
EINES BÀSIQUES DE MÀRQUETING
DIGITAL PER A CONNECTAR AMB

EL TEU CLIENT
Núria Rios 

Consultora de màrqueting



NÚRIA RIOS MARÉ
Consultora de màrqueting
creatiu i honest i
dinamitzadora de
comunitats.

HOLA!



Treballarem conceptes com: 

BUYER PERSONA, la importància de definir el client ideal

MÀRQUETING DE CONTINGUTS, crear contingut dirigit al nostre buyer persona. 

INBOUND MARKETING, com convertir a nous usuaris en clients. 

EMAIL MARKETING, estrategies d'enviament d'emails i principals plataformes que ens ho permeten

SOCIAL MEDIA MARKETING, estratègia de marketing a les xarxes socials 

PÀGINA WEB I LANDING PAGE, la importància del nostre campament base digital i què hem de tenir en compte

SEO I SEM, principals diferències. 

ESTRATÈGIES DE CAPTACIÓ DE LEADS, com incrementar la nostra base de dades. 

CONCEPTES QUE TREBALLAREM
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BUYER PERSONA/ CLIENT IDEAL

Coneixer al nostre client és una de les claus per a poder
connectar amb ell/a.
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PROPOSTA DE 
VALOR
IRRESISTIBLE

CONEIX A FONS EL QUE APORTES: QUINS
SÓN ELS TEUS BENEFICIS 

BASA LA PROPOSTA EN SOLUCIONS

QUÈ ÉS ALLÒ QUE FA EL TEU
PRODUCTE/SERVEI DIFERENT

QUINA ÉS LA NOSTRA PROMESA: PASSEM
DEL PUNT A AL PUNT B

NÚRIA RIOS



UN COPYWRTING 
PERSUASSIU
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El copywriting, també conegut com a escriptura
persuasiva, és la capacitat o el “art” per a
redactar textos comercials que generen
resultats per a un negoci, ja sigui a través de
vendes, registres, clics o comentaris. 



LA VIDA DEL
CLIENT

Què podries incorporar? 
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EMAIL MÀRQUETING

L'Email Màrqueting és una tècnica de comunicació amb l'usuari en la qual s'utilitza 
l'email per a atreure a potencials clients.

Una bona segmentació i disposar d'una bona base de dades és clau en una estratègia 
d'Email Màrqueting. 
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BASES D'UN BON EMAIL

Cerca un títol cridaner. 

La presentació del teu email, importa i molt. Revisa l'ortografia de l'email, cuida la plantilla
que utilitzaràs, no abusis de les imatges ni de textos llargs. 

Menys sempre és més. No es tracta d'omplir la newsletter d'informació sense més. 

No t'oblidis d'identificar l'email amb la capçalera i el logo de la teva empresa,

Crea impacte mitjançant un article destacat, ja que és el que cridarà l'atenció. Fes que
aquesta informació sigui la més important de tot el teu email, posant l'accent en el que volem
destacar o promocionar.
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Cuida les imatges. Incloure-les és important per a cridar l'atenció de manera visual. 

Botons socials. Són útils tant per a compartir el contingut i així facilitar la difusió de
la informació, com també posar els nostres botons de perfils socials perquè així ens
puguin seguir sense problemes i coneguin una mica més sobre nosaltres.

Les teves dades sempre al peu de l'email o en el footer. Ens servirà per a posar
les nostres dades de contacte i tota la informació de l'empresa que considerem
essencial, sobretot, perquè l'usuari es pugui posar en contacte amb nosaltres.

Botó de donar-se de baixa. En moltes newsletters és el gran desconegut, perquè no
apareix enlloc. És fonamental perquè l'usuari, si ho desitja, pugui donar-se de baixa
quan vulgui.

BASES D'UN BON EMAIL
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SOCIAL MEDIA MÀRQUETING
És el canal que treballa amb una de les eines més potents de comunicació que tenim
actualment: les xarxes socials. 

És una de les formes més eficaces i ràpides que tenim per fer arribar el missatge als nostres
consumidors. 
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SOCIAL MEDIA MÀRQUETING
Facebook 
Instagram

Tiktok 
Google my business
Whatsapp business 

Pinterest
Youtube
Linkedin
Twitter
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LA WEB: EL CAMPAMENT BASE
La experiència d'usuari (UX)

El posicionament
La comunicació i interacció

Disseny responsive
Velocitat de carga

Crides a l'acció (CTA)
Cal que sigui dinàmica i estigui actualitzada
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QUÈ ÉS UNA
LANDING PAGE

Una pàgina amb un únic objectiu:
convertir

Una pàgina per passar de visitants a
leads/vendes
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Una pàgina per seduir al nostre client
i captar la seva atenció.

Pot estar dins de la nostra web però
habitualment és externa a ella.



SEO

Són les sigles de Search Engine Optimisation.
 El SEO és la pràctica d'optimitzar el contingut web perquè sigui detectat i classificat en les
consultes realitzades en els cercadors, també coneguts com a motors de cerca, com Google.
L'objectiu del SEO és augmentar la visibilitat del teu web i ajudar-te a ser una marca coneguda
en la teva indústria i en el teu mercat.
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SEO on page

El SEO on page serveix perquè Google indexi la nostra web de manera ràpida i la classifiqui d'acord amb els
nostres objectius. Per a aconseguir-ho, és recomanable tenir en compte aquests consells:

Crear continguts de bona qualitat.
Introduir les paraules clau de manera natural i amb sentit.
No sobreoptimizar per a evitar que Google ens penalitzi.
Emprar sinònims de les paraules clau per a posicionar amb keywords secundàries.
Mantenir una bona arquietectura web,
Optimitzar les URL incloent la paraula clau principal.
Canviar de nom les imatges amb les paraules clau.
Afegir una descripció en el camp “text Alt” de les imatges.
Enllaçar a altres pàgines de la teva web relacionades amb el tema.
.

NÚRIA RIOS



SEO off page

són accions fora de la nostra web per a millorar el posicionament orgànic. Perquè sigui efectiu cal treballar
el que els cercadors consideren bones pràctiques, evitant tècniques blackhat.

La base del SEO off page són els enllaços entrants. La tècnica per a aconseguir-los és el linkbuilding. 

Aconseguir enllaços entrants és complicat però necessari per a millorar nostre page rank. La raó és que
Google considera que un contingut enllaçat és rellevant per als usuaris.
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SEM
SEM és l'acrònim de Search Engine Màrqueting. Quan parlem de SEM normalment ens referim
a campanyes d'anuncis de pagament.

Gràcies a anuncis patrocinats en aquests cercadors (Google AdWords, Bing Ads o Yahoo!
Search Màrqueting) es genera trànsit de qualitat a la web. Això implica activitats com la cerca
de paraules clau, la creació d'anuncis i la gestió de licitacions. També es coneix com a PPC
(Pay Per Clic) i CPC (Cost Per Clic).
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WEBINAR,
PLANTILLA EDITABLE 
EBOOK 
REPTE 
CHECK LIS T
GUIA PDF 
VIDEO EXCLUSIU
SORTEIG 
DESCOMPTE 
VISTA GRATUITA D'UN LLIBRE
QUESTIONARI 
TEST 
AUDITORIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

LEAD MAGNET

VULL EL MEU LEAD MAGNET
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Gràcies
 

@iamnuriarios
hola@nuriarios.com

656 28 92 66
 
 


