’ha convertit en una eina cabdal de 
màrqueting i compravenda, i és que molts clients busquen els seus proveïdors 
als cercadors. 

 

Així doncs, tenir una web ben dissenyada i correctament posicionada als 
cercadors ha deixat de ser un luxe per convertir-se en una qüestió prioritària 
fins i tot per a les empreses més petites. De fet, segons assenyalava el diari 
Cinco Días arran d’unes jornades tecnològiques amb més de 900 empresaris 
d’arreu de l’Estat espanyol, “una bona web corporativa ajuda a fer negocis”. 
L’impacte de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) sobre el 
compte de resultats no és gens menyspreable i podria fer créixer la 
productivitat fins un 40%. 

 

No existeix una fórmula única i tancada de crear una web, tot i que és cert que 
totes tenen apartats comuns, com ara la informació bàsica sobre l’empresa, els 
productes o serveis que ofereix i les dades de contacte, que són obligatòries 
per llei a l’Estat espanyol. 

 

Dit això, es poden distingir diferents tipus de webs d’empresa, des de les que 
són simples catàlegs en línia, que mostren productes de manera més o menys 
sofisticada, fins a les que incorporen plataformes completes de transaccions via 
web, passant per les que treballen la imatge corporativa amb informació útil per 
a l’usuari, que va més enllà de les dades empresarials. 

 

Per això, abans d’encarregar-ne el disseny és important preguntar-se quin és 
l’objectiu de la pàgina i quin és el missatge que es vol transmetre. Un cop 
decidit aquest punt, es pot començar a treballar l’arquitectura de continguts, és 
a dir, el que es vol mostrar als usuaris/clients. 

 

El disseny que s’esculli ha d’estar al servei d’aquests continguts i no pas a 
l’inrevés. En aquest sentit, el gurú de la usabilitat a internet, Jakob Nielsen, 
insisteix que sempre és millor apostar per una web senzilla, sense efectes de 
disseny, que s’entengui i sigui accessible per a tots els usuaris 
independentment del navegador que utilitzin i la pantalla d’ordinador de què 
disposin. No obstant això, l’evolució de la xarxa fa que ara existeixin solucions 
de disseny impactant que, alhora, són molt usables. 

 

Després de recórrer durant un temps a la tecnologia Flash (tecnologies), que 
permet crear llocs web amb molts efectes però que són difícils de posicionar als 
cercadors, la tendència és incorporar elements audiovisuals. D’aquesta manera 
s’aconsegueixen pàgines més dinàmiques però que es poden treballar des del 
punt de vista del màrqueting. A més, a l’era del vídeo a Internet, els internautes 
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busquen cada cop menys textos i, per contra, més vídeos curts que els 
permetin assabentar-se del que volen ràpidament. 

 

Les empreses més innovadores i agosarades també aposten per desenvolupar 
plataformes de relació social (social networking) (vegeu glossari) amb 
continguts generats pel propi usuari. L’objectiu és estar cada cop més a prop 
del client per poder proporcionar-li el que necessita. No obstant això, aquesta 
possibilitat és una arma de doble tall. D’una banda, en crear-se una comunitat 
d’usuaris que, sovint, tenen converses entre ells a través d’una plataforma de 
participació, es multipliquen de manera exponencial les visites. De retruc, 
aquest augment d’usuaris atreu més publicitat i, per tant, rendibilitza la inversió 
en la web. 

 

D’altra banda, però, si no es controlen els continguts, es corre el risc que, en 
algun moment, hi hagi comentaris negatius envers un producte concret o 
l’empresa directament. No és una qüestió fàcil de resoldre perquè topa de front 
amb un dret fonamental, com és la llibertat d’expressió. De moment, molts es 
conformen a establir clarament les regles de participació i posar filtres 
automàtics per evitar insults i expressions gruixudes. Les visites paguen la 
pena, diuen. 
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AVANTATGES 

 

Tenir una pàgina web pròpia és la manera més barata i efectiva de donar a 
conèixer l’empresa, no només en l’àmbit local sinó a nivell mundial. Ara com 
ara, hi ha més de 1.200 milions d’usuaris d’Internet al món i la xarxa no deixa 
de créixer. Tenir web és el millor aparador per aconseguir oportunitats de 
negoci noves. 

 

De la mateixa manera constitueix un mitjà publicitari de baix cost. Un anunci a 
un diari, una revista, la ràdio o la televisió, en general, és més car i arriba a 
menys gent. A més a més, contràriament als mitjans citats, la presència a la 
web és permanent (24h/7 dies a la setmana). 

 

Si està ben dissenyada i ben posicionada als cercadors ajuda a fer negocis i 
permet aconseguir fins el 40% d’augment de la productivitat. 

 

És una bona manera de comunicar-se amb els clients, encara que no hi hagi 
un nivell d’interactivitat elevat. Per exemple, oferint respostes a les preguntes 
més freqüents, formularis per consultes, o bé suport tècnic o de servei 
postvenda, etc. 

 

Finalment, és una eina imprescindible de cara a la internacionalització dels 
serveis de l’empresa. 
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COSTOS 

 

La inversió en cost i temps per realitzar una bona web corporativa depèn 
essencialment del volum d’informació que es vulgui incloure a la pàgina així 
com del tipus de disseny que s’hi incorpori i del proveïdor de serveis que 
s’esculli. A això cal sumar-hi el cost de l’allotjament de la pàgina i del seu 
manteniment. 

 

La solució més barata és allotjar-la a l’espai virtual que normalment ofereixen 
els proveïdors d’accés a Internet juntament amb la connexió ADSL, actualment 
a un preu molt accessible per a les empreses. Es poden trobar solucions de 
connexió amb banda ampla per uns 20 euros al mes i allotjament dedicat per 
administrar la web i el correu electrònic per uns 150 euros al mes. 

 

Abans, però, cal solucionar el tema del disseny, que normalment se sol 
demanar a empreses externes, i que es factura en funció del nombre de 
pàgines a realitzar i la seva complexitat pel que fa a la programació. Pot anar 
de 1.000 a 10.000 euros. 

 

Després cal pensar en el manteniment posterior de la pàgina. Fer-ho a mà és 
laboriós fins i tot per a un programador web. Per això, la tendència és adquirir 
un programari de gestió de continguts o CMS (Content Management System) 
que en faciliti l’actualització. D’aquesta manera és possible canviar el contingut 
de la web sense haver de donar-li format i fins i tot atorgar-ne l’administració a 
diferents persones. 

 

Aquest tipus de programari pot ser propietari o bé lliure (sense cost de 
llicència), opció que escullen cada cop més empreses petites perquè és més 
econòmica. La personalització d’un gestor de continguts lliure se situa al voltant 
dels 3.000 euros. 

 

En resum, per calcular el cost de la web cal tenir en compte: 

 El disseny (de 1.000 a 10.000 euros) 

 L’allotjament (uns 150 euros al mes. Ara, els proveïdors solen incloure 
en aquest paquet la compra del domini) 

 La connexió a Internet (uns 20 euros al mes) 

 El programari de gestió de continguts per al manteniment: uns 3.000 
euros, si s’escull programari lliure. De 12.000 a 25.000 euros, si s’opta 
per programari propietari. 
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CLAUS 

 

 El negoci és qui determina la tecnologia a utilitzar i no a l’inrevés. Les 
primeres webs corporatives, que es van publicar cap al 1994, 
incorporaven molts efectes per enlluernar l’internauta que necessitaven 
la descàrrega d’un munt de plug-in o programes complementaris. Però 
les empreses van entendre aviat que l’important era el missatge a 
transmetre i que el que calia era trobar la tecnologia més adequada en 
cada moment per poder fer-lo arribar a l’usuari. 

 Cal tenir clar per a què ha de servir la web i a quin públic va dirigida. Una 
web amb productes per a gent jove, posem per cas, no pot tenir el 
mateix aspecte que una web d’una empresa que ofereix serveis a 
professionals. L’objectiu és diferent i, per tant, el disseny i el contingut 
també ho haurien de ser. 

 És important tenir l’arquitectura d’informació definida abans 
d’encarregar-ne el disseny. Dit d’una altra manera, cal tenir l’arbre de 
continguts pensat i clar abans de guarnir-lo. Hi ha webs molt maques i 
efectistes on és molt complicat trobar el que l’usuari busca, la qual cosa 
no beneficia l’empresa. 

 Com més usable és la web, més públic abasta. Per això ha de poder 
veure’s amb diferents navegadors i amb diferents mides i resolucions de 
pantalla. Malauradament, aquest és un aspecte que moltes empreses 
deixen de banda perquè significa un esforç addicional en termes 
econòmics i de temps. 

 El domini de la web ha d’associar-se al nom de l’empresa. 

 És millor adoptar adreces curtes. Ara com ara, hi ha aplicacions que 
permeten escurçar les adreces Internet encara que, per imperatius 
tecnològics, la URL inicial sigui un pèl llarga. És el que s’anomena URL 
intel·ligent. 

 L’actualització constant de la pàgina la fa atractiva tant per als cercadors 
com per als clients i usuaris, que han de trobar un motiu per tornar a la 
web. Les empreses acostumen a cobrir aquest aspecte amb notícies, 
jocs i promocions, així com enquestes o espais d’opinió. 

 Cal incloure, per llei, una manera de contactar amb l’empresa. Si 
s’utilitzen formularis de correu és convenient assegurar-se que es 
responen en un termini de temps adequat. 

 La tendència és incloure cada cop més elements audiovisuals a la web 
corporativa. 
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PROVEÏDORS 

 

Si vols obtenir informació de quines empreses poden desenvolupar aquesta 
solució consulta el MapaTIC, un catàleg digital d’empreses TIC catalanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapatic.cat/
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GLOSSARI 

 

Contingut generat per l'usuari 

 

El contingut generat per l’usuari (en anglès, UGC) és el que produeixen els 
usuaris finals i que és accessible públicament. Inclou tant el text que es publica 
als blocs o diaris personals interactius com l’àudio (podcasting) i el vídeo digital. 

  

Programari lliure 

 

El programari lliure és aquell que pot ser utilitzat, copiat, modificat i redistribuït 
sense restriccions o amb les restriccions necessàries perquè els destinataris 
puguin millorar-lo. 

  

Social networking 

 

Un servei de networking social o treball en xarxa se centra en la construcció de 
xarxes socials, és a dir, de comunitats de persones que comparteixen 
interessos i activitats. Aquestes xarxes es poden vehicular per xat, missatgeria 
instantània, correu electrònic, vídeo, blocs o grups de discussió. Entre les més 
conegudes del 2007 hi ha MySpace o Facebook. 

  

Web 2.0 

 

La segona generació del web basada en comunitats d’usuaris i un conjunt 
especial de serveis, com les xarxes socials, els blocs o els wikis, que fomenten 
la col·laboració i l'intercanvi àgil d’informació entre els usuaris. 


