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Definició d'objectiu SMART
Definició del target i dels canals
Plantejament del Pla d'acció

1.
2.
3.



Claus per definir els objectius

Fer un llistat complet dels objectius que volem aconseguir
a Internet
Relacionar-los entre si
Agrupar els objectius en generals i específics
Depurar el llistat a partir dels recursos que tenim
Adjudicar recursos (RRHH, RRMM, RREE) a cada objectiu
Adjudicar temporalitat a cada objectiu

Fixar els objectius és potser una de les tasques més
complicades d'un plantejament de Marketing.

A nivell general, com defineixo els meus objectis?

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Objectius intel·ligents (SMART)

Els objectius son la base per garantir el treball per aconseguir
un ROI (Retorn de la inversió) beneficiós per l'empresa.

Per això, utilitzem els objectius intel·ligents o SMART. 

Els objectius SMART SPECIFIC

MEASURABLE

ACHIEVABLE

RELEVANT

TIMELY

Específic

Mesurable

Assolible

Rellevant

A temps
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Objectius específics

Què volem aconseguir? Cap a on volem anar?
Per a què serveix?
Perquè es vol aconseguir?
Com es farà?
A qui involucra? A on?

Els objectius SMART - preguntes de validació
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Objectius mesurables

Com el quantifiquem? Quantitat, percentatge, taxa,
freqüència, terminis, trimestres...
Quant vam assolir el període anterior?

Objectius assolibles

Quins recursos (econòmics, humans, materials) tinc per
invertir en aquest objectiu?

Objectius rellevants

Per a què volem aconseguir aquest objectiu?
Val la pena?

Objectius a temps

Quant de temps necessito per assolir l'objectiu i que sigui
rendible per l'empresa?



Els objectius SMART - preguntes de validació
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Target, audiència, 'buyer persona'

Franja d'edat i gènere
Localització geogràfica
Professió
Nivell d'estudis

Coneixement de navegació a Internet
Interesss i necessites
'Pain points'
Què consumeix, on, quan
Com vol ser impactat comercialment
Què li agrada, que no li agrada
Quan es connecta a les xarxes, quan busca informació..

L'estudi de l'audiència a la que volem arribar és clau per
establir les accions i estratègies. 

Cada cop és més diversificada i cal SEGMENTACIÓ general:

I SEGMENTACIÓ específica ('hipersegmentació'):

Definició del Target i dels canals
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AUDIÈNCIA

TARGET

BUYER



Definir el 'buyer persona'

Definició del Target i dels canals
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http://economia-empresa.blogs.uoc.edu/del-target-al-buyer-persona-qui-ens-compra/


Canals

La definció dels canals vindrà donada per conèixer on està el
nostre target objectiu, o bé el perfil d'audiència similar. 

A Internet hi ha multitud de canals i diferents tècniques per
aplicar, però cal prioritzar-los i treballar-los de manera
sostenible.

Cal organitzar bé en quin estadi de la nostra estratègia
aplicarem cada canal per aconseguir la major rendibilitat.

Definició del Target i dels canals
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SEO: posicionament orgànica
SEM: publicitat digital en buscador (Google)
Email marketing
Xarxes socials i Social Ads
Ecommerce
Missatgeria instantània
Mobile Marketing
VR i AR
Geolocalització i geoposicionament
Live streaming
Xatbots i intel·ligència emocials

Alguns canals:



Full de ruta

Què faré a cada canal que he escollit
Com ho faré
Quins recursos necessito per fer-ho
Quin és l'ordre de prioritats de cada acció
En quin moment faré cada acció
Com mesuraré l'èxit o el fracàs?
Quin serà el meu estil i línia comunicativa?
Quin és el meu pla de contingència?

Finalment, crearem el nostre PLA D'ACCIÓ, que inclourà totes
aquelles tasques, accions i estratègies a portar a terme.

Plantejament del Pla d'acció
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Un cop tenim definits aquest punts, és important
plasmar-ho tot en un Diagrama de Gantt per tal de
calendaritzar el nostre Pla d'acció.
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