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Web 1.0 (anys 90): “catàleg a Internet”, 
unidireccional 
 
Web 2.0 (terme neix 2004, anys 2000 “núvol”, 
ciberespai): bidireccional, orientació a la persona 
(MK relacional) 
 
Web 3.0: mobilitat, geolocalització + comprensió 
de la comunicació humana per part dels dispositius 
 
Webs era 3.0: la batalla entre els departaments de 
comunicació i informàtica sobre qui fa els webs ja 
l’ha guanyat definitivament la comunicació  
  webs amb gestors de continguts estàndard 
(WordPress, Joomla...) 
 

1. Introducció  
a la web 3.0 
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2.1 VIATGE DEL CLIENT, punt de partida per fer un pla 

d’acció (proposta de Google convertida en estàndard) 

2. Marcs de treball 

* Per als joves  
no hi ha experiència  
si no és compartida. 
“Col·leccionistes 
d’experiències”, 
converteixen  
les organitzacions  
en “proveïdores 
d’experiències”. 

* 

2.1 Viatge del client 
2.2 SOSTAC 
2.3 Creació  

de “persones” 
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2. Marcs de treball 

2.2 SOSTAC 
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Creuar VIATGE DEL CLIENT + SOSTAC   
en una matriu amb els dos marcs de treball: 

2. Marcs de treball 
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2.3 CREACIÓ DE “PERSONES” (personatges ficticis) 

 
- Quin és el nostre públic objectiu?  
- Quins segments el formen? 
- Com són aquests segments? 
-Podríem crear una “persona” per cada segment? 
 

Microsegmentació: a partir d’estadístiques que 
descriuen amb detall els perfils dels diferents públics 
objectius, es creen personas (personatges ficticis, 
imatges robot  
amb fitxa completa) 
que funcionen com  
a prototips del seu  
segment. Per a  
cada públic objectiu,  
3-4 segments. 
 

2. Marcs de treball 

http://www.nbtc.nl/en/

homepage/holland-

marketing/visitor-

target-groups-3.htm 
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Públic objectiu ONG: 
- Voluntaris 
- Patrons 
- Associats 
- Usuaris  
- Administració Pública 
- Premsa 
 

Presentació d’experiències adaptada a cada 
segment; la persona ha d’empatitzar, sentir-se 
reflectida/acollida i connectar amb l’organitació.  
 

MK col·laboratiu: implicació del client fidelitzat en 
la cadena de valor.  
 

Generacions joves (Homo Videns) immunes a 
publicitat clàssica i a comunicació corporativa, 
funciona storytelling [The 12-step Hero's Journey, Vogler] 

2. Marcs de treball 

2.3 Creació de persones 
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Per atraure 
trànsit/visites  
al web 
 
Per convertir 
trànsit en 
acció/interacció 
 
Per fidelitzar 
(*Analítica: ajuda a tot) 

3. Tècniques 
bàsiques MK digital 

* 
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3. Tècniques bàsiques 
MK digital 

3.1 SEO, posicionament natural als buscadors 
 
70-75 trànsit que arriba a web és procedent de 
Google  crear fitxa via Google My Business 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google penalitza les webs no adaptades a mòbils 
(responsive o versió específica –opció 
dudamobile.com); fer prova d’optimització 
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3. Tècniques bàsiques 
MK digital 

3.2 SEM, publicitat a cercadors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google (compra AdWords), Facebook… 
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3. Tècniques bàsiques 
MK digital 

3.3 Publicitat en webs de tercers  
3.4 Directoris (o portals/directoris) 
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3. Tècniques bàsiques 
MK digital 

3.5 EMAIL MK (eines 2.0, p.ex. MailChimp) 
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3.6 Videomarketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partners YouTube sense anuncis: música i imatges freeware, 
links a web, caràtules... Ingressos: clics en anuncis, reproducció 
vídeo a partir de segon x, número subscriptors...  

3. Tècniques bàsiques 
MK digital 

rankings:  
alexa.com 



Comunicació  
i MK digital 
Tècniques bàsiques 

3.7 Xarxes socials 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segmentació per edat: menors 30 marxen, menors 20 no 
arriben a entrar a Facebook (sí whatsapp, instagram, snapschat) 

3. Tècniques bàsiques 
MK digital 

xarxa 
social #1 
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3.8 Blocs i premsa online (selecció en funció  
de públics/targets i repercussió/abast/volum tràfic) 
 
3.9 Mobile MK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tècniques bàsiques 
MK digital 
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WEB + resta de canals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Estratègia de la 
comunicació digital 
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• Google Analytics 
• Eines de les xarxes socials (mètriques pròpies) 
• Document que us ajudarà a crear un quadre 
de comandaments: 
http://www.montsepenarroya.com/cuadrode- 
mandos-para-medir-y-monitorizar-unaestrategia- 
de-marketing-online/  
 
RESUM 
 Tenir en compte el marc ‘El viatge del client’ 
 Preguntar-nos “on som i on anem” en cada pas 
 Utilitzar totes les eines útils per a cada pas... 
segmentant bé! 
 Crear els continguts adequats 
 Mesurar els resultats de totes les accions 
 

5. Mesurar resultats 
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Contacte 
comunicacio@acciosocial.org 
www.acciosocial.org 

Agència de Comunicació Social 
Via Laietana, 54 1er 
08003 Barcelona 

T. +34 93 268 3442 
M. +34 657 515 361  
 

montse@3isic.com | www.3isic.com  

www.montsepenarroya.com  

www.facebook.com/Montserrat.Penarroya  

www.twitter.com/montsepenarroya  
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