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Teniu clara la diferència
entre xarxa social i 
medi social?



Business ModelBusiness Plan

Marketing Plan

Digital Marketing Plan

SMM Plan
Social Media Marketing Plan
Social Media Management Plan

M

M

M

M

Notas del ponente
Notas de la presentación
1-  Qui teniu ja llest el pla de màrqueting digital de la vostra empresa o projecte?



Marketing Digital
Brands

Ética Digital
Start-ups

Estrategia Digital
Corporate

Transformación Digital
HR

Claus per dissenyar un pla de Social Media
http://mandomando.com
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Temari:
Auditoria de recurs digitals
PESTEL, Investigació de la competència digital 
Taller | Pràctica
Segmentació de públics i descobriment de influencers
Taller | Pràctica
Definició de meta
DAFO i resolució estratègica
Objectius
Taller | Pràctica



Construcció del pla

1. Estudi de situació inicial / PdM / Players / Recursos

2. Definició de Meta (objecte, abast, temps, lloc)

3. DAFO

4. Aposta estratègica

5. Enunciació de Protocols

6. DAFO creuat

7. Declaració d’Objectius

8. Definició de variables mesurables d’Objectius

9. Llista d’accions a realitzar per assolir els objectius

10. Calendarització d'accions 

11. Pla d’accions per pressupost calendaritzat de recursos

12. Flux de control | Quadre de comandament | Gestió del Pla
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Conceptes

Claus per dissenyar un pla de Social Media
http://mandomando.com
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PROTOCOLS
Gestió 
avançada per 
controlar 
marca i 
reputació

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

Calendarització
Sense pla ni dates límits no 
hi ha accions mesurables Estil

Què es diu, què respondre, 
contingut adient, contingut 
inadequat

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


Mètriques de l'estratègia 
de màrqueting

• Visibilitat i audiència 
• Actitud i sentiment 
• Influència i autoritat 
• Resposta i Conversió 
• Valor i Retorn

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






Utilitat d'un pla de 
Social Media



Estratègia de màrqueting de mitjans de comunicació social

Visibilitat

Participació

Imatge / reputació

Creixement de la nostra 
xarxa

Recomanació

Comunitat

Claus per dissenyar un pla de Social Media
http://mandomando.com
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Estratègia de màrqueting de mitjans de comunicació social

Què vull fer: 
objectius

Com ho 
aconseguiré

Què fa la meva 
competència

Què fa el meu target / 
Segmentació

Construir els llocs

Definir llocs, 
mitjans, formats, 
llenguatge, etc...

PLA 
D’ACCIÓ

Claus per dissenyar un pla de Social Media
http://mandomando.com
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Construcció del pla

1. SMM Audit / Estudi de situació inicial / PdM / Players / Recursos

2. Definició de Meta (objecte, abast, temps, lloc)

3. DAFO
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5. Enunciació de Protocols

6. DAFO creuat

7. Declaració d’Objectius

8. Definició de variables mesurables d’Objectius

9. Llista d’accions a realitzar per assolir els objectius

10. Calendarització d'accions 

11. Pla d’accions per pressupost calendaritzat de recursos

12. Flux de control | Quadre de comandament | Gestió del Pla



SMM Audit
Estudi de situació inicial / 
PdM / Players / Recursos



De què es compon la 
fase d'anàlisi?

1. Competència:
Analitzar l’exercici del web: PR, links, paraules clau, posició a Google.
Saber què fan de Social Media Marketing: visitar el seu web, el seu blog, les seves xarxes.
Veure quins temes aconsegueixen més feed-back / Com es comuniquen
Política de continguts.
Nombre de connexions.

2. Entorn: temes legals, polítics…
Què es pot fer i què no: indústria farmacèutica.
Protecció al menor / LOPD.

3. Consumidor:
Cercar a Google per paraules clau. Descobrir fòrums, xarxes, blogs, etc…
Veure on i què es comenta.
Preguntar a altres persones si coneixen llocs on es trobi el perfil.

4. Trobar als prosumidors i als influenciadors
5. Posicionament de l’empresa

Recursos dels quals es disposa, know-how, el seu web actual (debilitats i fortaleses), e-
commerce.



Eines
Text Search
Image Search
Trends 



Utilitza les keywords per cercar a Google

Sites/ Plataformes / Comunitats

Influenciadors i prescriptors. 

Altres competidors ben posicionats, i millor 
posicionats, que el client desconeixia.

Llocs on incloure publicitat.



Utilitza les keywords per cercar a Google



Analitzar la competència

Abans de començar a revisar què fan els teus clients, 
fes una llista de les coses que cal analitzar. 

Com és el web. 

Quins altres espais tenen. 

Com els fan servir: política de continguts. 

Anàlisi tant quantitatiu com qualitatiu. 

Quan "2.0" són. 

Sempre dependrà del que inicialment hagis parlat 
amb el teu client sobre què és important o què 
compleix l'objectiu.3



Eines



Social Media Audit: 5W

• WHOQuiclassificales dadesen funcióde quiestàparlant, ja sigui
l'empresa, elsconsumidors, o un competidor.

• WHEREOns'enumerenelscontingutscanal de mitjanssocials i el 
mediambient. Elscanalsinclouenpuntsde venda comYouTube, 
Facebook o Pinterest, mentreque el mediambientes refereixa 
l'aparença.

• WHATQue indica el tipusde contingut, coml'article, foto o vídeo, 
mésel sentiment del missatgecoma positiu, negatiuo neutre.

• WHENQuanes quantificala freqüènciade l'activitat, comel 
nombre de missatges, comentaris, opinions, o accions, per dia, 
setmanao mes.

• WHYPer quèdetermina el propòsitdel missatgede sensibilitzaciói 
promocióde queixao elogi. Si s'inclouen, indicadorsclaude 
rendiment(KPI) aplicables.
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Social Media Audit: model

Quì Òn Què Quàn Per què Oportunitat
Canal / Contingut/ Freqüencia Performance 1..5 -+ 
Medi Sentiment

Competencia #1

Competencia #2

Competencia #3

Twitter

Facebook

Youtube
Blog

Posts
retuits
Esdeveniments
Likes
comentaris
views
comentaris

2 x d
1 x s
1 x s
5 x d
3 x d
10 x d
3 x d

visibilitat
posicionament
visibilitat
visibilitat
engagement
visibilitat
posicionament

***
*****
*****
*
**
*
***
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5
Web look

Clear Web

Web adds value -
Blog, news

Web Usability

SEO

Social Networks
integrated on web /

blogSocial Media
Presence

Homogeneous image
Social Networks

Talking Social Media

Interactivity

Adding value in
social media

Global (5 yes, 0 only
regional)

Own community
(intranets, extranets)

Competidor 2
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1

2

3

4

5
Web look

Clear Web

Web adds value - Blog,
news

Web Usability

SEO

Social Networks
integrated on web /

blogSocial Media
Presence

Homogeneous image
Social Networks

Talking Social Media

Interactivity

Adding value in social
media

Global (5 yes, 0 only
regional)

Own community
(intranets, extranets)

Competidor 1

Analitzar la competència

Mitjançant les variables que vas definir al
principi, ara podràs valorar en què són bons i
escassos els teus competidors d'una forma
gràfica.

Pots utilitzar aquest sistema d'aranya que et
permetcrear,fàcilmentExcel.

Dóna-li un valor a cada item i puntua a la teva
competènciapercadavariable.



Exercici : On apostem?

1 / TOTS estan treballant
2 / NINGÚ està treballant
3/ 50% - 50%
4/ Una altra relació



Analitzar al consumidor

Què ens interessa saber pel que fa al 
consumidor?
On comenta
Identificar el volum de gent present a 
cada lloc
Quantes converses hi ha als llocs,  i en 
quina quantitat

Començar analitzant els llocs “clàssics” 
(sempre que tinguin a veure amb la 
tipologia del negoci): LinkedIn, Facebook, 
Twitter…

Si existeixen, analitzar altres llocs. Pots 
descobrir-ne mitjançant: les keywords del 
principi i l’activitat de la teva competència.

També pots acabar definint que el target és 
diferent respecte al que el client et va dir 
(almenys, el target d’Internet).

Claus per dissenyar un pla de Social Media
http://mandomando.com
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Eines
Blogs



Analitzar el consumidor

Persones. Volum 
dels llocs.

Discussions (en volum), 
activitat de grups i 

comunitats

Claus per dissenyar un pla de Social Media
http://mandomando.com
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Consumidors I Influencers



Trobar prosumers i persones influents

Les keywordsm'han servit per descobrir: 

A influenciadors i prescriptors 

Llocs on incloure publicitat 

Per les següents accions: 

Publicitat 

Demanar prescripció de productes o serveis 

Fer campanyes de RRPP amb blocaires 

Seguir els influenciadors a les xarxes socials on 
estiguin per intentar influir-hi

Claus per dissenyar un pla de Social Media
http://mandomando.com
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Exercici 

1) Trobar tres influencersdigitals en 
el teu sector
2) On els cerco? 
3) Com els monitoritzo?



Analitzar l'empresa per dins

Pel que fa a l’empresa, caldrà investigar els mateixos punts, i de la mateixa
manera, que s'han utilitzat per la competència (perquè després siguin
comparatius)
A més podrem afegir:

• Amb quins recursos interns es compta.
• Capacitat de generar continguts.
• Temps que es pot dedicar a l’activitat en línia.
• Qualsevol informació offline que impacti en:

Analítica de la seva pàgina web
Visites
Rebot
Pàgines més visitades

L'objectiu, a més de la pròpia comparativa, és trobar els punts forts i febles de la
companyia, especialment en la seva futura activitat online.

Foto: http://www.ulc.org/2010/07/raising-your-vibration

Claus per dissenyar un pla de Social Media
http://mandomando.com
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Exercici 

Quins recursos tinc?



Eines

Blogs



0

1

2

3

4

5
Web look

Clear Web

Web adds value - Blog,
news

Web Usability

SEO

Social Networks integrated
on web / blog

Social Media PresenceHomogeneous image
Social Networks

Talking Social Media

Interactivity

Adding value in social
media

Global (5 yes, 0 only
regional)

Own community
(intranets, extranets)

L’empresa

Analitzar l'empresa per dins

Ara pots comparar la posició de
l'empresa en línia amb la mitjana dels
seuscompetidors

Claus per dissenyar un pla de Social Media
http://mandomando.com

41

http://mandomando.com/


Construcció del pla

1. SMM Audit / Estudi de situació inicial / PdM / Players / Recursos

2. Definició de Meta (objecte, abast, temps, lloc)

3. DAFO

4. Aposta estratègica

5. Enunciació de Protocols

6. DAFO creuat

7. Declaració d’Objectius

8. Definició de variables mesurables d’Objectius

9. Llista d’accions a realitzar per assolir els objectius

10. Calendarització d'accions 

11. Pla d’accions per pressupost calendaritzat de recursos

12. Flux de control | Quadre de comandament | Gestió del Pla



META
Definició de Meta (objecte, 
abast, temps, lloc)

Claus per dissenyar un pla de Social Media
http://mandomando.com

43

http://mandomando.com/


Identificar metes, objectius i recursos

Meta de branding 

Posicionar el web per les nostres
keywords al # 1 Serp durant el 
proper any

Meta econòmica

Facturar 30.000 € mitjançant
l’e-commerce a Barcelona, durant el 

proper any



Exercici:

1/ que meta tenim?
2/ en què termini?
3/ abast geogràfic?



DAFO 
Debilitats Amenaces Fortaleses Oportunitats

META



Diferència
teuDAFO del plade negocidelDAFO 
del teuplade màrqueting 
delDAFO de social media màrqueting



Troba 3 punts febles i 3 
amenaçes cap a la 
meta 



Definir l’estratègia

Si has aconseguit fer el DAFO, podries fer 
alguna cosa com aquesta….

Es tracta de creuar Debilitats i Fortaleses amb 
Amenaces i Oportunitats, de manera que puguis 
veure quines decisions estratègiques s’hauran 
d’adoptar en cada cas.

Així, podràs inclús redefinir els objectius inicials.



http://gestiodeproj
ectes.blogspot.com.
es/2006/06/anlisi-
dafo.html



Com resoldries una de les 
teves debilitats creuada amb 
una amenaça?



Identificar metes, objectius i recursos

Tipus d'objectius

1. Obtenir 25 interaccions per oferta 
publicada. 

2. Obtenir 5 interaccions per oferta 
publicada en el primer dia. 

3. Aconseguir un LTR diari del 15%



Com interpretes un 
objectiu sobre la base 
de l'estratègia de 
supervivència?



Construcció del pla
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7. Declaració d’Objectius
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12. Flux de control | Quadre de comandament | Gestió del Pla
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