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Dades actuals

Youtube (89% = 2019)
Whatsapp (86% = -1% 2019)
Facebook (79% = -3% 2019)
Instagram (65% = +9% 2019)
Twitter (53% = +4% 2019)

Les XARXES SOCIALS ja estan presents a tot el món, tant a
nivell personal (oci), com a nivell empresarial (professional).

Aquest canal s'ha convertit en una eina essencial en qualsevol
estratègia de màrqueting i un bé bàsic per portar al nostre
negoci a qualsevol lloc. 

Actualment, la franja d'edat mitjana dels usuaris/es de la
majoria de les xarxes se sitúa entre el 25-44 anys, amb
predomini superior dels homes en 25-34 anys i de les dones  
 en 35-44 anys. Aquesta darrera franja, alhora, també és la
més proactiva a la compra online. 

Entre les xarxes socials més actives a Espanya, trobem:
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Situació actual de les xarxes socials

@Dolors_guillen
Font: Estudii "Digital 2020" de Hoostuite i We are social (gener 2020)



Tenir una pàgina de Facebook

Malgrat les oscil·lacions d'aquesta xarxa, segueix sent la més
popular i amb un major número d'usuaris.
El seu públic actual està en una franja d'edat mitjana d'entre
35-50 anys, majoritàriament dones i amb una connexió diària
d'1 hora aproximadament. 

És la xarxa que permet més interacció i que conté més
elements per fer que una pàgina d'empresa tingui moltes
opcions de generar negoci.

Avantatges

Pots arribar a quasi al 90% de la població en negocis B2C
Les pàgines i les seves eines son gratuïtes
Accés a estadístiques 
Creació de CTA (botóns d'acció) directes
Vinculació amb Facebook Messenger
Eines gratuïtes pel comerç local i botigues online
Plataforma per promocions i anuncis econòmica
Gestor de continguts gratuït

Facebook

@Dolors_guillen



Crear una pàgina de Facebook

Claus per crear el perfil

Foto de perfil = logo (empresa) o foto (marca
personal)
Foto de portada: cal que digui alguna cosa
Informació: remarcar bé allò al que ens
dediquem, treballar paraule clau
CTA: es poden crear botons de contacte, de
compra, de descàrrega... i també de contacte a
través 
Facebook Messenger: configurar respostes
automàtiques, gestió del xat i gestió
d'etiquetes

Facebook
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Les pàgina d'empresa sempre han d'anar associades a un perfil personal i s'accedeix a elles a partir d'aquests.



Facebook
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Administrar una pàgina

Administrar botiga: hem de tenir una botiga online i
serveix d'enllaç per facilitar les vendes
Centre d'anuncis: espai per veure tota la informació de les
promocions actives i històriques
Safata d'entrada: accés a Facebook Messenger i el
missatge directes d'Instagram (si el tenim vinculat)
Esdeveniments: presencials, virtuals i sales
Recursos i eines: guies, kits i ajudes de Facebook
Administrar feines: publicació d'ofertes de feina pròpies i
gestió de les mateixes.
Notificacions: alertes i avisos
Estadístiques: dades sobre la pàgina
Eines de publicació: gestor de continguts
Qualitat de la pàgina: informació sobre restriccions o
incumpliments de les polítiques de Facebook
Editar informació: dades de contacte, horari, ubicació...
Configuració: altres elements de privacitat, relacions, rols
d'usuaris, gestió general de la pàgina...

Quan tenim la nostra pàgina de Facebook tenim accés a
diferentes eines i configuracións per tal de potenciar el perfil.



Estadístiques

Aquest apartat d'ESTADISTIQUES és molt
important tenir-la present per tal de saber què està
passant a la pàgina i saber més informació d'allò
que agrada i no agrada, el perfil dels usuaris, les
reaccios, les hores de major afluència...

Cal revisar-ho de manera habitual (setmanal o
quinzenalment) i entrendre bé què significa cada
una de les dades. 

Igualment, amb les dades sempre se les ha
d'assacir amb un escenari globla, és a dir, amb la
resta de les accions portades a terme per tal de
saber què signifiquen realment. 

Facebook
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https://www.dolorsguillen.com/como-funcionan-las-estadisticas-de-facebook/


Esdeveniments

A Facebook podem crear esdeveniments per tal de
promocionar aquelles accions que realizem, ja
siguin presencials, com virtuals. 

Aquest esdeveniments tenen la seva propia fitxa
d'informació i el seu espai específic d'estadístiques.

També és un espai idoni per conversar amb els
usuaris / fans interessats, resoldre dubtes i generar
interés. 

Si som un negoci B2B que ven a empreses és un
bon canal per poder oferir espais virtuals privats,
per resoldre dubtes concrets o per explicar
novetats en les que s'estiguin treballant. 

Facebook
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https://www.dolorsguillen.com/crear-eventos-en-paginas-de-facebook/


Estructura

Nivel 1: Campanya. Sempre tenen un objectiu
comú.
Nivell 2: Grups d'anuncis. Per programar els
anuncis, definir el target i la inversió.
Nivell 3: Anuncis. Creació de les diferents
versions d'anuncis (imatge, vídeo...).

Tres nivell d'organització:

Facebook Ads

Accés a un gran número d'usuari actius
Alta segmentació
Bona relació cost-retorn de la inversió
Flexibilitat
Interacció
Medició de resultats en temps real

La plataforma publicitària de Facebook Ads és
l'espai per gestionar campanyes publicitàries i
promocions, tant de Facebook com d'Instagram. 

És una de les accions més avantatjoses per un petit
comerç o una pyme, ja que el cost-benefici és alt:
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Facebook ADS
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Perfil comercial a Instagram

És una xarxa social que està de moda i malgrat encara no té el
número d'usuaris de Facebook, té un creixement sostenible
positiu.

La mitjana d'edat està en 35,5 anys amb quasi un 60% dels
usuaris que son dones. És un espai més orientat a la
inspiració, al moment de cada cosa i a connectar de manera
més directe amb el públic. És molt més emocional que la resta
de xarxes socials del mercat. 

Algunes claus

Instagram és una xarxa emocional, visceral i alhora humana.
Els continguts que generen més interacció son aquelles que
inclouen el factor humà i no les totalment corporatives o de
venda directa. 

Cal ser constant i treballar en funció d'un relat continu, fent
equilibri entre allò professional i allò personal i donant un toc
més fresc que a la resta de les xarxes socials. 

Instagram
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Instagram
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Stories

Son publicacions efímeres que duren 24 hores de manera
activa. Els vídeos tenen una durada màxima de 15 segons i el
format ha de ser vertical. 
Es poden mantenir actius fora de l'espai del stories, dins dels
"highlights" (contenidors de contingut). 

A les stories els hi podem afegir enquestes, caixes de text,
hashtags, emoticones, gifs, música (no tothom)... i es poden
promocionar des de Facebook Ads. 
No es poden incloure enllaços a no ser que es tinguin més de
10.000 seguidors. 

Instagram
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IGTV

Plataforma audiovisual per generar contingut i que permet
pujar vídeo fins a 10 minuts a qualsevol usuari i fins a 60
minuts als creadors. Sempre en format vertical. 

Instagram
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Ve en una aplicació externa però un cop instal·lada i vinculada al
compte d'Instagram, podem accedir des del propi perfil.
Un cop configurat i per poder generar contingut i compartir-lo, s'ha
de crear el canal (similar a Youtube)

https://www.dolorsguillen.com/watch-igtv/


IG Rank

L'algoritme d'Instagram o IG Rank és una equació matemàtica
que estableix la prioritat de les publicacions que es mostren,
cada vegada que un usuari entra a l'aplicació. 

L'algoritme buscar aconseguir un major control sobre el que
els usuaris reben al seu "newsfeed" i te en comtpe diferents
variables d'ús, temps, interacció...

A nivell d'stories també es tenen en compte elements com les
visualitzacions totals, d'on provenen, el rebot o l'avançament,
el retrocès, el volum de missatges generat, l'establiment de
conversa posterior, les mencions i els hastags entre d'altres. 

Instagram
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Perfil professional i comercial

Generar oportunitats de negoci
Generar relacions B2B i B2C de qualitat i perdurables
Realitzar networking actiu
Generar tràfic a la web/blog
Trobar proveïdors, clients, col·laboradors i treballadors
Conèixer tendències i necessitats
Conèixer líders i professionals del sector
Generar oportunitats d'associació

És la xarxa social professional per excel·lència i que forma part
de qualsevol estratègia enfocada a empreses, indústria,
serveis i marca personal. 

L'edat mitjana dels usuaris és de 40,6 anys i està molt
equilibrat en percentatge de dones i homes. 

És una xarxa idònia per:

Linkedin

@Dolors_guillen



Linkedin com a canal i eina de creixement

L'èxit es basa en la sinergia de 4 elements:

Linkedin

@Dolors_guillen

Perfil Contingut Persones Relacions



Elements clau del perfil professional

Nom popular (no el del DNI si no s'utilitza)
Títular professional. Incloure la paraula clau
Imatge de perfil professional i imatge de portada que
comuniqui allò essencial o que inclogui un CTA
Tenir clar amb quina keyword en vull posicionar
Completar el perfil sencer per millorar els resultats
Personalitzar la URL
Crea experiència de descobriment (secció "Destacat"
Escriu, publica i comparteix!
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Compartir CONTINGUT DE VALOR ens fa ser reconeguts per la
comunitat de Linkedin

https://www.dolorsguillen.com/watch-igtv/


Cerca avançada

La nostra estratègia de creació de xarxa ha d'estar motivada
per cert elements de segmentació.

Linkedin

@Dolors_guillen

https://www.dolorsguillen.com/watch-igtv/


Sales Navigator

Lead Builder: criteris de cerca més avançats i classificació
de leads
Recomanació personalitzada de contactes
Integració amb el CRM: registre automàtic
Integració dels leads amb el correu electrònic
Agenda per guardar els leads i actualitzacions on time
Inmail: servei de missatgeria específic de vendes
Informes periòdics per avaluar estadístiques de venda

Eina de pagament per optimitzar i millorar els processos de
venda, dirigida principalment als equips comercials i de
vendes. Cost mensual a partir de 95€. 

Funcions:

Linkedin
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Linkedin Ads

Eina per generar campanyes publicitàries dirigides a públic
professional. 

té un cost més elevat que altres xarxes però la segmentació es
basa en elements de vendes, negocis i facturació.

Té una opció per generar contactes que permet crear
formularis on els usuaris el poden omplir sense sortir de la
xarxa i agilitzar el procés de generació del lead. 

També té la opció de publicitat a través dels missatges privats
per augmentar les converses comercials. 

https://www.dolorsguillen.com/watch-igtv/


Gràcies
www.dolorsguillen.com  |  www.inboxpublicitat.cat
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