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Avui veurem

Breu història d’Internet

Les 10 accions:

1. Orientar el lloc web als clients.

2. Realitzar un bon benchmark.

3. Posicionar millor el lloc web a Google.

4. Provar una campanya d’Adwords.

5. Provar una promoció a Facebook.

6. Enviar un butlletí automàtic.

7. Optimitzar el lloc web per a mòbil (de veritat).

8. Digitalitzar 1 procés cada any.

9. Analitzar bé les dades del nostre lloc 
web/empresa.

10. Revisar el nostre model de negoci



La web 4.0
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Quant va començar el 

canvi?

Març 2016
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Les intel·ligències 

artificials (IA)

La de Google →

Google

La d’ Apple → SIRI

La de Microsoft →

Cortana

La d’Amazon → Alexa

La de IBM → Watson

La de Samsung →

Bixby
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ELS COTXES INTEL·LIGENTS



LES CASES INTEL·LIGENTS



SMART CITIES



IA’S AL NOSTRE 

DIA A DIA
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IA al nostre 
mòbil
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Reconeixement facial
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Text predictiu de Google
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Ordres per veu

• El portem al mòbil. Sap 
respondre a coses com:
– Qui va escriure el Quixot

– Quin temps farà demà a Girona.

– Quant són 345 per 543

– Busca un vol de Barcelona a 
Tokyo.

– Busca farmàcies a prop d’aquí.

– Recorda’m que demà haig de 
trucar a la meva mare.

– Com es diu cervesa en japonès?
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(En castellà, de moment)



Configurar “ordres per veu”
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Creant rutines...
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De veu a text
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Les apps de 
navegació i transport

2
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Google Maps
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Uber
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La conducció 
autònoma

2
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Només uns 7 minuts de promig volen a mà
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Els autopilots
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Les apps de 
fotografia

2
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En la postproducció
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Recomanacions de 
contingut

3
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Recomanacions de productes
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Autogeneració de miniatures
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Anàlisi de 
les 
localitzacio
ns per 
rodar (Data 
Science)

• En funció de:

• Disponibilitat dels actors i de l’equip.

• Costos del lloc, hotels i vols.

• Requeriments de les escenes (dia vs nits), 
clima, riscos, etc.
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Guions I post producció de les películes
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Qualitat de 
l’streaming 
(gestió de 
l’ample de 

banda)
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PER QUÈ TOT ENS 
QUEDA TANT LLUNY 

A NIVELL DE NEGOCI?



ORIENTAR EL LLOC 

WEB ALS CLIENTS

#Acció 1



Marketing centrat en el 

client

• A tots aquests canvis s’hi afegeix el fet 

que el Marketing també evoluciona i 

passa a centrar-se en les relacions amb 

els clients.
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Producte Transacció
Relació amb 

el Client



Orientació a l’usuari

• Els llocs web s’orienten a l’usuari, no al 

producte o al servei.

• Com es fa?

– Es pensa bé quins són els nostres segments 

de mercat. Com són els nostres usuaris? Què 

necessiten?

– Es crea una zona per a cada segment on 

parlem des del seu punt de vista, pensant en 

les seves necessitats i utilitzant el seu 

vocabulari .
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Qui és el nostre public 

objectius?

• Quins segments el formen.

• Els tenim en compte al lloc web?

• Els tenim en compte a les xarxes socials?



REALITZAR UN BON 

BENCHMARK

# Acció 2



Mapa de posicionament

http://www.montsepenarroya.com/como-hacer-un-benchmark/

http://www.montsepenarroya.com/como-hacer-un-benchmark/


Pàgines Indexades a

Google



Posició a Alexa



Radi de la bola



ELS PROCESSOS 

BÀSICS DEL 

MARKETING 

DIGITAL



Els processos bàsics del Marketing 

Digital
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Fidelització de 
Clients

Conversió de Visites 
en Clients

Atracció de Visites



Prog. Afiliació

RRPP Blogs

RRPP Premsa

Web Social

eMail Marketing

Publicitat

SEM

SEO

Portals Intermed.

El Call to action

La Usabilitat

La Persuasió La orientació a client

El Butlletí

El eCRM

Les Comunitats

L’analítica webEl Lock in’s

La venda creuada

La Confiabilitat El motor de reserves
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MILLORAR EL SEO 

DEL NOSTRE LLOC 

WEB

# Acció 3





Google My business

21/10/2019



Bingplaces.com 

(utilitzat per SIRI)

21/10/2019



SEO Internacional

21/10/2019



6021/10/2019

CONTINGUTS

• Ben indexats

• Accessibles

• Amb versions per mòbil o 
responsive.

• Descàrrega ràpida

• Continguts originals

• Continguts segurs

PARAULES CLAU

• Densitat en una pàgina 

• El significat de les paraules

• Densitat en tot el lloc web

• Punts de prominència (Title, URL, 
H1, H2, etc.)

• Anclatges de tercers

LINK BUILDING

• Enllaços de confiança

• Enllaços de llocs web importants

• Enllaços de llocs web relacionats

SEMÀNTICA

• Marcatge de dades

• Dades estructurades

SEO



Ben indexats (ja ho hem vist)

21/10/2019



Eina per testejar l’Accessibilitat

21/10/2019



Eina per testejar si el web és veu 

bé des d’un mòbil

21/10/2019



Eina de Google per testejar la 

velocitat

21/10/2019



Una altra eina per la velocitat

21/10/2019



Eina per detectar contingut 

copiat

21/10/2019



Eina per detectar contingut 

duplicat dins del web

21/10/2019



Continguts segurs: http

→https

• Cal sol·licitar el certificat SSL.

• Cal que el lloc web el faci servir.

• Cal actualitzar-ho en el Google Analytics.

• Cal crear una nova propietat a Google

Search Console.



Estratègia d’enllaços 
(link building)
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Eina per mesurar la qualitat dels

enllaços

21/10/2019



El PageRank ja no es té en 

compte



Coses a no fer

21/10/2019



Les paraules clau
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Triar bé les frases clau

• Google suggest.

• Google Trends.

• Google Analytics (→ Search Console)

• Google Adwords.

• SEM RUSH

21/10/2019



Tendències



Com sap Google si una web 

parla d’un tema determinat?

• La densitat:
– Google mira les 

vegades que es 
repeteix una paraula 
en el context general 
de la web

– Google mira les 
vegades que es 
repeteix una paraula a 
cada una de les 
pàgines.

21/10/2019

Export Export

Export Export

Export
Export
Export
Export
Export
Export



El significat de 

les paraules

• Comprovar-ho a:

→ Google Drive → Google Docs →

eines → explorar



Com sap Google si una web 

parla d’un tema determinat?

• La prominència:

– Google dóna més importància a les 

paraules que tercers fan servir per 

enllaçar la nostra web.

– Google dóna més importància a les 

paraules que ocupen certs llocs dins la 

pàgina web. 

21/10/2019



La prominència

• A la pròpia pàgina web Google dóna més 
importància a les paraules que ocupen les 
següents posicions:
– Densitat en la URL

– Densitat en el Títol de la pagina (<title>)

– Densitat en la descripció

– Densitat en capçalera (H1, H2, etc.)

– Densitat en el nombre d’enllaços

– Densitat en paraules en negreta

– Densitat en textos alternatius (ALT)

– ...

21/10/2019



Consells:

1. Per cada concepte, una pàgina.

i. A la pàgina, repetir les frases (sense passar 
del 15%)

ii. Situar les paraules allà on valen més punts.

2. Al peu de pàgina, els conceptes 
principals, linkats cap a les seves 
pàgines.

3. Enllaços de webs externes, utilitzant les 
nostres frases per linkar al nostre interior.

21/10/2019



La internet Semàntica
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Exemple

21/10/2019



Exemple

21/10/2019



Instruccions

21/10/2019



A mà

21/10/2019



Plugin per WP

21/10/2019



Eina per comprovar el marcatge

21/10/2019



PROVAR UNA 

CAMPANYA 

D’ADWORDS.

# Acció 4



No hi ha cap anunci !





PROVAR UNA 

CAMPANYA A 

FB/INSTAGRAM

# Acció 5



Entendre les audiències de Facebook

92

Visites del 
lloc web

Usuaris 
de l’app
nostre

Fitxers de 
clients

Activitats 
offline



Súper bona idea!

• Pujar la teva base de dades de clients i 

crear una audiència.

• Crear llavors una audiència nova per 

“lookalike” de la dels clients → Mostrarà la 

publicitat a gent semblant als nostres 

clients.



Esdeveniments fora 

d’internet

• El software de ticketing pot generar tickets que enviem 
per mail.

• El CRM es pot integrar amb Facebook.

• Les targetes de fidelització poden estar lligades a 
Facebook.

• La centraleta pot estar lligada també.

• Més info →
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https://www.facebook.com/business/help/1278167592274041?h

elpref=faq_content

https://www.facebook.com/business/help/1278167592274041?helpref=faq_content


Crear una Conversió
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Explicar a FB què és una conversió 

fa abaixar el preu dels clics perquè 

ell pot aprendre
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Creem l’anunci: #1 campanya, #2 públic, #3 

creativitat
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Anuncis per a catàlegs de producte
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Exemples de bons anuncis (explicat per Cyberclick

→ Google)
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https://www.you

tube.com/watch

?v=PE_lh-

uGk1M

https://www.youtube.com/watch?v=PE_lh-uGk1M


CREAR UN 

BUTLLETÍ

# Acció 6



El butlletí / Newsletter



Exemple de mala campanya



Exemple de bona campanya





FER EL NOSTRE LLOC 

WEB RESPONSIVE

# Acció 7



Al nostre Google Analytics

• Analitzar quin percentatge de les visites 

al nostre lloc web actual ja venen des de 

dispositius mòbils.
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Cal adaptar els llocs web

DISSENY RESPONSIVE



Per Wordpress
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Provar-ho I millorar-ho



DIGITALITZAR 1 

PROCÉS CADA ANY 

(COM A MÍNIM)

# Acció 8





APRENDRE A 

MESURAR BÉ

# Acció 9



Utilitzar Google Analytics per prendre decisions



REVISAR EL NOSTRE 

MODEL DE NEGOCI 

UN COP A L’ANY

# Acció 10





EN RESUM
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Cal fer el següent:

• Creem un pla d’acció amb aquestes 10 

accions repartides per mesos.
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Moltes gràcies

Montserrat Peñarroya

Tel. 935377605 - Mòb. 639141269

montse@quadrantalfa.com

www.montsepenarroya.com

www.facebook.com/Montserrat.Penarroya

www.Twitter.com/montsepenarroya

mailto:montse@quadrantalfa.com
http://www.montsepenarroya.com/
http://www.facebook.com/Montserrat.Penarroya
http://www.twitter.com/montsepenarroya

