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• Sessió 1 (25 abril): Introducció al Marketing Digital i al
comerç electrònic.

• Sessió 2 (9 maig): El benchmarking i el SEO.

• Sessió 3 (16 maig): La publicitat, l’email Marketing i
altres tècniques per atraure visites al lloc web.

• Sessió 4 (23 maig): La web 3.0 i el Mobile Marketing

• Sessió 5 (30 maig): La conversió de visites i l’analítica
web.
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Planning del curs 



• Breu història d’Internet

• La web 2.0

• Com ha de ser el lloc web d’una empresa

• Els gestors de continguts - Wordpress

• La creació d’un comerç electrònic
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Taula de Continguts sessió 1: 



LA WEB 0.0 
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Breu Història d’Internet 
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LA WEB 1.0 



Les webs dels anys 90 
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LA WEB 2.0 



• No és una nova tecnologia, ni una forma de 
programació, és una altra forma d’entendre 
Internet: 
– Internet com a eina bidireccional de comunicació. 

– Espai ple d’aplicacions que ens permeten treballar 
des de qualsevol ordinador. 

– Espai en el que les aplicacions interactuen entre 
elles. 

 

• També és una moda i una estètica: 
– Existeix el look 2.0 
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Les diferents dimensions de la Web 2.0 



Neixen tots els Social Media Sites 
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Neixen totes les xarxes socials 
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• 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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Marketing centrat en el client 

Producte Transacció 
Relació amb 

el Client 



• 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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Orientació a l’usuari 



ALGUNS EXEMPLES 
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15 
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17 
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Mashup 



EL LLOC WEB 
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• Nom de domini. 

• Allotjament 

• Un gestor de continguts o CMS 

• Una base de dades 

• Una plantilla de disseny o un CSS 
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Què necessitem per crear un lloc 

web? 



• El nom es compra en concessió per 1, 2 ó 5 
anys. 

• Com més curt millor. 

• Com més semblant a la marca o al nom de 
l’empresa millor. 

• Sobre l’extensió del domini .cat, .com, .net, 
.es a nivell de marketing només importa de 
cara al públic objectiu que tinguem. 
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El nom de domini 



• Hi ha moltes empreses que ofereixen serveis 
d’allotjament (hosting).  

• Aquest tipus d’empresa s’anomenen 
“proveïdors de serveis d’Internet” o ISP 
(Internet services provider) 

• Cal sol·licitar espai suficient per la web, un 
determinat ample de banda i nombre il·limitat 
de bústies d’email, entre altres coses. 
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L’allotjament 



• Al mercat hi ha molts gestors de continguts que ens 
permeten crear webs per a empreses, sense 
pràcticament cap cost i en molt poc temps: Veure 
www.OpensourceCMS.com  

• Els més utilitzats són el Joomla, el Drupal i el 
Wordpress. 

• Si el volem és un comerç electrònic, els més utilitzats 
són el OSCommerce, el Prestashop i el Magento. 
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Eines per crear el lloc web 

http://www.opensourcecms.com/


• Els CMS funcionen amb plantilles. 

• Per a tots ells hi ha plantilles que s’adapten a 
qualsevol tipus d’empresa. 

• Veure: www.themeforest.net  per veure les 
plantilles o a www.adesdesign.net  
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Les plantilles 

http://www.themeforest.net/
http://www.adesdesign.net/
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WORDPRESS 
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ELS BÀSICS 



• Sol ser informació estàtica: 

– Qui som 

– Què fem 

– Els nostres serveis / productes 

– Contacta 

 

– No s’hi solen permetre comentaris d’usuaris. 

– Poden tenir una pàgina parent. 

Pàgines 



• És la zona Blog, la part viva de la Web 
– Novetats 
– Actualitat 
– Posts 
– Què diu de nosaltres la prensa 

• Categories. 
• Paraules Clau (Tags)  

 
– Es permeten comentaris dels usuaris: 2.0 

Entrades 



Pàgina d’Inici o “Home” 



La Sidebar i el Footer 



• Crear les pàgines:  

– qui som,  

– L’equip (pàgina parent de “qui som”) 

– què fem 

• Crear 2 entrades:  

– Una activitat important que hagi fet la teva 
empresa. 

– Una altra activitat important. 

Exercici 



• Hi ha temes que no suporten bé la incrustació. 

• Cal incrustar-lo com a  HTML. 

• Algunes incrustacions només es poden 
visualitzar des del visor d’HTML (ojo amb 
Google Maps, per exemple). 

 

 

Incrustar Contingut 



• Crear la pàgina de Contacta. 

– Incrustar mapa de Google Maps a la pàgina de 
“Contacta”. 

• Incrustar video de Youtube al Qui som. 

Exercici 



• Si la descarreguem al nostre ordinador, per 
pujar-la i activar-la: 

– Un cop descarregada, des de 
Aparença/Temes/Instal·lar temes/pujar 

– Li indiquem la carpeta ZIP. Un cop pujada, 
l’activem. 

 

Pujar i Activar Plantilles 



EL COMERÇ 

ELECTRÒNIC 
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• Cal que sigui fàcil de gestionar. 
• Cal que el lloc web sigui intuïtiu  ho veurem a la sessió 

5 
• Cal tenir un producte i un preu adequat. 
• Cal saber atraure visites al lloc web  ho veurem a les 

properes sessions. 
• Cal transmetre confiança  ho veurem a la sessió 5 
• Cal oferir tots els sistemes de pagament. 
• Cal disposar d’una logística correcte. 
• Cal gestionar correctament els conflictes amb la cadena 

de distribució actual. 

Factors clau 



• Els gestors de continguts ofereixen eines senzilles 
per crear i gestionar els e-commerce. 

• Wordpress  Woo Commerce i WP- Commerce 

• Plataformes especialitzades: 

– Magento. 

– Shopify 

– Prestashop 

– ... 
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La gestió d’un e-commerce 
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El producte 



• En general es paguen online quantitats que 
van dels 5€ als 500€. 

• En certs sectors com el Turisme, les quantitats 
són majors. 

• En B2B els pagaments no es fan per avançat si 
no que es gestiona client per client i es sol 
passar la factura a final de mes i cobrar per 
transferència bancària. 
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El preu 



• Pay Pal. 

• Transferència directe per avançat. 

• Transferència directe al termini de pagament. 

• TPV (targeta de crèdit)  

• Contra reemborsament. 
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Els sistemes de pagament 



• La logística interna (gestió del magatzem, 
entrades de mercaderies, manipulacions, etc) 

• La logística externa: 

– Proveïdors locals. 

– Proveïdors nacionals. 

– Proveïdors internacionals. 
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La logística 



Gestió de conflictes 

• Als nostres distribuidors no els agradarà 

que creem un comerç electrònic. 

• Cal gestionar correctament els conflictes 

que es generaran. 



Cas Fichet-Bouche 



Cas i-moments 



Cas Maletas Pro 



EN RESUM 



• Recordem què és un lloc web 2.0 

• Entenguem què és un gestor de continguts i 
com funciona. 

• Recordem què és el comerç electrònic. 

• Pensem com en podríem crear un: quins 
recursos necessitaríem, com ens 
organitzaríem, etc. 

Resum de la primera sessió 



Moltes gràcies 

Tel. 935377605 -  Mòb. 639141269 

montse@quadrantalfa.com 

www.montsepenarroya.com 

www.facebook.com/Montserrat.Penarroya 

www.Twitter.com/montsepenarroya 
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