
1

COM CONSTRUIR UNA MARCA DE 
VALOR I COMERCIALITZAR-LA 
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EL VALOR DE LA MARCA
Un intangible, resultat de 
molts tangibles
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MARKETING – TANGIBLES 

4 C’s

Consumidor
Cost
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Preferència
Posicionament
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VALOR DE 
LA MARCA

Intangibles

=
70% del valor de 

les empreses
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Què val més, la marca o el 
producte?

Un 99 % del valor de Coca-Cola 
com a empresa és la marca

EL VALOR DE 
L’INTANGIBLE:
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PER QUÈ APOSTAR I 
TREBALLAR EL VALOR DE 
MARCA?

MERCAT 
MADUR

BUSCAR LA DIFERÈNCIA

MARCA
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Per a petits i grans. Tots podem fer
una marca.

Marca = avantatge competitiu si es 
passa de logotip a marca.

Perquèajuda a decidir el consumidor 
en el procés de compra.

PER QUÈ APOSTAR I 
TREBALLAR EL VALOR DE 
MARCA?
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EL PODER
DE LA MARCA

SATURACIÓ
INFORMACIÓ

Davant la saturació d’informació, el cervell aprèn 

a descartar.

La marca permet descartar una gran quantitat 

d’informació. No analitzo totes les alternatives 

del mercat, només les que tenen un bon 

posicionament a la meva ment.
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QUÈ FAN LES 
MARQUES D’ÈXIT?

_Pensar més en els clients que en els competidors: les 
grans idees sorgeixen d’escoltar el consumidor.

_Concentrar els recursos: apostar per un posicionament
clar.

_Reinventar la categoria: Els hàbits dels consumidors i les 
tendències canvien. Qüestionar els models establerts i ser 
una marca sense competència.
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QUINA ÉS LA 
MARCA AMB 
MÉS VALOR 
EN $?

Ranking BrandZ Wpp & Kantar 2020
Más de 3,7 millones de consumidores alrededor del mundo,

abarcando más de 166.000 marcas diferentes en más de 50 mercados.
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QUINA ÉS LA 
MARCA AMB 
MÉS VALOR 
EN $?
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EL POSICIONAMENT
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Posicionament és la percepció 
mental que el consumidor té de 
la nostra marca de forma 
individual i respecte la 
competencia.

Cal dissenyar tota l’estratègia 
del nostre negoci en coherència 
amb el posicionament que 
volem aconseguir a la ment del 
consumidor.

QUÈ ÉS EL 
POSICIONAMENT?
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EL POSICIONAMENT:
Una de les claus del valor de marca
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EL POSICIONAMENT:
Una de les claus del valor de marca
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_BASADA EN UN ATRIBUT
Si l’atribut és diferencial, centrar-nos en un sol 
atribut és factor d’èxit.

_BASADA EN BENEFICIS
Per exemple, efecte blanquejant d’una pasta de 
dents.

_BASADA EN L’ÚS O APLICACIÓ DE PRODUCTE
Begudes energètiques o productes per perdre pes.

ESTRATÈGIES 
POSICIONAMENT
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_BASADA EN L’USUARI
Enfocar el posicionament a un perfil d’usuari 
concret. Potent associar-ho a un influencer que 
compleixi el perfil.

_BASADA EN LA QUALITAT O EL PREU
Molt car pot ser sinònim d’exclusiu, per exemple.

_BASADA EN ESTIL DE VIDA
Centrada en els interessos i actituds dels 
consumidors. Per exemple, veggies.

ESTRATÈGIES 
POSICIONAMENT
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PRINCIPALS ERRORS DE 
POSICIONAMENT
_Sobreposicionament: El consumidor rep una imatge
massa delimitada i alguns clients potencials creuen que la 
nostra Marca no és per ells.

_Subposicionament: La marca crea una idea poc concreta 
a la ment del consumidor. No aconseguim diferenciar-nos.

_Posicionament dubtós: Les promeses de la marca són poc
creïbles per als consumidors. Preus sospitosos per 
exemple.

_Posicionament confús: Es canvia el posicionament massa
sovint. La imatge queda diluïda a la ment del consumidor.
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Identificar els 3 atributs 
diferencials del vostre producte o 
projecte.

Les 3 primeres paraules que 
haurien de venir al cap del 
consumidor quan veiés el vostre 
producte.

1 minut Xat: 
Nom projecte + 3 paraules clau

COM DEFINIR-LO:
Atributs clau i relat

Projecte col·laboratiu català



20 https://www.youtube.com/watch?v=oef7URSf69g
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LA IMPORTÀNCIA DEL RELAT:
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Focus group amb consumidors potencials:

*Identificació perfils clau

*Màxim 8 persones

*Dinàmica on s’explora el posicionament de 

manera transversal.

En base als resultats, es redefineix el 

posicionament.

EINES PER A LA DEFINICIÓ DEL POSICIONAMENT:
Focus group: cas orxata d’avellana
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-Enquesta quantitativa. Formular-la en base als 
aspectes de la investigación qualitatitiva que cal 
validar.

-Enviar-la i difondre-la a usuaris clau per al nostre 
posicionament.

-Analitzar resultats i iterar el posicionament si cal.

-Incorporar al relat els punts clau per al 
posicionament identificats.

EINES PER A LA DEFINICIÓ DEL POSICIONAMENT:
Entrevistes quantitatives validació
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REFLEXIÓ SOBRE SEGMENTACIÓ
Article Genís Roca – Via Empresa – 17/02/2021
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Estudi “Un nuevo año, un nuevo comienzo”  
18/02/2021
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Estudi “Un nuevoaño, un nuevocomienzo”  18/02/2021
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Estudi “Un nuevoaño, un nuevocomienzo”  18/02/2021
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COMERCIALITZACIÓ I 
DIGITALITZACIÓ
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Estratègia de comercialització
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Estratègia SEM a Google: Xarxa de cerca

La Xarxa de Cerca de 
Google és un grup 
d'aplicacions i llocs web 
relacionats amb la cerca on 
podeu mostrar els vostres 
anuncis.

Quan les vostres paraules 
clau siguin rellevants per a 
la cerca d'un usuari, els 
vostres anuncis es podran 
publicar amb els resultats 
de la cerca de Google i en 
altres llocs web de cerca.

En determinades cerques, 
segons paraules clau, en 
aquest espai es mostraran 
els anuncis patrocinats

Ens troben quan 
ens busquen
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Estratègia SEM a Google:Xarxa de display
Ens troben sense buscar-nos

Permet mostrar anuncis a més de 2 milions de llocs web i a 
YouTube, permet arribar al 90% dels internautes de tot el món

Als espais gestionats per Google a tota 
mena de pàgines que consultin els nostres 
targets, apareixerà la nostra publicitat. 
Sense que hagin buscat. Ens troben sense 
buscar.

La Xarxa de Display de Google us 
pot ajudar a arribar als usuaris 
mentre naveguen pels seus llocs 
web preferits, mostren un vídeo de 
YouTube als seus amics, miren el 
seu compte de Gmail o utilitzen 
dispositius i aplicacions mòbils.

També us pot ajudar a trobar el 
públic adient. Amb les opcions de 
segmentació podeu fer arribar el 
vostre missatge estratègicament als 
clients potencials en el moment i el 
lloc adequats. 
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Estratègia SEM a Google: Remàrqueting
Reimpactem a les “cookies” que tenim  

El remàrqueting és una forma d'arribar a persones que ja han interactuat amb el teu lloc web o aplicació 
mòbil. Et permet mostrar anuncis de forma estratègica mentre naveguen per Google o els seus llocs web 
associats i, d'aquesta manera, recordar-los que facin una compra o augmentar la notorietat de la teva 
marca.
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Amb Google My Business 
aconsegueixes molt més que una 
fitxa d'empresa. El teu perfil 
d'empresa gratuït et permet 
connectar amb els clients fàcilment 
a la Cerca de Google i de Maps.

Els teus clients poden connectar 
amb tu a través de trucades, 
missatges o ressenyes. 

Google my business
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Estratègia de comercialització
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XARXES SOCIALS
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*Font: Data reportal

Dades generals

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain
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*Font: Data reportal

Mitjans temps diari a Media (15-64 anys)

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain
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*Font: Data reportal

Webs més visitades

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain
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*Font: Data reportal

Perfil d’audiència anuncis a xarxes

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain
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*Font: Data reportal

Xarxes socials més utilitzades

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain
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*Font: Data reportal

Ranking App’s i jocs mòbil

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain
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*Font: Data reportal

Usuaris ecommerce 16-64 anys

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain
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*Font: Data reportal

Ecommerce per categories

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain


44

*Font: Data reportal

Per quin canal descobreixen noves marques?

https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain


45

Xarxes socials
Facebook

Màxim de 5000 amics en comú
Veus i veuen el teu perfil
No és per a empreses

No límit seguidors
Estadístiques
Esponsoritzar anuncis

Perfil 
empresa

Perfil 
personal

Diferència 
entre perfil 
personal i 
d’empresa:
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Xarxes socials
Facebook

Facebook ens 
permet vincular la 
botiga online:
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Xarxes socials
Facebook

Facebook ens permet 
organitzar 
esdeveniments:
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Xarxes socials
Facebook

Personalitzar el perfil:
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Xarxes socials
Facebook

Estadístiques
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Xarxes socials
Facebook
Consells

_Revisa el teu perfil personal i profesional
_Revisa botons d’acció
_Detecta amb quins grups pots interactuar
_Pots crear/liderar algún grup?
_Quins tipus d’accions organitzes i quins podries 
mostrar a esdeveninments?
_La resposta està en les estadístiques
_Prova, avalua i si no funciona actua
_Programa, prioritza i delega.
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Xarxes socials
Instagram

5 opcions per publicar:

Vídeo del feed

Durada: 3-60 
segons

Apareixen en el 
mateix feed 

que les 
fotografies

Stories

15 segons max.

Deixen de ser 
visibles en 24h 
després de ser 

publicats

IGTV

Fins 15 min des 
del mòbil, fins a 
1 hora si es fa 

des de la versió 
web.

Reels

30 segons max

Identificats 
amb una 
claqueta.

Vídeos en 
directe temps 
real fins a 60 

min.

Pots guardar 
quan acaba el 

directe

Com crear un perfil d’empresa:
https://www.facebook.com/business/profiles
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Xarxes socials
Instagram

Instagram shopping

_Ajuda a generar un 
major trànsit a la 
botiga online

_Gran facilitat d’ús 
per als teus clients
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Xarxes socials
Instagram

Instagram shopping

_Permet compartir 
recomanacions i consells

_L’usuari troba ràpidament 
informació útil sobre 
diversos temes, trucs..

_Pots compartir llocs, 
productes i publicacions 
pròpies com d’altres 
comptes.
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Xarxes socials
Instagram

Estadístiques

_Ajuden a fer  seguiment de 
la teva audiencia

_Saber n� de comptes que 
han començat a seguir-te

_Localitats on hi ha els teus 
seguidors

_Edat, sexe i estadístiques 
horàries.
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Xarxes socials
Instagram

Activitat



56

Xarxes socials
Instagram

Millors amics
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Xarxes socials
Instagram

Respostes 
guardades
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Xarxes socials
Instagram

Configurar la 
compra 
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Xarxes socials
Instagram

Configurar la 
compra 
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Xarxes socials
Instagram
Consells

_Pensa en contingut de valor perquè els 
seguidors comparteixin. 
_Contingut visual per sobre del text
_Etiquetes #
_Més temps = Algoritme feliç
_Passa temps de qualitat i interactua amb 
els seguidors
_La resposta està en les estadístiques
_Prova, avalua i si no funciona actua
_Programa, prioritza i delega.
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Xarxes socials
Whatsapp Business

Informació whatsapp business
https://www.whatsapp.com/business/?lang=ca

_Importància d’establir 
converses.

_Programar missatges de 
resposta automàtics.

_Crear etiquetes
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Xarxes socials
Whatsapp Business

Persones destacades

_Mantenir presionada la 
imatge uns segons

_Clicar la xinxeta
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Xarxes socials
Whatsapp Business

Etiquetes
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Xarxes socials
Whatsapp Business

Compartir whatsapp 
business a Instagram i 
Facebook
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Eva Torrents
etorrents@divik.net

www.divik.net

mailto:etorrents@divik.net

