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Sessió 2 de 5 

Prof. Montserrat Peñarroya 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques” i 
amb finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu



• 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 



• Els processos bàsics del marketing digital. 

• Què és el benchmarking i per què serveix. 

• Quines variables ens cal analitzar. 

• Creació d’un mapa de posicionament. 

• Com funcionen els cercadors. 

• L’algoritme d’ordenació de resultats de 
Google. 
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Taula de Continguts sessió 2: 



ELS PROCESSOS 

BÀSICS DEL 

MARKETING 

DIGITAL 
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Els processos bàsics del Marketing Digital 

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 web El Lock in’s 

La venda creuada 

La Confiabilitat Les transaccions online 
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ESTRATÈGIA 
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• Començar per analitzar la competència 

– A nivell tècnic (presència online) 

– A nivell de Marketing 

• Determinar la nostra posició respecte la 
competència. 

• Determinar la nostra estratègia de segmentació, 
de preu, de producte, de distribució, etc. 

• Planificar accions concretes. 
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Planificar una estratègia 



• Paràmetres a mesurar a nivell tècnic: 
– Quantes pàgines té indexades (site:...) 

– Quin Page Rank té (barra de Google) 

– Quina posició té a Alexa (alexa.com) 

 

• A nivell de Marketing:  
– Qui és el seu públic objectiu. 

– Quina és la seva proposta de valor. 

– Quines accions de Marketing Digital podem detectar. 
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Anàlisi de la Competència 
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Mapa de Posicionament 
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• Pensar qui serà el públic objectiu de la nostra 
pàgina web. 

• Pensar quina serà la nostra proposta de valor 
per a cada segment del públic objectiu. 

• Pensar com ho reflectirem a la web i com ho 
reflectirem a Internet. 
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Com determinar la nostra 

estratègia? 



EL 

POSICIONAMEN

T A CERCADORS 

(SEO) 
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Objectiu 

Aparèixer en les primeres posicions dels 

principals cercadors, per a cada frase 

clau que estigui relacionada amb el 

nostre negoci. 
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Quin cercador ens interessa? 

• Utilitzar StatCounter. 
– Per exemple: principals cercadors a Xina 

http://gs.statcounter.com/#search_engine-CN-
daily-20090920-20091019  
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Google: La principal font de 

visites 

 

<Title> 

 web <Description>  

web Google Places  

Google + 

Google 

Webmas

ters 
Wikipedi

a 

Google 

Places  

Google + 
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SEM 

Places 

SEO 
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• La xarxa està canviant els nostres hàbits de 
treball i cada vegada té una presència més 
ubiqua en les nostres vides. 
 

• La principal eina de marketing d’aquesta nova era 
són els cercadors: quan algú necessita informació 
d’algun tipus, va a Internet i utilitza un cercador. 
 

• Però com funciona un cercador? Què hem de fer 
per assegurar-nos que la gent ens troba? 

19 

Introducció SEO 



• Els cercadors anteriors a Google (excepte 
Altavista) eren directoris de pàgines web. 

• Això vol dir que: 
– Tu havies de donar d’alta la pàgina web en el 

directori. 
– Havies d’indicar per a quines paraules clau desitjaves 

ser trobat. 
– Tu redactaves la definició de la teva pàgina web. 

 
 I quan algú buscava una paraula que estava inclosa 

entre les teves paraules clau o entre la teva definició, 
apareixies en els resultats de cerca. 
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El cercadors d’abans 



• Ara són indexos automàtics de pagines web: 
– Una aranya (un petit programa que es mou per la xarxa) 

visita la teva pagina web 

– L’aranya llegeix el contingut de la pàgina web 

– L’aranya porta tota la informació a una central, on un 
sistema la processa i la emmagatzema 

– El sistema crea un índex amb les paraules utilitzades en la 
web i les ordena per rellevància 

– El sistema intenta descobrir si es una bona pagina web o 
no (comprova la quantitat de gent que recomana la web) 

 ... I mostra els resultats en funció d’un algoritme. 
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Com funcionen ara els cercadors? 



 
• Com ens troba per primer cop una aranya? 

 
• Com una aranya pot navegar per les nostres 

pagines? 
 

• Com podem evitar que una aranya navegui per 
les nostres pagines, si no desitgem ser indexats? 
 

• Un cop estem indexats, com podem millorar la 
nostra posició en el llistat de resultats? 
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Aquesta presentació tractarà els 

següents punts:  



Les aranyes  

• Hi ha moltes aranyes navegant constantment 
per la xarxa 
 

• Controlant les 6 principals tenim el 90% de 
les aranyes controlades. 
 
– Google Bot ( Google ) 
– Slurp ( Yahoo ) 
– Msn Bot ( MSN Search ) 
– Scooter ( Altavista ) 
– Fast ( webs privades ) 
– Teoma ( Ask Jeeves ) 
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• 64.68.82.14 - - [03/Aug/2003:14:26:11 +0800] "GET / HTTP/1.0" 200 2225 "-" "Googlebot/2.1 
(+http://www.googlebot.com/bot.html)" 

• 200.46.132.9 - - [03/Aug/2003:15:54:29 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 2225 "-" "Mozilla/4.0 
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)" 

• 200.46.132.9 - - [03/Aug/2003:15:54:29 +0800] "GET /icons/i/1line.gif HTTP/1.1" 200 76 
"http://solocine.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)" 

• 200.46.132.9 - - [03/Aug/2003:15:54:30 +0800] "GET /icons/i/1bg.gif HTTP/1.1" 200 3023 
"http://solocine.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)" 

• 200.46.132.9 - - [03/Aug/2003:15:54:35 +0800] "GET /images/logo3_luz_roja_2.jpg HTTP/1.1" 200 
47843 "http://solocine.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 
1.0.3705)" 

• 64.68.85.10 - - [03/Aug/2003:16:37:05 +0800] "GET /robots.txt HTTP/1.0" 404 128 "-" 
"Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)" 

• 64.68.85.10 - - [03/Aug/2003:16:37:06 +0800] "GET / HTTP/1.0" 200 2225 "-" "Googlebot/2.1 
(+http://www.googlebot.com/bot.html)" 

• 62.57.10.48 - - [03/Aug/2003:20:32:10 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 2225 
"http://www.montilla.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)" 

• 62.57.10.48 - - [03/Aug/2003:20:32:11 +0800] "GET /icons/i/1line.gif HTTP/1.1" 200 76 
"http://www.solocine.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)" 

• 62.57.10.48 - - [03/Aug/2003:20:32:11 +0800] "GET /icons/i/1bg.gif HTTP/1.1" 200 3023 
"http://www.solocine.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)" 

• 62.57.10.48 - - [03/Aug/2003:20:32:12 +0800] "GET /images/logo3_luz_roja_2.jpg HTTP/1.1" 200 
47843 "http://www.solocine.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)“ 

 

 



 

1) Aconseguir que la aranya arribi a la nostra pàgina 
web a través d’un enllaç en una altre pàgina web 

 

2) Crear un Google Sitemap i donar-lo d’alta a Google. 
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Com fer arribar una aranya a la 

nostra pagina web? 



Alta a través d’un enllaç 

Pág. 26 

Cerquem 
un fòrum a 
Google i hi 
entrem 

Participem 
al fòrum 

Signem el 
nostre post, i 
incloem un 
link a la nostra 
pàgina 

Index de 

Google 



Alta a través de Google Sitemaps 
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Google SiteMap 
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Alta del sitemap desde el Centre per a 

Webmasters 



Un cop tinguem l’aranya dins... 

• Em d'assegurar-nos que pot navegar per totes les nostres 
pagines perquè el cercador que les ha enviat pugui indexar-
nos bé. 

 

• Les aranyes no poden passar a través d’enllaços que 

estiguin:  
– Escrits en Javascript (ni l’AJAX) 

– Dins de Flash 

– Dins de Pop Up’s 

– (algunes aranyes) Botons 

– Darrera d’una zona amb login i password. 
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Com puc saber quantes pàgines 

tinc indexades? 

• Existeix una cerca a Google que permet saber quantes pàgines tens 
indexades. Aquesta mateixa cerca sol funcionar al altres 
cercadors:  

 Escriu en la caixa del cercador:  
                             Site:pàgina.com 
          (vigila no escriguis un espai entre site: i la Url, no funcionaria) 
 

 Aquesta cerca et mostrarà el número de pàgines que Google te 
indexades per una Url en concret. 

 
 Si desitges saber quantes pàgines de la Url en concret tenen una 

paraula determinada, la cerca pot ser així: 
                 Site:pàgina.com “paraula que cerques” 
 
 

30 



Nombre de pàgines que el 

TNC té indexades a Google 
31 
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Què passa quan es fa servir una 

tecnologia que no és adequada per web? 



El protocol d’exclusió de robots 
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www.robotstxt.org  

Mirar www.nomdelweb.com/robots.txt 

 

http://www.robotstxt.org/
http://www.nomdelweb.com/robots.txt
http://www.nomdelweb.com/robots.txt
http://www.nomdelweb.com/robots.txt


Ja estem indexats... I ara que? 
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Els algoritmes 

• Cada cercador te els seus propis 

algoritmes d’ordenació. 

 

• Els algoritmes són secrets, però amb 

temps i paciència, pots arribar a conèixer 

quins factors intervenen en ells i en quin 

ordre d'importància ho fan. 
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El algoritme de Google 

36 

• (simplificant...) Google mira el següent: 

– Si la web és important o no 

– Si la web parla o no parla del tema 

 

Larry Page y Sergey Brin, 

fundadors de Google 

 

(Page Rank = Ranking de 

Larry Page) 
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Com saber quin PR tinc? 

• Utilitzant la barra de Google per Explorer o els 
plugins per Firefox, Safari, etc. 

 

 

 

 

• Utilitzant una eina online  www.prchecker.info  

Pág. 38 

http://www.prchecker.info/


El Trust rank / Authorship 

39 



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. 
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Export Export 

Export Export 

Export 
Export 
Export 
Export 
Export 
Export 



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.  
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http://www.montsepenarroya.com/


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) 

– ... 
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Posicionament 

PageRank 

Extern 

PR dels 
Enllaços 

Nombre 
d’enllaços 

Intern 

Quantitat 
de pàgines 

Rellevància 

Densitat 

En el total 
de les 

pàgines 

En cada una 
de les 

pàgines 

Prominència 

En els 
textos 

d’ancoratge 
de tercers 

En les 
diferents 

zones de la 
pàgina 

Enllaços Continguts Estructura 



Ranks.nl 

• Una de les millors 

eines per al 

posicionament 

– Mesura la densitat i 

la prominència. 

– Indica el PageRank 

– Indica el país 

d’origen de la web. 

Pág. 44 



Exemple amb Ranks.nl 
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No fer trampes!! 

• Qualsevol trampa que se’ns acudeixi, 

Google la coneix i la té contrarestada. 

• Ens arrisquem a ser penalitzats o 

expulsats. 
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Consells per millorar el nostre 

posicionament: 

• Aconseguir que les aranyes entrin en totes i cada una 

de les nostres pàgines. 

 

• Aconseguir que altres pagines web recomanin la 

nostra. (ideal si tenen un PR alt, i si a mes ho fan 

utilitzant una paraula de les que desitgem Posicionar) 

 

• Aconseguir que les paraules per les que desitgem 

posicionar-nos ocupin llocs importants en la nostra 

web, y que ho facin en una densitat elevada. 
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Analítica Web per SEO 

48 

• Google Analytics i altres 
programes et proporcionen 
estadístiques de tots els 
paràmetres de la teva web: 
t’indiquen quines aranyes 
estan indexant la teva 
pàgina, quant tràfic et 
porten, quines paraules són 
les que els teus clients 
busquen, i cents de 
paràmetres més.  



PER QUÈ ÉS 

TANT 

IMPORTANT EL 

SEO? 
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- 25 anys            vs        + 25 anys 
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http://www.montsepenarroya.com/wp-content/uploads/2009/02/hotspotnens.jpg
http://www.montsepenarroya.com/wp-content/uploads/2009/02/hotspot-pulizer.jpg


Exercici: 

• Treball en equip: 

– Crear el pla de posicionament per la Pensió 

Buenos Aires . 
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Bibliografia: 

• Curs gratuït de SEO: 

http://www.emeraldseo.com/curso-de-seo-gratis/  

 

• Llibre: “Poscionamiento en Buscadores” de Fernando 

Maciá, Ed. Anaya. 

 

• Màster: Máster en Buscadores 

www.masterenbuscadores.com - UPF. 
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EN RESUM 



• Hem comprès com es determina la posició 
d’un lloc web respecte la seva competència i 
sabem crear un mapa de posicionament. 

• Sabem com funciona Google i com treure’n 
profit. 

• Debatim per què alguns establiments no 
utilitzen els serveis gratuïts de Google. 

Resum de la segona sessió 



Moltes gràcies 

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

