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Twitter per a la comunicació de 
l'empresa i el professional

Per què Twitter?



Valquiria

Cervesa
irlandesa



Llegando al Liceu a ver Sigfrido #vamosDeOpera vine.co/v/blKUQqtvev

@mandomando Cuando te hartes de alemanas gritando, ven a tomarte 

unas birras irlandesas XDXD bit.ly/flahertys @ Flahertys

28 Barcelona Irish Bar @Flahertys

71 Mando Liussi Depaoli @mandomando



Twitter per a la comunicació de 
l'empresa i el professional

Introducció























Anatomia d’un Tuit 

1 2 4

3

1. Nom de l'entitat: persona, marca o negoci
2. Nom de Twitter, distingit per la @ 
3. Hashtag: tota paraula que comenci per #. S'usa per organitzar converses 

al voltant d'un tema específic. En fer clic en un hashtag et porta als
resultats de cerca d'aquest terme. 

4. Hora: Quan es va emetre i serveix per obrir
5. Serveix per respondre directament
6. View Media

5



Nou RT amb contingut original



Per recordar

# hashtag = # etiqueta
serveix per seguir converses (tuits)

@ nome = menció o resposta

RT = Retuit, compartir un tuit

Llista = agrupa comptes de Twitter



Per recordar

# hashtag = # etiqueta
serveix per seguir converses (tuits)

@ nome = menció o resposta

RT = Retuit, compartir un tuit

Llista = agrupa comptes de Twitter



Fils a Twitter

https://twitter.com/mandomando/status/1225331805986918401


Què dius, com 
contesta i quan 
ho fa?



Calendariza
Sense pla ni dates límits
no hi ha accions
mesurables

Estil
Que es diu, que respon, 
contingut que va, que no

Protocol de crisi
Es planeja abans d'una incidència, perquè no 
esdevingui en una crisi

http://www.flickr.com/photos/hydropower/6766248283/lightbox/
http://www.flickr.com/photos/25653307@N03/3257065799/lightbox/


Pràctica 1/ 
Troba 3 paraules 
claus per piular i 
3 per 
monitoriztar



Pla d’acción exemplar: 
una setmana en Twitter

“Darrere de les 
escenes”

Dilluns feliços! Amb la #PromoSemana si reservas avui, 
tindrás un 10% de descompte. 

Promocions especials

Idees molt útils

Actualitat

Diu nostra gente…

Fotos de suggeriments

Esdeveniments de la setmana



Twitter per a la comunicació de 
l'empresa i el professional

Twittverse:
Universo 
Twitter



❖ Plataforma d'informació (simplicitat, 
visibilitat, transparència, corrent, 
velocitat, historicitat) 

❖ Xarxa Social de marques (reputació
contínua, asimetria, maximització
asíncron, polivalent, d'influència basada 
en el valor continu)

La definició dual de Twitter



Twitter per a la comunicació de 
l'empresa i el professional

Millorant un perfil en 
Twitter
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Avatar Corporatiu: bones pràctiques

• Marca humanitzada.

• Twitter és un canal de comunicació.

• És una via de conversa, va més enllà del logo.



Twitterer

• Mantenir informats als teus contactes del que fas
• Difondre en què aquestes treballant
• Compartir contingut d'interès
• Establir noves connexions i fer networking
• Actuar com una veu més propera de la teva empresa

• Mantenir informats als teus clients dels teus esdeveniments
• Promocionar articles del bloc o notícies importants
• Informar de noves versions de productes o serveis
• Fer ofertes o promocions
• Donar informació en temps real en fires

• Utilitza el teu nom real
• Utilitza una variació del teu nom
• Utilitza una paraula que et representi
(a tu o a la teva empresa)

• Un nom totalment aleatori
• Per exemple superloco o tioguay. anti branding

• Números (juan123)
• Aspecte infantil al compte. anti branding

• Guió baix en el nom
• És difícil de recordar

Tipo: Empresa

Tipo: personal

Sí hacer

No hacer



Bio personal: paraules claus i url



Bio personal: paraules claus i url



Bio corporativa



Pràctica 2/ 
Optimitzar el 
perfil: avatar, bio
i imatge de fons.



Twitter per a la comunicació de 
l'empresa i el professional

Guanyant volum en 
Twitter



Pautes per guanyar seguidors
Com construir la Identitat?

A famosos, polítics, empresaris, institucions
Als teus periodistes i blocaires preferits
A la gent que acudeix als esdeveniments que t'interessen
Als que et responen o citen 
Buscant tuiters per hashtags (per etiquetes) 
Recol · lecta usuaris de Twitter a Seminaris

Segueix a altres usuaris
Promociona el teu compte de Twitter 
Tuiteja amb regularitat
Aporta valor 
Crida l'atenció

A qui seguir?

Com ser seguit?



Com trobar i seleccionar?   
Following, hashtags, llistes públiques i privades



Uso de las listas 1. Crear grupos
2. Branding
3. Seguimiento temático
4. Orden de lectura
5. Orden de cercanía, respuesta y lectores
6. Agenda de eventos
7. Estudiar comportamiento previo a seguir
8. Actualizarse de la competencia
9. Agradecer RTs
10. Recomendar seguimiento
11. Directorio de empleados, socios, equipo
12. Feed reader
13. Publicación temporal en web, blog
14. Promocionar clientes
15. Geolocalización
16. Listas negras privadas y públicas

Max 20 
500 personas
Sindicables
Listorius > Dir
TweetMeme



1.difon coneixement
2.retuiteja
3.conversa

Simple regla d’ 
1 cada 3

Tuits per portar una marca



Vols fer spam? Fes-ho amb 2 comptes
Quant és massa?
Pensa en un títol matador
Fes notícies d'última hora
Què estàs fent?
Compensa després de massa informació professional
Esmenta els missatges d'altres persones
Pots RT aquesta entrada?
Cal esmentar la relació entre post aliens i teus
Si vas una retuitejar a un líder d'opinió, afegeix una bona frase
Canvia i prova nous títols per a vells posts
Tuiteja contingut original
Busca llistes de tuiters buides de tuits
Agraeix els RT finals amb el teu enllaç
Rota i programa freqüències de tuits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Promoure nostre perfil 
15 formes d'autopromoció sense ser un spammer



Twitter per a la comunicació de 
l'empresa i el professional

Twitter i els continguts





Twitter Analytics



Tuits amb image i altres formats



Pautes de redacció
per a bons tweets

Aconsegueix cridar l'atenció
Sigues breu
Evita ser un RT automàtic
Fomenta respostes, fent pregunta pública 
Crea bons títols
Sigues comprensible 
Usa enllaços escurçats
Respon als seguidors
Agraeix quan i com toca (utilitzar DM) 
Diferència teva opinió del RT (utilitzar cometes) 
Acredita l'origen, fins i tot si fos d'una altra RRSS 
Evita repetir 
Presenta tuiters entre si 
Recomana bon material sigui o no teu

http://www.flickr.com/photos/ivanneth/5646953450/lightbox/


Pràctica 3/ 
Redacció de 
tweet en funció 
del target



Twitter per a la comunicació de 
l'empresa i el professional

Twitter i la Reputació
Online



Visibilidad de la empresa
¿Qué hacer y qué evitar?

CC: wstera2

Bones 
pràctiques

Males 
pràctiques

• Robar contingut o no esmentar font
• Insultar seguidors o competència
• Parlar d'un mateix de forma contínua
• Caure en el "gurusisme": no agrair ni contestar
• esborrar tweets
• Evadir la crítica
• Desfollowear per reciprocitat

• Promoure contingut original sobre la còpia
• Opinar sobre el contingut promogut
• Contestar ràpid, educada i moderadament
• Generar llistes d'ús comú
• Agrair els RTs, mencions i esdeveniments sobre la nostra marca
• Conversar i humanitzar la marca empresa
• Donar suggeriments professionals
• Felicitar a la competència -si tocat amb sinceritat
• Ser transparents i reconèixer problemes i incidències
• Informar de manera contínua

http://www.flickr.com/photos/sully_aka__wstera2/1408158960/


Mètricas de l’estratègia

• Visibilitat i audiència

• Actitud i sentiment

• Influència i autoritat

• Resposta i Conversió

• Valor i Retorn

http://www.flickr.com/photos/raincitystudios/4970470086/lightbox/


KPI
Menys és més: simplificant, el necessari <= 10 KPI

Quantitatius
• Impactes (mencions directes i indirectes)
• Nivells (Followers, followings, Ratis, competència, Llistes)
• Conversions (RTs, ràtio RTs, trafico web, vendes)

Qualitatius
• Sentiment (positius, negatius, indiferents, resolts)
• Nivells (tipus d'influència, velocitat, perdó o critica)
• Conversions (dolent a bo, dolent a neutre)
• Derivats (influència dels nostres seguidors, nivell evangelització)



Twitter per a la comunicació de 
l'empresa i el professional

Eines en Twitter



Eines I
Cerca i seguiment de contingut

http://storify.com/


Eines II
Eines d’estadístiques i seguiment de perfils

http://tweetreach.com/reach?q=mandomando
http://www.socialmention.com/search?q=mandomando&t=all&btnG=Search


bcn.cat/barcelonactiva
bcn.cat/cibernarium

http://tweetreach.com/reports/10490229


Eines IV
Gestió Pro





Status Managers

http://signup.hootsuite.com/top-5-reasons-hootsuite-vs-

tweetdeck/?mkwid=sylRja1CX_dc&pcrid=64773872164&pkw=tweetdeck&

pmt=e&gclid=CjwKEAjw0q2pBRC3jrb24JjE8VgSJAAyIzAdrsbC9UAcmp-

fkTTGPjbyAmLCUazGzN434lTv_81bvRoC5Uvw_wcB

http://signup.hootsuite.com/top-5-reasons-hootsuite-vs-tweetdeck/?mkwid=sylRja1CX_dc&pcrid=64773872164&pkw=tweetdeck&pmt=e&gclid=CjwKEAjw0q2pBRC3jrb24JjE8VgSJAAyIzAdrsbC9UAcmp-fkTTGPjbyAmLCUazGzN434lTv_81bvRoC5Uvw_wcB


Hootsuite 
La gestió de diferents perfils

Comptes diferents i 
compartides

Guia
d’Ús Estadístiques Mobile Programació Alertas



Pràctica 4/ 
Trobar i 
monitoritzar 5 
influencers
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@ m a n d o m a n d o
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Gràcies!


