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1. Introducció. 

L’objectiu principal d’aquesta investigació és analitzar com les xarxes socials i, en 

concret el cas de Facebook, han influenciat en la relació entre els usuaris i les 

marques/empreses del sector de la moda.  

Des de fa un temps, Internet i els seus usuaris es mouen en un món en continua 

transformació i evolució. Com molt bé deia Heràclit, no hi ha res permanent 

excepte el propi canvi. I bé, si hi ha alguna cosa atrapada en una metamorfosi 

constant, això és Internet i la forma en la que els usuaris el consumeixen.  

Actualment, Internet viatja en un esquema de consum i recepció multidireccional, 

això vol dir que tot està interconnectat. Aquest aspecte va arribar amb l’aparició 

del concepte de Web 2.01 (O'Reilly, 2004) que va fer variar completament 

l’esquema de consum dels mitjans tradicionals. Va aparèixer un nou esquema on 

els usuaris ja no només eren els consumidors sinó també productors i distribuïdors 

del seu propi contingut. 

El seu èxit i, el dels Social Media en general, suscita un gran interès per les 

marques, sobretot en la relació o interacció que s’estableix entre elles i els seus 

possibles clients/consumidors. Això és així perquè la intenció de les marques és 

captar l’atenció del públic (o consumidors) a través de les xarxes, un fet mesurable 

amb el nivell d’interacció o resposta que s’obté.  

Com a conseqüència d’aquest nou context, el sector de la moda ha trobat una 

plataforma on apropar-se i seduir usuaris contínuament. No és casualitat doncs, 

que Facebook s’hagi convertit en un aparador de luxe per qualsevol marca, 

buscant el màxim d’interacció possible entre els seus usuaris.  

Per acabar, destacar que aquesta investigació és interessant per la innovació en 

dos aspectes: la temàtica i la metodologia de recerca.  

En primer lloc, és interessant l’originalitat temàtica de l’estudi donat que 

l’analítica i mètrica dels Social Media i en concret de les xarxes socials, és un camp 

                                                           
1 Concepte formulat a la conferència “Web 2.0 Conference: Revving the web” que es va dur a terme 
del 5 al 7 d’Octubre a San Francisco. Va ser produïda per O’Reilly Media Inc i MediaLive International. 
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d’investigació encara en actual desenvolupament i per tant no és un àmbit molt 

conegut. A més a més, cada dia és més important pels mitjans digitals en general, 

conèixer les relacions que s’estableixen amb els seus principals consumidors. El 

creixement digital i l’ús incessant de les xarxes socials ha fet que avui en  dia sigui 

quasi imprescindible per les empreses allotjades al món digital el fet d’analitzar 

les dades de consum dels seus espais on-line (pàgines web, xarxes socials, etc.).  

En segon lloc, és interessant destacar que la metodologia de recerca que 

s’utilitzarà en aquesta investigació també presenta certa originalitat per dues 

qüestions. D’una banda, per la combinació en l’anàlisi de dades estadístiques i 

descriptives de les publicacions, que ens permet obtenir un tractament molt més 

holístic i global en l’estudi i una major perspectiva en l’anàlisi dels resultats . 

D’altra banda, pel programa que s’utilitzarà per fer l’extracció de les dades 

estadístiques, ja que és força innovador. Es tracta de Netvizz, una aplicació on-line 

que extreu dades categoritzades i parametritzades (en format “.tab”) de diferents 

seccions de la plataforma social Facebook. 
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1.1. El sector de la moda a Internet: una tendència emergent. 

He triat el sector de la moda com a àmbit a analitzar en aquesta investigació per dos 

motius.  

En primer lloc, perquè sempre ha estat un sector econòmic en auge i, per il·lustrar la 

seva importància, aportarem dades numèriques de la seva influència en el món 

digital. L’àmbit de la moda ha crescut un 74% al llarg de l’any 2015, representant un 

6,3% del conjunt total de l’e-commerce a Espanya. Cal destacar, que el volum de 

compres a través d’Internet en aquest sector és de 297,2 milions d’euros (Modaes, 

2017b).   

En segon lloc, perquè és un dels sectors comercials on la relació entre les marques i 

els clients sempre ha estat un factor fonamental i des de fa un temps, amb l’aparició 

Internet és un dels sectors més actius en el món digital i les xarxes socials. D’una 

banda, Marisa Manzano2 assegura que és un dels sectors amb més força en el terreny 

digital, sobretot a Facebook i Instagram. Aquestes dues són les plataformes essencials 

pel món de la moda, perquè permeten connectar marques i persones (seguidors) en 

qualsevol moment, de forma creativa i propera. (Modaes, 2017a). D’altra banda, 

segons el portal de moda a Internet Modaes, “(...) la fusión entre los 

canales online y offline no sólo ha modificado la interacción entre la marca y el 

cliente, sino que ha remodelado de pies a cabeza la forma de actuar [de las 

empresas]” (Modaes, 2017c).  

Per tant, cada cop més el sector de la moda està incrementant i consolidant la seva 

posició en el mercat com un dels sectors més influents econòmicament i socialment. 

A més a més, és interessant veure com les marques estan intentant trencar aquesta 

barrera entre el món on-line i off-line per apropar-se a través dels canals digitals als 

seus clients potencials. Segons Ramón Álvarez3, estar present en tots els canals 

comunicatius possibles (la omnicanalitat) millora la connexió emocional amb els 

clients i els resultats econòmics de la marca (Modaes, 2017c).  

  

                                                           
2 Marisa Manzano és directora del departament de retail i moda de Facebook a Espanya. 
3 Ramón Álvarez és director de Customer Relationship Management de la marca Desigual. 
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1.2. Objectius i preguntes de l’estudi. 
 
 

Finalment, s’han d’exposar quins són els objectius d’aquest estudi i quines són les 

preguntes a les quals es pretén donar resposta. 

D’entrada l’objectiu principal del treball és analitzar com les xarxes socials i, en 

concret com el cas de Facebook, han influenciat en la relació entre els usuaris i les 

marques/empreses del sector de la moda.  

A partir d’aquest objectiu inicial en deriven tres objectius específics, que són:  

 Analitzar l’estratègia de continguts a Facebook del sector de moda i els 

trets que la caracteritzen. 

 Determinar quines estratègies de continguts són més eficaces a l’hora de 

generar engagement, o el que és el mateix, d’establir un vincle amb els 

usuaris de les xarxes socials.  

 Definir quines estratègies de continguts són més eficaces a l’hora d’obtenir 

una major difusió dels continguts. 

D’altra banda, per donar resposta als objectius plantejats en aquest estudi, ens 

formulem les següents preguntes: 

 Existeix una diferència important entre l’estratègia que segueixen les 

diferents marques?  

 Fins a quin punt la marca (i els seus atributs o la seva estratègia fora de 

Facebook) és important a l’hora d’establir vincles amb els usuaris? 

 Quins tipus de continguts generen més engagement? 

 Quin format de contingut genera més engagement? 

 La freqüència i els dies de publicació és un factor important per a l’èxit d’una 

estratègia de continguts?  

 Quin tipus de continguts genera més debat i diàleg entre els usuaris? 

 Quin tipus de continguts són capaços d’involucrar més usuaris en la seva 

difusió? 
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2. Marc teòric. 

“En los últimos años, las redes sociales han modificado el modo de comunicación entre 

las empresas y sus clientes, tanto reales como potenciales, (...) cada vez son más las 

empresas que apuestan por utilizar este medio de comunicación como una herramienta 

de marketing relacional, cuyo principal objetivo es establecer relaciones a largo plazo 

con los clientes. Asimismo los usuarios pueden percibir determinados beneficios 

derivados de dicha relación con la empresa.”  

(Sánchez & Tomaseti, 2013:1). 

 

El marc teòric d’aquesta investigació estableix els fonaments de l’entorn digital en el 

qual ens trobem des de fa uns anys: la Web 2.0. Més tard, van aparèixer el que avui 

coneixem com a Social Media o mitjans de comunicació socials, que fomenten la 

cultura participativa i de col·laboració. En aquest marc, apareixen les xarxes 

socials d’Internet, unes plataformes on-line que permeten establir xarxes de 

relació entre persones (usuaris) que visualitzen, generen i comparteixen 

continguts propis o aliens.  

Els Social Media han revolucionat i modificat per complet la forma de comunicació 

i relació entre persones, un fet que s’ha extrapolat també a la relació que es 

produeix entre els usuaris i les empreses o marques comercials. Els usuaris 

generen un vincle  amb aquestes marques que sovint es transforma en 

engagement o compromís de lleialtat cap a la marca.  

El marc teòric s’organitza en diferents seccions:  

En la primera secció (apartat 2.1) es contextualitza el que és el nou entorn digital que 

provoca un canvi en el model comunicatiu i l’ecosistema social establert fins al 

moment: la Web 2.0 (apartat 2.1.1). Posteriorment, s’entra en l’àmbit dels Social 

Media i es focalitza en la categoria de les xarxes socials d’Internet (apartat 2.1.2)  i 

concretament en el cas de Facebook (apartats 2.1.3 i 2.1.4). 

La segona secció (apartat 2.2) presenta com aquest nou model comunicatiu ha 

modificat la forma de comunicació entre persones i les empreses o marques 

comercials. Una relació que ha canviat el màrqueting més tradicional i ha obligat 
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a les empreses a adaptar-se, aquí apareix el màrqueting digital i més 

concretament el màrqueting aplicat a les xarxes socials (apartat 2.2.1). Això fa que 

les marques hagin de gestionar correctament els seus perfils (apartat 2.2.2) per 

aconseguir una interacció de qualitat amb els seus usuaris que acabi derivant en una 

fidelització o engagement cap a la marca (apartat 2.2.3).  
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2.1. La web 2.0 i els Social Media: el nou entorn digital. 
 

“Es evidente que estamos ante un nuevo escenario, que entramos en una nueva forma de 

comunicarse, de relacionarse, de experimentar y de compartir”  

(San Agustín, E, 2009:13). 

 

Des de fa uns anys vivim immersos en un nou model comunicatiu, un nou ecosistema 

social que es desenvolupa en un context digital. En aquest sentit, es produeix un canvi 

en la forma de comunicació, “el proceso de comunicación se define por la tecnología 

de la comunicación, las características de los emisores y los receptores de la 

información, sus códigos culturales de referencia, sus protocolos de comunicación y 

el alcance del proceso” (Castells, 2009:87).  

L’aparició de la Web 2.0 i la posterior arribada dels Social Media, accelera el canvi  del 

model comunicatiu predominant fins aquell moment: la comunicació de masses 

(Castells, 2009). Segons Castells, actualment ens trobem en el model comunicatiu 

denominat l’autocomunicació de masses, una nova forma de comunicació que 

permet enviar missatges de molts cap a molts. Segueix essent comunicació de masses 

perquè se segueix arribant a una gran audiència, però també és autocomunicació 

perquè el missatge comunicatiu està generat per nosaltres mateixos, som nosaltres 

també els que decidim qui seran els receptors d’aquest missatge. Al mateix temps, 

seleccionem altres continguts que també volem compartir (Castells, 2009). Així 

doncs, entrem en un nou paradigma de la comunicació amb unes característiques 

concretes. L’usuari es converteix en el rei i en l’eix principal del procés comunicatiu 

on predomina el temps present i real, el contingut esdevé el missatge en els mitjans, 

el multimèdia és el llenguatge que s’utilitza per a la comunicació i el coneixement es 

converteix en la nova informació (Orihuela, 2003).  
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2.1.1. La web 2.0: l’inici de tot. 

El concepte de Web 2.0 va fer la seva aparició l’any 2004 a les mans de Tim O’Reilly 

durant una conferència4, posteriorment ha esdevingut el factor fonamental que ha 

impulsat la creació del nou ecosistema comunicatiu. 

“La Web ha pasado de ser unidireccional, pasiva o de “solo lectura”, 

utilizándose principalmente como un medio para la difusión de información en 

un solo sentido con muy poca interacción con el usuario, a un modelo 

multidireccional o participativo donde no solo se conversa, sino también se 

comparten contenidos en múltiples formatos (...), los cuales suelen ser 

generados por los propios usuarios” (Luna, Ruiz del Castillo, & López, 2011:2). 

Aquest nou model comunicatiu fonamentat en la Web 2.0 presenta una web més 

social, basada en les persones i en com aquestes contacten, interaccionen, participen 

i col·laboren en la creació de continguts on-line (Marquina, 2012). Uns continguts que 

es distribueixen en comunitats d’usuaris com per exemple els blogs (Blogger), 

projectes basats en la col·laboració (Wikipedia), les xarxes socials (Facebook), 

plataformes de continguts (YouTube), videojocs o mons virtuals, etc.  (Kaplan & 

Haenlein, 2010). Per tant, la Web 2.0 formada per diverses eines de col·laboració 

entre usuaris, provoca l’aparició del que alguns autors anomenen les 4 C’s com a 

atributs que la caracteritzen: compartir, comunicar, conversar i cooperar (Castelló, 

2010a).  

En relació amb l’entorn que estructura aquesta web col·laborativa, s’ha de definir 

com són els seus usuaris i com és el contingut que generen.  

En l’actualitat,  l’audiència deixa d’establir una relació simple i passiva amb el mitjà 

per començar a relacionar-se amb ell de forma activa (Han, 2014). Els usuaris es 

converteixen en actius en la creació d’informació, perquè representen tots ells de 

forma individual la totalitat de l’esquema comunicatiu: producció, emissió, recepció 

i consum (Han, 2014). 

L’usuari en el context de la Web 2.0 es transforma en el centre de la comunicació. Per 

tant, ens trobem davant un usuari empoderat que genera, edita i comparteix 

                                                           
4 La conferència “Web 2.0 Conference: Revving the web” es va dur a terme del 5 al 7 d’Octubre a San 
Francisco. Va ser produïda per O’Reilly Media Inc i MediaLive International. 
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continguts amb la seva comunitat (Castelló, 2010b). D’aquí neix el terme de 

prosumer5, una barreja dels termes: productor i consumidor. 

D’altra banda, el contingut és un dels elements clau dins la Web 2.0, ja que és generat 

pels mateixos usuaris: User Generated Content. Concretament, l’UGC és tot el 

contingut multimèdia creat pels usuaris i disponible de forma pública dins la World 

Wide Web, ha de ser accessible per al públic, creatiu i realitzat fora de l’àmbit 

professional (Kaplan & Haenlein, 2010). De manera que, entrem en un nou esquema 

de distribució. Crear, distribuir i consumir es converteix en un cercle de 

retroalimentació entre les tres etapes, perquè els usuaris creen, distribueixen i 

consumeixen, tot al mateix temps. 

En síntesi, la Web 2.0 és un nou model de web que fomenta la col·laboració i la 

participació entre els seus usuaris, que a la vegada són els generadors del contingut 

d’aquesta. Això ens porta a parlar de dos termes clau en el funcionament de la Web 

2.0: la intel·ligència col·lectiva i la cultura participativa. 

En primer lloc, la intel·ligència col·lectiva segons Jenkins “se refiere a esta capacidad 

de las comunidades virtuales de estimular la pericia combinada de sus miembros. Lo 

que no podemos saber o hacer por nosotros mismos, puede que seamos ahora 

capaces de hacerlo colectivamente” (Jenkins, 2008:33). Per això, en l’àmbit d’Internet 

ha esdevingut un element poderós, donat que segueix amb el principi essencial de la 

Web 2.0: treballar de forma col·lectiva per obtenir un resultat millor. Així doncs, és 

important que existeixi la diversitat d’opinions, aportacions individuals i 

independència entre els grups, per generar multituds més sàvies (Jenkins, 2008). 

En segon lloc, la cultura participativa és la cultura de la Web 2.0: “la cultura en la 

cuál se invita a los fans y a otros consumidores a participar activamente en la 

creación y difusión de nuevos contenidos" (Jenkins, 2008: 270). Per tant, la idea 

essencial d’aquest concepte és que tots els individus participin de forma 

col·laborativa en la creació d’alguna cosa, sense ser necessàriament dins el món 

tecnològic (Jenkins, 2008).  

                                                           
5 Terme definit a Jenkins, H. (2008). Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios 

de comunicación. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 
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En definitiva, la Web 2.0 és important perquè el seu funcionament estableix les bases 

i els principis tecnològics que posteriorment adoptaran els Social Media, on també es 

fomentarà la cultura participativa i la col·laboració entre usuaris. En aquest sentit, 

són dos elements clau per a aquesta investigació, ja que estableixen el  naixement 

d’un nou paradigma social que, posteriorment, ha fet esclatar l’auge de les xarxes 

socials, de l’aparició de noves relacions entre persones i de la necessitat de les 

empreses per relacionar-se correctament amb els clients en aquest món digital.  
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2.1.2. Social media i xarxes socials d’Internet: generació de noves 

relacions. 

“Today, everything is about Social Media” 

(Kaplan & Haenlein, 2010:9).  

 

Els Social Media són aplicacions d’Internet que es fonamenten a partir de les bases 

tecnològiques que estableix la Web 2.0 i que permeten la creació i l’intercanvi de 

contingut generat per l’usuari (Kaplan & Haenlein, 2010).  

De manera que, els mitjans de comunicació social (Social Media) són plataformes, 

aplicacions o eines on-line on els usuaris creen, publiquen, distribueixen i classifiquen 

el seu propi contingut. Cal dir, que poden ser espais de diferent tipus: blogs, wikis, 

xarxes socials, etc., però l’objectiu comú és fomentar la interacció i la col·laboració a 

través de les relacions o xarxes creades entre usuaris (Cavalcanti & Sobejano, 2011; 

San Agustín, E, 2009).  

En el marc d’aquesta investigació és rellevant explicar amb detall la categoria de 

xarxes socials d’Internet o Social Networks Sites.  

Els Social Networks Sites són aplicacions que permeten als individus/usuaris construir 

un perfil públic o semipúblic dins un sistema acotat, articular una llista d’altres usuaris 

amb els quals comparteix una connexió i veure i creuar la seva llista de connexions 

amb altres fetes per usuaris dins el sistema (Boyd & Ellison, 2008). D’altra banda, 

segons Kaplan i Hanlein són aplicacions que permeten als usuaris connectar-se i crear 

perfils d’informació personal, convidant amics a tenir accés a aquests perfils i, enviar 

missatges instantanis entre ells (Kaplan & Haenlein, 2010).  

Tal com s’ha dit, les xarxes socials (Social Networks) són llocs on-line on els usuaris 

creen els seus perfils i es connecten amb altres persones, generant xarxes socials de 

contactes (Cavalcanti & Sobejano, 2011). Per tant, és important destacar el seu 

objectiu com a “xarxes” o espais creats per a vincular persones.  

En aquest punt, s’ha de definir que és una xarxa, que segons Manuel Castells és “un 

conjunto de nodos interconectados” (Castells, 2009:45). Això vol dir, que les xarxes 

socials són persones (nodes) que es relacionen entre elles creant connexions. 

Aquestes relacions deriven en altres de noves amb altres persones, connectant a més 
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individus i introduint-los a la xarxa. Finalment, s’obté com a resultat un conjunt de 

moltes persones (nodes) que es relacionen entre elles i que per tant, estan 

interrelacionades, perquè una persona pot pertànyer a diferents xarxes, que al cap i 

a la fi s’acaben unint d’alguna manera. 

Il·lustració 1: Esquema explicatiu d’una xarxa. 

 

IMATGE: http://bit.ly/2qSDA71 / GRAFISME: Elaboració pròpia. 
 

Per tant, les xarxes socials generen connexions entre persones de les quals sorgeix 

també un vincle entre els usuaris i el contingut. D’aquest vincle emergeixen els 

conceptes d’objecte social i capital social.  

L’objecte social és allò que compartim amb altres persones, és el motiu pel qual 

socialitzem i ens unim amb altres usuaris (Evans, 2010). En altres paraules, crear una 

relació vers un objecte fonamenta els llaços socials, la integració entre persones i la 

socialització (Knorr Cetina, 1997). En relació a les marques, l’objecte social que fa 

relacionar-se a les persones entre elles en aquell espai és el contingut que publiquen.  

El capital social és el conjunt de relacions socials que s’estableix entre els diferents 

usuaris (Evans, 2010), d’aquestes relacions deriva un valor clau per les marques: 

reforça la capacitat d’agrupació dels usuaris (implica un creixement d’usuaris a la 

comunitat de marca), augmenta l’intercanvi d’informació i contingut de la marca i 

genera una comunicació molt més col·lectiva i enriquidora.  

Per tot això, una de les xarxes socials més útils i exitoses per generar relacions 

empresa-client és Facebook. Aquesta xarxa social permet a les marques arribar a 

enormes quantitats de públic de forma ràpida i efectiva, gràcies als milions de perfils 

http://bit.ly/2qSDA71
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digitals amb els quals compta i, això es converteix en una característica difícil de 

declinar per part de les marques (Rodríguez, 2017). 
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2.1.3. La xarxa social Facebook. 
 

“Facebook’s mission is to give people the power to share and make the world more open and 

connected. People use Facebook to stay connected with friends and family, to discover what’s going 

on in the world, and to share and express what matters to them.” 

(Facebook Inc, 2017a) 

 

Facebook és una xarxa social (Social Networking) que té com a objectiu la connexió 

entre persones. Va ser desenvolupada per Mark Zuckerberg el febrer del 2004, 

juntament amb els seus companys d’universitat, Dustin Moskovitz, Chris Hughes i 

Eduardo Saverin. L’objectiu principal de la xarxa social era posar en contacte els 

estudiants de la Universitat Harvard. A poc a poc, el seu ús es va expandir per 

diferents universitats dels Estats Units, de fet, el març del 2005 ja s’utilitzava a 

Stanford, Columbia i Yale.  

Pocs mesos després, el Desembre del 2004, Facebook ja comptava amb 1 milió 

d’usuaris. L’any 2005 augmenta fins als 6 milions d’usuaris i el 2006 arriba fins als 12 

milions de persones connectades. L’any 2007, ja amb l’opció de publicar fotos i vídeos 

com a contingut de la xarxa social, els usuaris pugen fins als 58 milions. Només dos 

anys més tard, l’any 2009 ja arriba als 854 milions. Finalment, a l’octubre del 2012, 

Facebook supera el milió d’usuaris actius. Avui dia6, Facebook compta amb 1,23 

milions d’usuaris diaris. Tot això, mostra que la seva popularitat ha anat in crescendo. 

Com ja hem vist, l’ús de Facebook ha anat en auge en els últims temps, convertint-se 

en una de les xarxes socials més importants i reconegudes internacionalment. Segons 

un estudi d’IAB Spain, Facebook és la xarxa social amb més nombre usuaris, un 91%, 

respecte de WhatsApp (89%), YouTube (71%) o Twitter (50%) (IAB Spain, 2017). 

Tot i que al principi el seu objectiu era únicament posar en contacte a persones, 

actualment també és important destacar l’ús d’aquesta xarxa social per part de les 

empreses, per relacionar-se amb els seus clients més fidels o per donar-se a conèixer 

a nous clients potencials. De manera que, Facebook permet a les marques arribar a 

multitud d’usuaris i es converteix en una forma perfecta per atendre al públic, per 

                                                           
6 Mitjana calculada al mes de desembre del 2016 i publicat per Facebook Inc. a la seva web Facebook 

News Room. Recollit de: https://newsroom.fb.com/company-info/ (Última consulta: 13/04/ 2017). 

https://newsroom.fb.com/company-info/
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promocionar la web d’una marca i incrementar les seves visites o per generar la 

venda directa i ràpida (Rodríguez, 2017).   

Per tant, Facebook s’ha convertit en un vehicle perfecte de comunicació entre 

persones i, també entre les marques/empreses i els consumidors. És útil donat que 

permet apropar fàcilment ambdós actors i fer-los establir noves relacions entre ells.  

En aquest sentit, Facebook presenta unes característiques concretes com a 

plataforma social, sobretot de cara a la relació empresa-client (Rodríguez, 2017): 

 És adequada per a generar comunitat.  

 Actua com a canal de comunicació directa amb l’usuari. 

 Ideal com a espai versàtil i potent per a la distribució de continguts. 

 Idònia com a canal de comercialització de productes i serveis.  

En definitiva, les marques han d’aprendre a adaptar-se, conviure i generar continguts 

amb les plataformes socials, per aconseguir l’èxit quant a la comunicació on-line amb 

els seus usuaris. Per tant, la visibilitat a qualsevol xarxa social serà clau per impulsar 

el valor i la identitat de les marques (Modaes, 2017a).  

Per concloure aquest apartat, convé subratllar la importància d’efectuar una bona 

planificació per part de les marques per desenvolupar els seus perfils a Facebook i 

presentar la seva identitat digital. És convenient establir quin tipus d’ús es farà de la 

xarxa social i l’enfocament que es vol donar a la nostra pàgina. La propietat de la 

identitat digital pot ser de diferents tipus: comercial, professional, personal, etc. 

(Rodríguez, 2017). Cal destacar però, que en el marc d’aquesta investigació el perfil 

més utilitzat és el comercial, donat que les empreses el que fan és crear un espai 

corporatiu on la marca pugui conversar amb els seus clients de forma propera. Per 

això, les marques creen a Facebook el que es coneix com: Fan Page. 
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2.1.4. Estructura i funcionament de les Fan Page de Facebook. 
 

 

“Conecta con las personas y háblales de tu empresa a través de una página de Facebook” 

(Facebook Inc., 2017b) 

 

A la web oficial de Facebook es defineixen les Fan Page com: “un lugar para que las 

personas puedan conocer tu empresa” (Facebook Inc., 2017b). En altres paraules, una 

Fan Page és un perfil públic d’una marca/empresa dins de Facebook, que apareixen 

amb l’objectiu de compartir i socialitzar contingut de forma oberta, de generar 

visibilitat, de promocionar i de relacionar-se amb els usuaris de forma directa i 

personal (Rodríguez, 2017). És una bona forma per establir una agrupació d’usuaris 

que es comuniquen i comparteixen interessos, derivant en comunitats de marca. 

Totes les Fan Page de Facebook presenten la mateixa arquitectura visual (observable 

a la pàgina següent) i amb la presència de certs elements, que són: 

 Imatge de perfil i portada (1): logotips o imatges representatives de la marca. 

 Informació (2): breu descripció de la marca i link de la seva pàgina web.  

 Mur de publicacions (3): espai on la marca pública els seus posts;  

 Altres seccions de la Fan Page (4): fotos, vídeos, notícies/esdeveniments, 

estadístiques de la Fan Page i diferents pestanyes personalitzades segons 

cada marca. 

 Botó call action o trucada a l’acció (5): és un botó per convidar als teus usuaris 

a realitzar una acció rellevant per a tu, per exemple en el cas de les marques 

de moda et porta directament a la pàgina web oficial sota l’acció “Comprar”.
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1 

2 

3 

4 

5 

Il·lustració 2: Captura pantalla de la Fan Page (Facebook) de la marca Desigual.  

IMATGE: http://bit.ly/2qSHFrO / GRAFISMES: Elaboració pròpia. 

http://bit.ly/2qSHFrO
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2.2. Comunicació i màrqueting digital en el sector de la moda. 
 

“Existen multitud de innovadoras y creativas formas de promocionar la moda, especialmente si 

se utiliza el creciente potencial de los medios digitales y sociales” (Posner, 2016:49).  

 

Actualment, vivim rodejats d’un nou ecosistema de comunicació –tant personal com 

empresarial– basat en el desenvolupament de vincles amb altres persones. En el cas 

de les empreses, aquestes han d’aprendre a adaptar-se al nou entorn digital i, en 

conseqüència, a relacionar-se i comunicar-se de forma productiva amb els seus 

clients/consumidors dins aquest entorn de comunicació on-line, sobretot en l’àmbit de 

les xarxes socials.  

Un aspecte important de la comunicació comercial7 és la creació de la identitat o imatge 

de marca8, un concepte intangible que es crea a la ment del públic objectiu com a 

conseqüència de l’activitat de l’empresa i una projecció de valors de marca molt ben 

definida (Posner, 2016). Una bona gestió de la imatge de marca permet: aconseguir un 

posicionament a la ment dels públics; facilitar la diferenciació respecte a la competència; 

influir en la decisió de compra i ajudar a millorar la venda (Capriotti, 2009).  

La imatge de marca  s’estructura a partir de diversos atributs que la representen: el nom, 

el logotip, l’eslògan, l’entorn de comercialització, les campanyes publicitàries i 

corporatives, etc. A més a més, actualment amb la facilitat per publicar continguts en 

els mitjans socials, la identitat de marca també es genera amb aquest conjunt 

d’elements característics en els mitjans digitals:  fotografies, vídeos, comentaris a xarxes 

socials, notícies, recomanacions o critiques, etc. Per tant, els usuaris dels Social Media 

també aporten contingut que influeix positivament o negativament en la creació de la 

imatge de marca (Cavalcanti & Sobejano, 2011).  

En el marc de la comunicació on-line entre empresa-client és important destacar dos 

conceptes clau: el públic objectiu (usuaris) i el màrqueting digital (Soloaga, 2014 & 

Posner, 2016). És important conèixer el públic objectiu perquè és qui interacciona i parla 

amb els perfils digitals de cada marca dins l’entorn de les xarxes socials, i en 

                                                           
7 És la comunicació que realitza l’empresa i/o marca per arribar als seus consumidors, amb la finalitat de 
ser escollida per davant de les altres i aconseguir la fidelització d’aquests clients (Capriotti, 2009).  
8 La marca és un dispositiu semiòtic capaç de produir un discurs que expressa valors i es presenta com un 
contracte d’interpretació entre empreses i consumidors (Scolari citado en Gonzalez & Contreras, 2012). 
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conseqüència, qui consumirà els productes. D’altra banda, el màrqueting digital és 

important perquè és el vehicle o mitjà que provoca la interacció entre la marca i l’usuari 

(públic objectiu) dins els mitjans digitals.  

És essencial doncs identificar, segmentar i definir correctament el públic objectiu de la 

marca, per saber qui i com és s’han de respondre preguntes com: qui és, on es situa 

geogràficament, quina edat té, quin és el seu sexe i  quins són els seus interessos 

(Rodríguez, 2017). Això ens crea un grup segmentat de persones que seran els 

consumidors o destinataris finals de l’activitat comunicativa de cada empresa. Per 

tant, com més identificat estigui per la marca, més fàcil serà la comunicació que 

complagui les necessitats d’un consumidor cada cop més exigent (Soloaga, 2014).  

El segon element clau per una comunicació digital d’èxit entre marca i client és el 

màrqueting digital (o màrqueting on-line) que en els últims anys ha anat creixent. El 

màrqueting digital construeix o desenvolupa accions i estratègies de comercialització 

i/o publicitat en l’àmbit dels mitjans digitals (Gómez, F., 2017). Aquestes estratègies 

poden ser les següents (San Agustín, E, 2009):  

 E-mail màrqueting o newsletter: consisteix a enviar promocions, notícies o 

informació a grans grups de persones a través del correu electrònic.  

 Publicitat Display: publicació d’anuncis gràfics de diferents formats (text, vídeo, 

imatge, etc.) que apareixen o ocupen un espai als llocs web. 

 Search Engine Optimization (SEO): és el posicionament gratuït a cercadors, que 

consisteix a aparèixer entre els primers resultats d’una cerca orgànica a 

qualsevol cercador d’Internet. Això vol dir que el web de l’empresa està ben 

indexat o posicionat.  

 Search Engine Marketing (SEM): és similar al posicionament per SEO, però en 

aquest cas les empreses paguen als cercadors per fer-les publicitat i així aparèixer 

ben posicionades en les cerques.  

 Social Media Marketing (SMM): és una de les tècniques més utilitzades en 

l’actualitat, que es basa en la difusió de continguts als mitjans socials (xarxes 

socials, blogs, wikis, etc.).  

Així doncs, el màrqueting digital, es fonamenta en gran mesura en el màrqueting de 

continguts. Aquesta tècnica es basa en la creació i distribució de contingut interessant, 
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valuós i rellevant per l’usuari (públic objectiu), amb l’objectiu d’atraure’l de forma 

subtil i apropar-nos a ell (Doncel, A., 2016). En aquest sentit, el que es genera és un 

contingut de valor, un contingut que resulta interessant a l’usuari i fa que aquest 

interaccioni amb la teva marca per sobre de qualsevol altra, compartint aquest 

contingut amb altres usuaris i en conseqüència també la teva marca, que guanyarà 

visibilitat (San Agustín, E., 2014).   

Cal dir però, que la producció i la utilització d’aquest tipus de màrqueting per part de les 

marques, implica un seguit de normes i estàndards bàsics (Rodríguez, 2017): 

 El contingut és el més important, després de l’usuari. Si es crea contingut d’èxit 

(creatiu, estètic i simple), l’estratègia de continguts i de visibilitat de la marca 

també serà exitosa.  

 Comunicar-se i conversar de forma ràpida i directa amb els usuaris és clau i molt 

útil per la marca.  

 La marca ha de centrar-se a satisfer els seus usuaris i generar una opinió positiva 

en ells. Sobretot, perquè els usuaris busquen el contingut recomanat per altres 

usuaris.  

 La venda o fidelitat a la marca es dóna en moltes ocasions gràcies al contingut, 

que a més a més pot introduir a l’usuari en el procés de compra o crear la 

comunitat de marca.  

 La producció de continguts és millor si és pròpia o bé, compartida i viral.  

En aquest sentit, s’ha de seguir una varietat en la publicació dels continguts digitals per 

tal d’aconseguir difondre al màxim la marca i obtenir una relació positiva i efectiva amb 

el públic objectiu que reacciona positivament davant continguts mediàtics i creatius 

(Posner, 2016).  

Per tant, en els últims anys s’inicia una etapa comunicativa que té com a objectiu 

principal establir un vincle de relació entre la marca i/o empresa i els consumidors, el 

que s’anomena màrqueting relacional, basat en la creació de relacions productives amb 

els clients d’una marca (Sánchez & Tomaseti, 2013). Aquest tipus de màrqueting és 

important sobretot en l’àmbit del Social Media Marketing, perquè segueix la mateixa 

essència: establir relacions i/o interacció entre la marca i el client.  
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Cal esmentar, que el màrqueting relacional és bàsicament explotat en l’entorn de les 

xarxes socials, on se’n deriven dues categories més: el màrqueting viral i el buzz 

marketing.  Aquests dos conceptes són importants donat que les marques volen que el 

seu contingut es propagui i comparteixi de forma ràpida per les xarxes socials per 

augmentar el seu reconeixement (màrqueting viral). O bé, la marca vol que els 

usuaris/consumidors parlin d’ells a altres persones per generar curiositat entre 

aquestes, seria el reconeixement de les marques que s’expandeix pel conegut com 

“boca a boca” (buzz marketing) (Soloaga, 2014). 

Totes aquestes estratègies de màrqueting o de campanyes interactives desenvolupades 

en els mitjans socials, atorguen el poder de les relacions comercials al consumidor, que 

dins aquest nou entorn on-line, es converteix en un usuari digital i actiu que participa en 

el procés de relació amb la marca i en la generació de continguts per aquesta (Posner, 

2016). Per tot això, les marques han atorgat una gran significació a les relacions 

personals i directes amb el seu públic objectiu, havent de modernitzar els seus canals 

de comunicació a una sèrie de mitjans menys convencionals, com és el cas dels mitjans 

socials, que generen la integració de noves eines comunicatives (Soloaga, 2014).  

En aquest sentit, les xarxes socials és una de les categories de Social Media més adients 

per aquelles estratègies empresarials centrades a atorgar la importància als clients i els 

continguts. Això implica preocupar-se per la interacció que es produeix entre aquests 

dos elements –dins una comunicació multidireccional entre ambdós- per aconseguir 

fidelització i engagement envers la marca (Castelló, 2010b).  

En definitiva, aquest canvi de comportament dels usuaris respecte a el nou model de 

consum d’Internet, ha obligat a remodelar el clàssic esquema comunicatiu donant pas a 

un de nou, on els rols d’emissor i receptor es fusionen i donen lloc a únic subjecte molt 

més actiu i participatiu -capaç de crear, distribuir i consumir- respecte a el seu paper 

tradicional com a consumidor/receptor passiu dels missatges comunicatius. 

Com a resposta a aquest nou entorn comunicatiu, les empreses han hagut de 

modernitzar i adaptar les seves tècniques de relació envers els clients, deixant enrere 

les clàssiques tècniques de màrqueting i adaptant-se al nou entorn comunicatiu. En 

conseqüència, apareix el que s’anomena màrqueting digital i, posteriorment el Social 

Media Marketing, especialitzat en l’àmbit de les xarxes socials. El SMM és el més 
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rellevant de cara a aquest estudi, sobretot saber quines són les seves tècniques i 

estratègies més útils de cara a la seva implantació per part de les empreses. 
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2.2.1. Social Media Marketing: objectius, estratègies i tàctiques 

comunicatives. 
 

 “Gracias a la revolución de Internet y los medios sociales la marca dispone cada vez de más 

fórmulas y sistemas para cautivar al usuario” (Rodríguez, 2017:169) 

 

El Social Media Marketing  (o màrqueting de xarxes socials) es fonamenta en una sèrie 

d’estratègies i tàctiques comunicatives realitzades en l’entorn digital, que milloren la 

relació on-line entre empresa i client. Concretament, el SMM és una estratègia de 

màrqueting comercial que es fonamenta en la construcció de relacions entre les 

empreses i els seus clients/seguidors en els diferents mitjans socials, generant i 

compartint continguts amb ells de forma col·laborativa, amb l’objectiu d’aconseguir la 

seva lleialtat i el seu compromís envers la marca (González, 2014).  

La tècnica més utilitzada dins el Social Media Marketing és el llançament de campanyes 

a xarxes socials basades en el màrqueting de continguts. És per això, que en els últims 

temps, les empreses creen un perfil de la marca a diferents xarxes socials per 

promocionar els seus productes o serveis i, intentar crear un millor vincle amb els seus 

consumidors i/o usuaris. Aquests perfils digitals impliquen un seguiment i compromís 

per part de la marca, que ha d’establir una  bona planificació estratègica, per sintonitzar 

amb la comunitat i fomentar la participació i interacció amb els seus seguidors 

(González, 2014).  

En aquest sentit, utilitzar el SMM a Facebook o qualsevol altra plataforma social 

(Twitter, Instagram, Pinterest, etc.) és essencial per donar a conèixer a la marca i fer-la 

arribar a usuaris i consumidors.  

En aquest punt, és important aportar dades que connectin l’ús de les xarxes socials i les 

marques. Segons l’estudi anual de xarxes socials publicat per IAB Spain, un 83% 

d’usuaris declara ser fan o seguidor d’alguna marca a través de les xarxes socials, el 

que es tradueix en 8 de cada 10 usuaris. El seguiment dels usuaris a les marques varia 

en funció de la freqüència: un 9% declara utilitzar MOLT les xarxes socials per seguir a 

les marques; un 30% les utilitza BASTANT, un 41% assegura que les utilitza POC; un 19% 

afirma que NO les utilitza (IAB Spain, 2017).  
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El mateix estudi assegura que per un 25% d’usuaris les marques amb perfil a les xarxes 

socials els inspiren més confiança, un aspecte que es veu reforçat sobretot entre els 

usuaris més joves. Un 52% d’usuaris declara que les xarxes socials han influenciat les 

seves decisions de compra i que el canal més utilitzat per cercar informació sobre les 

marques és Facebook (IAB Spain, 2017).  

Així doncs, per gestionar els perfils digitals de les marques s’ha de planificar una correcta 

estratègia de continguts a les xarxes socials i, aplicat en el cas concret d’aquesta 

investigació, a Facebook. Una bona planificació es basa en cinc punts importants, que 

són (Rodríguez, 2017): 

1. Posicionament de l’enfocament dels continguts.  

2. La segmentació de l’usuari i l’audiència.  

3. L’estratègia de contingut.  

4. Les accions de promoció. 

5. Les tàctiques de publicació.  

Deixant de banda la segmentació de l’usuari9, entrarem a parlar en els altres punts 

restants que expliquen les tàctiques i estratègies comunicatives per a la publicació dins 

l’entorn de les xarxes socials. 

Posicionament de l’enfocament dels continguts 

Posicionar i enfocar els continguts que es publicaran a qualsevol perfil digital d’una 

marca, vol dir establir l’orientació que seguirà la marca en un entorn d’actuació. És a dir, 

s’ha de dissenyar una línia estratègica, seguint una sèrie de paràmetres i elements, per 

desenvolupar les nostres accions sota un enfocament concret. És important delimitar: 

el to i l’estil de la conversa amb els usuaris (tipus de llenguatge que s’utilitzarà), l’estil 

de publicació del contingut, l’orientació de la línia editorial i gràfica, el tractament del 

disseny dels elements de la pàgina o perfil social, etc. (Rodríguez, 2017). Per exemple, 

es pot planificar la gestió d’un perfil sota un to humorístic, o bé sota un to seriós; es pot 

planificar publicar únicament imatges i vídeos, o bé, utilitzar una línia gràfica més 

                                                           
9 Aquest concepte s’explica en l’apartat “2.2. Comunicació i el màrqueting digita en el sector de la moda” 
d’aquesta investigació. 



Meritxell Brañas                                                                                                                     TFG 2016/17 
   

27 
 

amplia. Si més no, tot ha de seguir un enfocament similar, seguint la línia estratègica 

pensada per la marca.   

Cal destacar, que perquè aquest enfocament sigui distintiu i encertat s’ha de presentar 

una estratègia de contingut que sigui atractiva per l’usuari objectiu o la comunitat de 

marca, així veuran a la marca més propera i suggestiva. El públic ens ha d’entendre de 

forma senzilla, s’ha de captivar (Rodríguez, 2017).  

Estratègia de continguts 

Per potenciar la visibilitat de les marques és important produir continguts originals, 

creatius i de qualitat, que augmentin la curiositat dels usuaris i els resulti interessant, 

d’aquesta manera comparteixen aquest contingut amb els seus contactes a Facebook, 

de forma que la visibilitat del contingut augmenta molt considerablement. No és 

suficient amb publicar i comunicar, s’ha de fer de forma estratègica i creativa (Rodríguez, 

2017).  

Les accions de promoció 

Una de les activitats més rellevants que concedeixen les xarxes socials és la promoció de 

les marques, fer-les més visibles i socials per a tothom. Promocionar és fer tot l’adequat 

per donar a conèixer una marca entre els usuaris, connectar amb ells i que vulguin 

formar part de la comunitat desenvolupada al voltat d’aquesta i fer créixer el compromís 

cap a ella (Posner, 2016). Per tant, “la promoción es el modo por el que conseguiremos 

más fácilmente crear una comunidad alrededor de nuestra marca y participar en la 

conversación con el mayor protagonismo posible” (Rodríguez, 2017:163). 

Les tàctiques de publicació 

L’últim element important per una estratègia d’èxit a les xarxes socials és publicar el 

contingut seguint certes tàctiques. Óscar Rodríguez, ha seleccionat algunes de les més 

importants per escriure i generar publicacions d’èxit (Rodríguez, 2017): 

 Publicar constantment és molt important per arribar a l’usuari, però ha de ser 

contingut de qualitat.  

 Dinamitzar els continguts i la conversa, generant debat i discussió. 
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 Publicar només text no enganxa a l’usuari, s’ha de publicar més contingut visual 

(vídeos, GIF, infografies, etc.) que provoquin la viralitat.  

 Les publicacions amb un text de menys de tres línies (150-200 caràcters) són més 

efectives, de fet, reben un 60% més de likes a Facebook.  

 Compartir contingut rellevant per l’usuari de la marca, és a dir, enfocar el 

contingut de forma exclusiva cap als usuaris que siguin seguidors de la marca, els 

fa sentir-se especials i genera èxit.  

 Compartir o publicar sobre continguts d’actualitat, ja que l’usuari és més actiu 

amb aquests temes.  

 Produir contingut descarregable és molt efectiu, atrau molt els usuaris. 

A banda de les tàctiques generals de publicació, és important seleccionar les temàtiques 

de les publicacions, algunes de les més exitoses són (Rodríguez, 2017): 

 Notícies sobre la marca (novetats, catàlegs, etc.) o informació de nous productes. 

 Informació sobre fires o actes de la marca.  

 Publicar contingut oferint l’opinió d’altres usuaris envers la marca (comentaris, 

ressenyes, etc.).  

 Promoció de descomptes especials (rebaixes, outlet, cupons especials, dates 

senyalades de descomptes, etc.).  

 Vídeos sobre temes específics o especialitzats de la marca. 

En conclusió, podem comprovar que generar contingut d’èxit per les xarxes socials és 

més complicat del que sembla a primera vista, no és simplement publicar contingut, sinó 

que es requereixen una sèrie de tàctiques i estratègies a tenir en compte. Les estratègies 

de visibilitat a les xarxes socials tenen un objectiu que ha de ser: “ganar la lucha por la 

atención del usuario, porque la audiencia se encuentre a gusto con el estilo y la calidad 

de los contenidos” (Rodríguez, 2017:148). Per tot això, és important saber com gestionar 

correctament els perfils digitals de cada marca o empresa.  
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2.2.2. Gestió digital de les marques de moda.  
 

“La presencia en los medios sociales debe ser coherente con la estrategia de marca y los 

valores de la empresa. El contenido digital es un excelente instrumento para explicar historias, 

(...) cuyo objetivo es incrementar el deseo hacia la marca y sus productos” 

(Posner, 2016:176) 

 

Actualment, totes les marques de moda compten amb perfils digitals en diferents xarxes 

socials. Aquests perfils són gestionats a partir de campanyes digitals, basades en la 

publicació de continguts i promocions.  

Els Social Media han esdevingut un nou món per la publicitat i la comunicació envers els 

clients o consumidors, per això s’han generat campanyes digitals basades en la 

interactivitat i la participació dels usuaris, que concedeixen nous objectius per la marca 

(Posner, 2016): 

 Reforçar la imatge de marca;  

 Comunicar la posició d’una marca al mercat; 

 Aconseguir arrelar significats específics en la ment del consumidor; 

 Treure profit de les aspiracions dels consumidors; 

 Generar desig per la marca i els seus productes; 

 Establir un diàleg amb el client i fomentar el seu compromís amb la marca. 

Per augmentar l’èxit en la gestió digital de qualsevol marca, podem seguir una sèrie de 

premisses (Díaz del Río, s.f & Rodríguez, 2017). 

1. L’usuari és el rei, el centre de tota l’estratègia a les xarxes socials. 

2. El contingut ha d’aportar valor pels usuaris, l’ha d’atreure.  

3. Un element potencial són les converses i les relacions entre persones. Per això 

és essencial respondre sempre als usuaris per reforçar la relació usuari-marca.  

4. L’oci ha de ser un element imprescindible en tot el contingut i les accions de la 

marca. 

5. Les publicacions han de generar una interacció molt més enllà de les reaccions, 

els comentaris o els shares, han de provocar que la gent entri a la web de la 

marca (s’ha de generar trànsit cap a ella). Per això és important que a les 

publicacions es destaqui on comprar el producte promocionat.  
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6. Evitar publicacions buides de contingut objectiu. Això vol dir, no publicar per 

publicar, s’ha d’anar més enllà de compartir un contingut visual atractiu, s’ha 

d’intentar tenir un objectiu amb cada publicació.  

Un altre punt important en la gestió dels perfils digitals de qualsevol marca de moda és 

el personal humà que desenvoluparà aquesta tasca de gestionar la comunicació on-line. 

Aquí entra el paper del Social Media Manager (Martínez Fustero, (s.f)), que és la persona 

que planifica l’estratègia que seguirà la marca en la gestió de les seves xarxes socials.  

Posteriorment, hi ha una persona que s’encarrega de donar veu a aquests perfils i de 

portar a terme la planificació estratègica del Social Media Manager. Aquesta persona és 

el Community Manager.  

“El community manager de la marca de moda desempeña un papel 

primordial puesto que es la persona encargada de que la voz personal de la 

marca llegue a los clientes. Los clientes han pasado de exigir a las marcas a 

tener una gran confianza en ellas: quieren hablar y que se les escuche (…). 

Por eso, un buen community manager puede llegar a ser un gran 

prescriptor de moda y estilo para sus seguidores” (Soloaga, 2014:117) 

En definitiva, és important saber que Facebook –i les xarxes socials en general- són una 

eina clau per construir una bona imatge, promocionar i donar visibilitat per la marca. 

Tot es construeix a través del diàleg entre la marca i els usuaris, moltes vegades generant 

interacció amb el contingut que aquesta publica. Aquesta interacció multidireccional 

entre tots els elements de l’esquema comunicatiu –receptors, emissors i missatge- 

acaben produint una satisfacció positiva als clients, que generen compromís i fidelitat 

cap a la marca (Castelló, 2010b).  

Per últim, destacar que tot el contingut que generem en una Fan Page és indexat per 

cercadors externs (SEO), com per exemple Google (Rodríguez, 2017). Per aquest fet, és 

important potenciar i crear bon contingut per aquestes pàgines, perquè d’aquesta forma 

també millorem el posicionament de la nostra marca dins els cercadors i, en 

conseqüència, en el que els usuaris trobaran de la nostra marca en cercar-nos a Internet. 

Un fet que també pot aportar nous clients potencials a la marca. 
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2.2.3. El procés d’engagement i fidelització d’usuaris a les xarxes socials. 
 

“Es la capacidad que tienen las empresas de generar una relación con su audiencia, que cree un 

compromiso con la marca que termine llevando al usuario a la compra de un producto”  

(Elósegui, T., 2015) 

 

Les marques tenen un objectiu clar amb la creació dels seus perfils digitals –a banda, la 

venda i/o promoció dels seus productes-, l’objectiu és obtenir feedback, saber que 

opina la gent de la meva marca i per últim aconseguir compromís i fidelitat per part  

dels usuaris (Elósegui, T., 2015).  

L’engagement (o compromís) és el grau d’interacció en què el consumidor interactua 

amb una marca (Mollen & Wilson, 2010). En certa manera, l’engagement es basa en la 

lleialtat o fidelitat d’un client respecte a una marca. Moltes vegades, és gràcies a la 

interacció repetida, que els clients acaben reforçant el seu vincle amb la marca 

(emocional, psicològicament o físicament) i acaben comprant el producte, és a dir, hi 

ha un increment en l’efecte de venda (Mollen & Wilson, 2010). Cal destacar que no és 

un concepte lligat únicament al món de les xarxes socials o l’entorn on-line. 

Per aconseguir aquest compromís (engagement) és necessari que l’usuari descobreixi 

en la marca les 4 E’s de Jamie Anderson: excel·lència, empatia, exclusivitat i e-

commerce (Anderson citat a Elósegui T. , 2014). És important que els usuaris participin 

de la teva marca i interactuïn amb ella, que sentin afinitat amb la teva marca i així 

deixaran de ser simples seguidors de la teva marca -on-line o offline- i es convertiran en 

“fans”, arribant al grau de compromís o engagement desitjat (San Agustín, E, 2009:16).  

“Según muchos de los estudios más prestigiosos realizados hasta el momento (…) 

Facebook se ha convertido en una de las herramientas más importantes para las 

marcas a la hora de generar compromiso (engagement) por parte del usuario y 

aumentar la relación del fan hacia sus productos” (Rodríguez, 2017:16) 

Cal dir, que és important per les marques mesurar el nivell d’engagement per avaluar 

quin ha estat l’efecte de les accions digitals que han dut a terme. Per fer-ho utilitzarem 

una KPI10 que ens mostra la taxa d’interacció dels usuaris amb el contingut d’una marca. 

                                                           
10 KPI: Key Performance Indicator (o indicador de rendiment). És un indicador que serveix per avaluar el 
rendiment de diferents accions que realitzem en una plataforma de xarxes socials (Ávila, 2014). 
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És important, perquè d’aquesta forma sabem si el que comuniquem aporta un valor a 

l’usuari i per tant, sabrem si és efectiu (Ávila, 2014). Per mesurar la taxa d’interacció o 

engagement es realitza el següent càlcul. 

Il·lustració 3: Fòrmula pel càlcul de la taxa d’interacció o engagement.  

 

 

Cal saber però, que perquè es produeixi el mencionat engagement o compromís, s’ha 

de generar un vincle proper i íntim entre l’usuari i la marca, desenvolupat com a 

conseqüència de la interacció i diàleg a través dels continguts publicats per la marca a 

una plataforma social. En generar-se aquest vincle entre ambdues parts, es genera una 

altra relació, la dels clients amb altres clients.  

Al voltant d’un perfil digital d’una marca o empresa es genera, a posteriori, una relació 

entre un gran grup de persones que comparteixen l’interès per aquesta marca i 

s’interrelacionen a través d’una xarxa digital, desenvolupant un sentit d’identitat, 

pertinença i lleialtat per aquesta marca que els ha unit (Rosales citat a Aced, 2015).  

Aquests grups de persones es coneixen com a comunitats de marca, que és una 

comunitat especialitzada -no vinculada geogràficament- basades en un conjunt 

estructural de relacions socials entre els admiradors d’una marca (Muniz & O'Guinn, 

2001).  

Les comunitats de marca on-line es formen i es nodreixen per tres aspectes concrets: la 

identitat, ja que el grup s’identifica amb l’objecte social o element que uneix la 

comunitat; la pertinença, perquè els membres del grup se senten orgullosos de formar-

ne part; la lleialtat, donat que els usuaris són fidels i se senten compromesos amb la 

marca (Rosales citat a Aced, 2015). 

Això permet que el que fins al moment havien estat usuaris individualitzats ara poden 

parlar, col·laborar, opinar i compartir continguts amb altres persones amb les quals 

comparteixen el sentiment de pertinença a aquesta marca (San Agustín, E, 2009). És a 

dir, són espais de col·laboració entre usuaris o grups específics de persones, que se 

IMATGE: Àvila, 2014. 
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segmenten en compartir interessos comuns. Per això moltes vegades, les marques 

intenten crear un ideal, un sentiment o un moviment en relació a elles (Alonso, 2008). 
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3. Metodologia. 

Aquest apartat recull tota la informació metodològica de la investigació, és a dir, la 

justificació de les eines i el mètode que s’utilitzaran per al desenvolupament del 

treball de camp i la selecció i tria de la mostra que s’analitzarà per l’obtenció dels 

resultats finals.  

 

3.1. Mètode d’investigació. 

Per desenvolupar aquest estudi es realitzarà una investigació comparativa del 

contingut de les publicacions a Facebook de 5 marques del sector de la moda juvenil, 

aquestes són: Desigual, Zara, Forever 21, Guess i Pepe Jeans.  

Per tant, la metodologia de l’estudi es basa en l’extracció i anàlisi de les publicacions 

a Facebook de les Fan Page d’aquestes marques, això permet obtenir dades de dos 

tipus. Per un costat, les dades estadístiques dels posts (freqüència de publicació, 

nombre de respostes o reaccions, etc.). Per altre costat, les dades descriptives, és a 

dir, l’anàlisi individual i específic de com són aquests cadascun d’aquests posts i quin 

és el contingut que inclouen.  

D’altra banda, cal especificar quins seran els mètodes d’obtenció d’aquestes dades. 

En primer lloc, per la recopilació de les dades estadístiques de les publicacions a 

Facebook s’utilitzarà un programari específic d’analítica de xarxes socials: Netvizz. 

És una eina desenvolupada per Bernhard Rieder que consisteix en una plataforma de 

recopilació i extracció de dades parametritzades (en format d’arxiu “.tab”) sobre 

diferents seccions de la xarxa social Facebook (Rieder, 2013).  

D’aquesta manera, s’analitzarà de forma quantitativa l’activitat de les marques 

seleccionades, serà el corresponent al BLOC 1. Informació de les publicacions. Se 

segueixen les següents variables: 

a) Data de publicació: data i hora en la qual s’ha realitzat la publicació. 

b) Idioma: si la publicació és realitzada en anglès o en castellà.  

c) Format: quin format és la publicació, pot ser foto, vídeo o link.  
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d) Ús hashtag11: s’analitza si la publicació conté hashtag intern o propi, creat 

per la marca, com per exemple #GuessHolidayDream. O bé si és un hashtag 

extern i general que pot utilitzar qualsevol usuari, com per exemple #pantaló.  

e) Nivell d’interacció: resultat del nombre de reaccions, comentaris i shares que 

obté cada publicació.    

En segon lloc, per obtenir les dades descriptives, es realitzarà una anàlisi qualitativa 

i individual de cada publicació. Correspon al BLOC 2. Contingut i temàtica de les 

publicacions, que ens permet saber quina és l’estratègia de continguts que segueixen 

les diferents marques en la gestió dels seus perfils en aquesta xarxa social. En aquest 

cas, se segueixen variables específiques (per veure exemples consultar Annex 1): 

a) Tipologia de contingut: 

 Branding: publicacions amb contingut d’atracció d’usuaris, relacionats quasi 

sempre amb la imatge de marca, per fidelitzar clients. 

 Promoció: publicacions destinades a promocionar diferents esdeveniments o 

períodes de descomptes. A partir de la nostra mostra, es divideix en diferents 

subcategories: noves col·leccions, Nadal, Black Friday, Cyber Monday, 

descomptes, nous productes, rebaixes etc. 

 Informació de marca: publicacions amb notícies o comunicacions d’interès 

sobre la marca.  

b) Tipus de text:  

 Frase positiva: publicació que conté una frase positiva o motivadora pels 

usuaris. 

 Frase informativa: publicació amb text de caràcter informatiu, divulgatiu o 

notificador de la marca. 

 Pregunta: publicació llançada per la marca en forma de pregunta o 

interrogació directa cap als usuaris. 

c) La publicació convida a la participació? Si /No. 

 

                                                           
11 Hashtag (o etiqueta) és una sèrie de paraules o caràcters que s’escriuen a continuació del símbol del 
coixinet (#). És una eina de comunicació utilitzada principalment a les publicacions de les  plataformes 
web. Dins les xarxes socials permet organitzar, classificar o agrupar publicacions en relació a un tema o 
contingut concret.  
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d) Contingut visual:  

 Fotografia de producte: imatge d’algun producte específic de la marca. 

 Fotografia amb model femení (F) o masculí (M): imatge on apareix un model, 

potser una aparició femenina o masculina. O bé d’ambdós alhora.  

 Infografia: imatge on es barregen fotografies i text.  

 GIF12 o animació: imatge de contingut animat o dinàmic que mostra una acció 

ràpida.   

e) El contingut visual és editat? Si / No. 

f) Apareix el logotip de la marca en el contingut visual? Si / No. 

 

Per últim, destacar que per fer el buidatge i reunir totes les dades s’ha elaborat una 

fitxa d’anàlisi individual de les publicacions (consultar Annex 2) per recopilar els 

detalls i continguts de cada post. Aquestes fitxes s’han treballat en format de taules 

(tant bàsiques com dinàmiques) a través del programa informàtic Excel (Microsoft 

Office), un software que permet generar fulls de càlcul i convertir , posteriorment, la 

informació en gràfics.  

 

 

  

                                                           
12 Acrònim de Graphic Interchange Format està basat en un format de compressió d’imatge limitat a 256 
colors. Normalment s’utilitza per imatges animades publicables a la World Wide Web.  
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3.2. Elecció de la mostra. 

Per realitzar aquesta investigació s’ha seleccionat un conjunt de 5 marques del sector 

de la moda juvenil internacional. S’ha decidit analitzar marques destinades al públic 

jove (dels 20 als 35 anys, aproximadament), perquè és el fragment del mercat tèxtil 

més integrat i actiu a les xarxes socials i Internet segons l’IAB Spain13. 

D’altra banda, s’han triat únicament cinc marques a causa de la gran quantitat 

d’empreses que formen el sector tèxtil internacional i la impossibilitat d’analitzar-les 

totes. És per això que, la mostra s’ha delimitat seguint els següents criteris de selecció:  

 Ubicació al mercat: la intenció és analitzar marques de reconeixement, prestigi 

i expansió internacional amb una dilatada experiència i un criteri empresarial 

considerable per tractar-les com a mostra fiable.  

 L’estil i el públic: les marques analitzades segueixen totes elles un estil urbà i 

modern, el que provoca que el seu públic objectiu sigui una població jove. 

 Diversitat i nivell de mercat: les marques seleccionades representen l’existència 

de diverses categories dins l’arquitectura de preus del mercat tèxtil. Aquesta 

arquitectura es pot dividir en quatre nivells diferents (Posner, 2016): 

1. Producte de preu baix: marques que ofereixen als consumidors productes 

assequibles de nivell bàsic.  

2. Productes de preu mitjà: un gran nombre de models amb un volum 

d’existències relativament gran que ocupen la franja de preu mitjà.  

3. Productes de preu alt: marca de gamma alta que amplia la seva oferta  

per posar-la a disposició d’un major nombre de consumidors.  

4. Productes de preu molt alt: productes del més alt preu amb menor volum 

d’existències, el que ajuda a mantenir l’exclusivitat de la marca. 

En el primer nivell de la piràmide trobem les marques ZARA i FOREVER 21. En el segon 

nivell apareix la marca PEPE JEANS. El tercer nivell correspon a DESIGUAL i també aborda 

una part de la marca GUESS (la part més assequible de la marca). Per últim, en el nivell 

més alt de la piràmide es troba la part més exclusiva de la marca GUESS.  

                                                           
13 Segons l’estudi anual de xarxes social d’IAB Spain (2017), el 69% del perfil usuari de Facebook el forma 
la població espanyola d’entre 16 i 39 anys, el que és més de la meitat. 
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Així doncs, s’han triat 5 marques de moda que representen un grup homogeni, donat 

que totes elles presenten un mateix perfil-tipus, seguint els criteris esmentats 

prèviament. 

Finalment, les 5 marques de moda seleccionades com a mostra d’anàlisi per la 

investigació són: Desigual, Zara, Forever 21, Guess, Pepe Jeans. 

 

  

Il·lustració 4: Logotips de les marques seleccionades per la mostra.  

IMATGE: Fan Page de cada marca / GRAFISMES: Elaboració pròpia. 
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3.3. Període d’investigació. 

El període d’estudi d’aquesta investigació correspon a la que es coneix com a campanya 

comercial de Nadal, que engloba l’interval de temps des del 23 de novembre de 2016 

fins al 7 de gener de 2017; un interval total de 45 dies. En aquest període de temps, 

s’analitzarà diàriament l’activitat de publicació a Facebook de les cinc marques 

seleccionades, un total de 200 publicacions o post.  

Dins aquest període dedicat a la promoció de les compres de Nadal també s’engloben 

altres dates importants en el sector tèxtil i del món del shopping en general que cal 

destacar de cara a la investigació, aquestes dates són: 

 25 de Novembre: Black Friday14 (sempre l’últim divendres de Novembre). 

 28 de Novembre: Cyber Monday15 (primer dilluns posterior al Black Friday). 

 28 de Novembre al 5 de Gener: promoció directa de la campanya de Nadal. 

 7 de Gener: inici de les rebaixes d’hivern. 

S’ha seleccionat la campanya de Nadal com a període d’estudi de la investigació perquè 

és un dels moments de l’any en què el nivell de vendes augmenta més considerablement  

i la intenció de les marques és captar el màxim de consumidors possibles. A més a més,  

s’ha de destacar que el públic objectiu de les marques que analitzem és altament actiu 

a les xarxes socials i realitza un gran nombre de les compres a través d’Internet, sobretot 

durant aquestes dates.  

  

                                                           
14 El Black Friday (o “divendres negre”) és el primer divendres posterior al dia d’Acció de Gràcies en els 
Estats Units. És el dia que s’obre el període de compres nadalenques i les empreses aprofiten per llançar 
ofertes i descomptes a botigues físiques o bé per internet. 
15 El Cyber Monday (o “ciber dilluns”) és el dilluns posterior al dia d’Acció de Gràcies als Estats Units. A 
diferència del Black Friday, el Cyber Monday busca promocionar la venda de productes amb descomptes 
per internet.   
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4. Anàlisi de resultats. 

En aquest apartat es mostren els resultats obtinguts durant l’anàlisi de dades de cada 

post, tant estadístiques com descriptives, d’aquesta investigació. Aquestes dades, 

recollides en format de taula, es mostren íntegrament a l’apartat d’Annexos (consultar 

Annex 3). 

4.1. Anàlisi de les publicacions de Desigual. 
 

 

La Fan Page de Desigual16 compta amb 6.862.172 usuaris17. Durant el període analitzat 

per l’estudi, la marca ha publicat 33 post, amb una freqüència d’1 vegada cada 1 o 2 

dies. Sempre es publica en dues franges horàries, al matí cap a les 7.00 h o bé a la tarda 

cap a les 11.00-12.00 h. Totes les publicacions de la marca són en anglès. D’altra banda, 

l’estructura de la pàgina permet accedir a diferents seccions o parts: publicacions, 

vídeos, fotos, informació, ubicació i esdeveniments. La Fan Page també compta amb un 

botó de call to action que permet realitzar l’acció “comprar”, enllaçant-nos directament 

al web de la marca. Si observem la comunicació amb l’usuari, veiem que es produeix 

sempre o quasi sempre, la marca intenta respondre als dubtes o comentaris dels 

usuaris, sobretot si són dubtes. El que la pàgina no permet és enviar missatges privats 

directes.  

Gràfic 1: Percentatge d’ús de les temàtiques de publicació (DESIGUAL). 

 

                                                           
16 Fan Page oficial de Desigual: https://www.facebook.com/Desigual/ (Última consulta 29/04/17). 
17 Dada consultada per última vegada el 29 d’abril de 2017. 
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En primer lloc, hem analitzat quin tipus de temàtiques predominen a les publicacions de 

la marca Desigual. Hem pogut comprovar que en aquesta marca predomina en un 62% 

les publicacions relacionades amb la promoció de diferents períodes (Rebaixes, Nova 

Col·lecció, Nadal, etc.). D’altra banda, només un 38% correspon a publicacions 

relacionades amb el branding de la marca. 

Gràfic 2: Percentatge d’interacció segons el format de publicació (DESIGUAL). 

 
En relació als formats de publicació de la marca, veiem que predomina l’ús de la 

fotografia per davant del vídeo. També és evident en els resultats del gràfic que el nivell 

d’interacció dels usuaris és superior en el primer cas, si observem el volum de reaccions. 

Les publicacions amb fotografies analitzades durant la mostra obtenen un 94% de 

reaccions, al contrari, les publicacions amb contingut de vídeo obtenen un 88% de 

reaccions. La diferència però, és menys evident en el cas dels comentaris (un 2% en foto 

i un 5% en vídeo) o dels shares (un 4% en foto i un 5% en vídeo), tot i que continua 

predominant la interacció de publicacions amb fotografies. 
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Gràfic 3: Percentatge d’interacció segons la temàtica del contingut (DESIGUAL). 
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Gràfic 4: Percentatge d’ús de les tipologies de text (DESIGUAL). 

 

 

Un altre element d’anàlisi és la tipologia de text que s’utilitza en cada publicació. En el 

cas de la marca Desigual, veiem que predomina l’ús de les publicacions amb frases 

positives amb un 68%. Un 23% de publicacions són frases informatives i un 9% són 

preguntes llançades als usuaris, quasi en tots els casos estan relacionades amb algun 

producte de la marca.  

Gràfic 5: Percentatge de participació segons la tipologia del text (DESIGUAL). 
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Gràfic 6: Percentatge d’ús segons el contingut de les peces gràfiques (DESIGUAL). 

 
 

 

Finalment, cal analitzar quin tipus de contingut gràfic utilitza la marca en les seves 

publicacions, fotografies o vídeos. Amb un 62% predomina l’ús de de fotografies amb la 
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un patró general, si és cert però que publica diàriament. Es presenta doncs una 

estratègia de continguts basada a reforçar la imatge de marca i la generació de desig 

pels seus productes. Tot això, ha generat una enorme quantitat de fans o comunitat de 

marca, aportant capital social a la marca.  
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4.2. Anàlisi de les publicacions de Zara. 
 

La Fan Page de Zara18 compta amb 23.382.069 usuaris19. Durant el període analitzat per 

l’estudi, la marca ha publicat un total de 32 post, amb una freqüència diària d’1-2 

vegades. Sempre publica en dues franges horàries, al matí de 9.00 a 12.00 h o bé a la 

tarda cap a les 20.00 o 22.00 h. Totes les publicacions de la marca són en castellà. D’altra 

banda, l’estructura de la pàgina permet accedir a diferents seccions o parts: 

publicacions, vídeos, fotos, informació i opinions. La Fan Page també compta amb un 

botó de call to action que permet realitzar l’acció “comprar”, enllaçant-nos directament 

al web de la marca. Si observem la comunicació amb l’usuari, veiem que es produeix 

quasi sempre, donat que la marca intenta respondre a dubtes o comentaris dels usuaris. 

Destacar, que la pàgina permet als usuaris enviar missatges privats directes.  

 

Gràfic 7: Percentatge d’ús de les temàtiques de publicació (ZARA). 

 

 

D’entrada, observant el percentatge d’ús de la marca respecte a les diferents temàtiques  

de publicació, podem comprovar que el 77% van destinades a promoció, el 14% a 

branding i, per últim, el 9% de les publicacions es destinen a oferir informació de la 

marca.  

 

                                                           
18 Fan Page oficial de Zara: https://www.facebook.com/ZARA-542604459258146/?ref=page_internal  
(Última consulta 29/04/17). 
19 Dada consultada per última vegada el 29 d’abril de 2017. 
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Gràfic 8: Percentatge d’interacció segons el format de publicació (ZARA). 
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Gràfic 9: Percentatge d’interacció segons la temàtica del contingut (ZARA). 
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Respecte a la tipologia del text que publica la marca, veiem que predominen clarament 

les frases informatives amb un 82% de publicacions, seguides de les frases positives 

amb un 12%. Les publicacions on el contingut són preguntes només corresponen al 6%.  

Gràfic 11: Percentatge de participació segons la tipologia del text (ZARA). 
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compartides són la frase informativa sobre la marca (78%), seguida de la pregunta (13%). 

Si observem els comentaris, veiem que les preguntes generen 49% d’interacció i la frase 

informativa un 47%. En tots dos casos, el text que menys shares i comentaris genera és 

la frase positiva.  
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Gràfic 12: Percentatge d’ús segons el contingut de les peces gràfiques (ZARA).

 
 

 
 

En últim cas, les peces gràfiques de la marca presenten un contingut predominant. En la 

majoria de fotografies o vídeos (un 67%), hi ha la representació d’una model femenina. 
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En resum, la marca Zara en el període d’anàlisi d’aquesta investigació, presenta una 

estratègia de continguts força clara: la generació del desig pels seus productes. La seva 

temàtica de publicació predominant és la promoció, sobretot a través de frases 
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4.3. Anàlisi de les publicacions de Forever 21. 
 

La Fan Page de Forever 2120 compta amb 13.992.311 usuaris21. Durant el període 

analitzat per l’estudi, la marca ha publicat un total de 76 post, amb una freqüència d’1 

publicació cada 1 o 2 dies. La marca publica sempre en una de les dues franges horàries 

exactes, al matí a les 10.30 h i a la tarda cap a les 18.30 h. Totes les publicacions de la 

marca són en anglès. D’altra banda, l’estructura de la pàgina permet accedir a diferents 

seccions o parts: informació, fotos, “me gusta”, ubicacions, notes, vídeos, publicacions i 

esdeveniments. La Fan Page també compta amb un botó de call to action que permet 

realitzar l’acció “comprar”, enllaçant-nos directament al web de la marca. En el cas de 

la comunicació amb l’usuari, veiem que quasi mai es produeix resposta als comentaris 

dels usuaris, només en algun cas concret molt esporàdicament. Contràriament, la pàgina 

permet als usuaris enviar missatges privats directes.  

Gràfic 13: Percentatge d’ús de les temàtiques de publicació (FOREVER 21). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lloc, la temàtica de publicació de la marca Forever 21 es divideix en dues 

categories predominants que són: la promoció (58%) i el branding (38%). També apareix 

la categoria d’informació amb un 4%. Aquests percentatges es deuen clarament a què 

la marca es basa únicament en l’e-commerce i, per tant, necessita fidelitzar clients i 

promocionar al màxim els seus productes a les xarxes socials per aconseguir un millor 

nivell de vendes.  

                                                           
20 Fan Page oficial de Forever 21: https://www.facebook.com/Forever21EU/ (Última consulta 29/04/17). 
21 Dada consultada per última vegada el 29 d’abril de 2017. 
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Gràfic 14: Percentatge d’interacció segons el format de publicació (FOREVER 21). 

 

Respecte als formats de publicació d’aquesta marca, predomina clarament l’ús de les 

fotografies, per davant del vídeo. Seguint amb aquest mateix anàlisi, podem comprovar 

que les publicacions amb fotografies també generen una major interacció entre els 

usuaris, si més no, en el nombre de reaccions (97% en foto i 78% en vídeo). En el cas de 

publicar comentaris i compartir (shares), veiem que els usuaris són més actius en el cas 

dels vídeos (19% de comentaris i 3% de shares) que en les fotos (2% de comentaris i 1% 

de shares). 
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Gràfic 15: Percentatge d’interacció segons la temàtica de contingut (FOREVER 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temàtica de les publicacions també és un aspecte important que fa variar el nivell 

d’engagement. Observant el gràfic de reaccions veiem que predominen les reaccions en 

publicacions de nova col·lecció amb un 44%, seguida d’un 26% en les publicacions de 

promoció de Nadal i un 17% en les promocions de nous productes. En el cas dels 

comentaris, els usuaris comenten més les publicacions amb branding de fidelització 

(49%), les relacionades amb promoció de noves col·leccions (47%). Per últim, observant 

els shares veiem que el que més comparteixen els usuaris són les publicacions amb 

contingut de branding (75%), les promocions de nova col·lecció (13%) i promoció de 

Nadal (12%). 
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Gràfic 16: Tipologia de text de publicació (FOREVER 21).

 

 

D’altra banda, en referència a la tipologia de text publicat veiem que predomina 

clarament la publicació de frases positives amb un 64%. Posteriorment, amb un 32% es 

publiquen frases informatives i amb un 4% es publiquen preguntes dirigides al públic. 

Les frases positives o motivadores són una clara intenció d’atreure el públic objectiu i 

intentar fidelitzar-lo, mostrant una marca enrotllada i alegre. La publicació de frases 

informatives ens mostren la necessitat de la marca d’informar els usuaris, donat que és 

l’única forma que tenen de fer-ho (via xarxes socials).    

Gràfic 17: Percentatge de participació segons la tipologia del text (FOREVER 21) 
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32%

64%

4%

Frase informativa

Frase positiva

Pregunta

3%

76%

21%

COMENTARIS

Frase informativa

Frase positiva

Pregunta71%

29%

SHARES

Frase informativa

Frase positiva

Pregunta

FONT: Elaboració pròpia. 

FONT: Elaboració pròpia. 



Meritxell Brañas                                                                                                                     TFG 2016/17 
   

55 
 

del gràfic de comentaris, veiem que la frase positiva genera un 76% de comentaris, les 

preguntes generen un 21% i la frase informativa únicament el 3%.  

Gràfic 18: Percentatge d´ús segons el contingut de les peces gràfiques (FOREVER 21). 

 

 

Per últim, el contingut de les peces gràfiques de la marca, presenta uns percentatges 

força diversos. En primer lloc, trobem l’ús de la model femenina (amb un 40%) com a 

contingut de les fotografies o els vídeos. En segon lloc, amb molt poca diferència, 

l’aparició de productes de la marca (amb un 35%) com a protagonistes de les peces 

gràfiques. Per últim, entrem un grup de petits percentatges on entren: els GIF o 

animacions (14%), les infografies (9%) i l’aparició conjunta de model femenina i 

productes de la marca (2%). 

Altres aspectes que es poden destacar de l’anàlisi de les publicacions de la marca, és que 

aquesta no utilitza mai la imatge de marca en les seves publicacions (no apareix logotip, 

ni eslògan). Un altre aspecte a destacar és que en cap de les publicacions de la marca 

s’utilitzen hashtags, ni interns ni aliens a la marca. Només apareix un únic hashtag en 

una publicació de totes les analitzades, aquest és: #inspo. Una etiqueta que s’utilitza en 

anglès per expressar motivació.  

En síntesi, la marca Forever 21 presenta una estratègia de continguts amb dos objectius: 

fidelitzar clients i promocionar els seus productes. A les publicacions de la marca destaca 

el format de fotografia, que s’utilitza per publicar contingut de dues temàtiques: la 

promoció i el branding. Entre les interaccions predominants dels seus usuaris destaquen 

les reaccions i els comentaris (que són l’element de més participació). Cal dir però, que 
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la marca segueix un patró en les seves publicacions, quasi sempre dos cops al dia a les 

mateixes hores (matí i tarda), el que ens fa pensar que existeix una estratègia ben 

planificada. Una publicació que es fonamenta en frases positives o informatives. Per 

tant, la marca segueix una tàctica de publicació concreta, enfocada al seu públic 

objectiu, creant continguts exclusius per a ells.  
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4.4. Anàlisi de les publicacions de Guess. 
  

La Fan Page de Guess22 compta amb 6.898.068 usuaris23. Durant el període analitzat per 

l’estudi, la marca ha publicat un total de 34 post, amb una freqüència d’1 publicació 

cada 1 o 2 dies. La marca publica en una franja horària que va des de les 9.00 h del matí 

fins a les 15.00 h, sense seguir un criteri concret, únicament que predomina la publicació 

matinal. Totes les publicacions de la marca són en anglès. D’altra banda, l’estructura de 

la pàgina permet accedir a diferents seccions o parts: publicacions, vídeos, fotos, 

ubicacions, informació, “me gusta” o tenda. La Fan Page compta amb un botó de call to 

action que permet realitzar l’acció “comprar”, enllaçant-nos directament al web de la 

marca. En el cas de la comunicació amb l’usuari, veiem que mai es produeix resposta als 

comentaris dels usuaris. La pàgina tampoc dóna opció d’enviar missatges privats 

directes.  

Gràfic 19: Percentatge d’ús de les temàtiques de publicació (GUESS). 

 

 

La marca Guess és el clar exemple d’una estratègia de continguts ben distribuïda, amb 

uns percentatges similars entre els diferents tipus de temàtiques. Amb el mateix 

percentatge un 37% de les publicacions són de branding i promoció. El 26% restant 

correspon a publicacions d’informació. Per tant, podem veure que els objectius de la 

marca són fidelitzar clients i promocionar productes.  

 

                                                           
22 Fan Page oficial de Guess: https://www.facebook.com/GUESSEURO/ (Última consulta 29/04/17). 
23 Dada consultada per última vegada el 29 d’abril de 2017. 
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Gràfic 20: Percentatge d’interacció segons el format de publicació (GUESS). 

 

 

 

 

 

 

Quant als formats de publicació en el cas d’aquesta marca destaquen: la fotografia i els 

links. El format més utilitzat és la publicació de fotografies. Observant els dos gràfics, 

podem veure que tot i en el període analitzat predominen les publicacions amb 

fotografia, els links generen un engagement molt similar. Les reaccions són d’un 95% en 

el cas de les fotografies i d’un 94% en els links. Un 2% de comentaris en els dos casos i 

en shares un 3% per les fotografies i un 4% pels links. 

Gràfic 21: Percentatge d’interacció segons la temàtica del contingut (GUESS). 
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La interacció dels usuaris també es pot mesurar segons la temàtica de les publicacions. 

Analitzant els tres gràfics veiem que el contingut que genera més interacció en els tres 

casos és el de branding de fidelització, amb un 36% de les reaccions, un 50% de 

comentaris i un 36% de shares. La segona temàtica amb més interacció són les 

publicacions d’informació de marca, amb un 33% de reaccions, un 22% de comentaris 

i un 31% de shares. 
 

Gràfic 22: Percentatge d’ús de les tipologia de text (GUESS). 

 
 

 

 

 

 

 

 

També cal analitzar la tipologia de text que predomina en les publicacions de la marca. 

En primer lloc, predomina l’ús de la frase positiva amb un 54%. En segon lloc, trobem la 

publicació de frases informatives amb un 37%. En tercer lloc, apareixen les publicacions 

amb llançament de preguntes, un 9%.  
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Gràfic 23: Percentatge de participació segons la tipologia del text (GUESS). 

 

 

 

 

Derivat de l’anàlisi del tipus de text que la marca publica, podem analitzar quina és la 

participació dels usuaris envers aquestes publicacions. Veiem que el contingut de text 

que genera més shares és la frase positiva amb un 45%, seguida de la frase informativa 

amb un 35%. En el cas dels comentaris, un 41% de comentaris es generen en les 

publicacions de frases informatives i un 32% en les frases positives. 

Gràfic 24: Percentatge d’ús segons el contingut de les peces gràfiques (GUESS). 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, destacar quin és el contingut de les peces gràfiques de les publicacions. En el 

71% dels casos apareix una model femenina. En el 17% dels casos la publicació conté la 

imatge de productes de la marca. En el 6% la marca publica un GIF o animació i en un 

3% apareix un model masculí o bé models d’ambdós sexes. 

Per concloure, altres aspectes a ressaltar de l’anàlisi, és que la marca mai publica cap 

element relacionat amb la seva imatge de marca (ni logotips, ni eslògans...) però si ha 

generat una comunitat de marca al seu voltant, perquè més enllà de Facebook la marca 

Guess presenta una línia estratègica, un storytelling. D’altra banda, si és una marca que 
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busca la màxima difusió dels seus continguts, donat que utilitza gran quantitat de 

hashtags interns, per exemple: #LoveGuess, #GuessHolidayDream, #GuessAccessories, 

etc., en canvi, només utilitza una única etiqueta aliena a la marca: #Marciano, un tipus 

de vestit molt característic de la marca, però que també utilitzen altres persones.  

En resum, la marca Guess presenta una estratègia de continguts clara, fidelitzar i 

promocionar els seus continguts de cara al seu públic objectiu, per això molts dels 

continguts van dirigits en exclusivitat als seus clients més fidels (usuaris de la seva 

comunitat de marca). Això provoca que la marca publiqui temàtiques de branding i 

promoció, on el format de publicació estrella és la fotografia. L’element predominant en 

les interaccions dels usuaris són les reaccions i els comentaris. Uns usuaris que 

interaccionen sobretot davant les frases positives i, en menor mesura les informatives. 

La marca segueix una publicació quasi diària, buscant reforçar la seva imatge de marca 

d’alt nivell i provocar desig pels productes en els usuaris.  
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4.5. Anàlisi de les publicacions de Pepe Jeans. 
 

La Fan Page de Pepe Jeans24 compta amb 2.461.739 usuaris25. Durant el període 

analitzat per l’estudi, la marca ha publicat un total de 25 post, amb una freqüència d’1 

publicació cada 1 o 2 dies, tot i que en algun cas arriba quasi a 3 dies sense publicar. La 

publicació es realitza en una franja horària que va des de les 11.00 h del matí fins a les 

19.00 h, sense seguir un criteri concret, si podem veure que predomina la publicació 

matinal. Totes les publicacions de la marca són en castellà. D’altra banda, l’estructura 

de la pàgina permet accedir a diferents seccions o parts: informació, fotos, “me gusta”, 

vídeos, opinions, notes, esdeveniments, publicacions, tenda. La Fan Page compta amb 

un botó de call to action que permet realitzar l’acció “comprar”, enllaçant-nos 

directament al web de la marca. En el cas de la comunicació amb l’usuari, veiem que 

quasi mai es produeix resposta als comentaris dels usuaris, només en algun cas concret 

i esporàdic. Tot i així, la pàgina si ofereix l’opció d’enviar missatges privats directes.  

Gràfic 25: Percentatge d’ús de les temàtiques de publicació (PEPE JEANS). 

 

En primer lloc, analitzant els tipus de temàtiques que predominen en les publicacions 

de la marca trobem que amb un 68% la més utilitzada és la promoció. Amb un 21% es 

publica contingut de branding i, amb un 11% informació sobre la marca.  

  

                                                           
24 Fan Page oficial de Pepe Jeans: https://www.facebook.com/PepeJeansEspana/  (Última consulta 
29/04/17). 
25 Dada consultada per última vegada el 29 d’abril de 2017. 
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Gràfic 26: Percentatge d’interacció segons el format de publicació (PEPE JEANS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació amb els formats de publicació que utilitza la marca se’n destaquen tres: la 

fotografia, el vídeo i el link. El que més destaca és la fotografia. D’altra banda, observant 

el gràfic de les publicacions amb fotografies, podem veure que la interacció que més es 

genera són les reaccions amb un 90%, seguida dels shares amb un 10%. En el cas del 

format vídeo, el que més es genera també són reaccions amb un 67%, el segueixen els 

shares amb un 22% i els comentaris amb un 11%. En el cas dels links, predominen les 

reaccions amb un 100%, no es produeix cap reacció en forma de comentaris o shares. 
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Gràfic 27: Percentatge d’interacció segons la temàtica del contingut (PEPE JEANS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El següent punt a considerar és el nivell d’interacció que es genera en els usuaris 

depenent el tipus de temàtica de cada publicació. Si observem el gràfic, podem veure 

que la temàtica més activa en resposta dels usuaris són les publicacions d’informació 

de marca (44% de reaccions, un 83% de comentaris i un 78% de shares). Analitzant 

concretament el gràfic de reaccions veiem que el segon lloc l’ocupen les publicacions 

relacionades amb la promoció de descomptes amb un 31%. En el gràfic de comentaris, 

és destacable que un 17% és per les publicacions relacionades amb el Cyber Monday, 

sense obtenir cap comentari en les altres temàtiques de publicació. Per últim, en el cas 

dels shares veiem que a banda de la categoria d’informació, hi ha un 13% per les 

publicacions de branding i un 9% per les publicacions de promoció de productes. 

És destacable, que Pepe Jeans és l’única marca que realitza publicacions de totes les 

subcategories de promoció analitzades en aquesta investigació.  
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Gràfic 28: Tipologia de text de publicació (PEPE JEANS). 

 
 

En referència a la tipologia de text publicat, podem destacar que la més utilitzada és la 

frase informativa amb un 50%, mentre que el 27% correspon a publicacions amb format 

de pregunta i, un 23% a frases positives. Això es relaciona amb el tipus de temàtica 

predominant, la promoció, ja que s’utilitza molt la frase de tipus informatiu per indicar 

quines són aquestes promocions de la marca. 

Gràfic 29: Percentatge de participació segons la tipologia del text (PEPE JEANS). 

  

 

 

 

 

 

 

A partir de la tipologia del text, es pot determinar el nivell de participació que genera 

cada tipus de text. En el gràfic de shares podem observar que la frase positiva és la que 

més participació genera amb un 56%. En el mateix gràfic, observem que la frase 

informativa genera un 33% de shares. Analitzant la interacció en format de comentaris 

veiem que la pregunta genera un 100% de comentaris i que la frase positiva o 

informativa no genera cap interacció d’aquest format. 

50%

23%

27%

Frase informativa

Frase positiva

Pregunta

33%

56%

11%

SHARES

Frase informativa

Frase positiva

Pregunta

100%

COMENTARIS

Frase
informativa

Frase positiva

Pregunta

FONT: Elaboració pròpia. 

FONT: Elaboració pròpia. 



Meritxell Brañas                                                                                                                     TFG 2016/17 
   

66 
 

Gràfic 30: Percentatge d’ús segons el contingut de les peces gràfiques (PEPE JEANS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, analitzarem quin és el contingut de les peces gràfiques de les publicacions. La 

marca utilitza una gran diversitat de contingut, però predominen dos: les fotografies 

amb l’aparició de model femení i masculí (31%) i la infografia o fotografies amb text 

(27%). Amb un 19% hi ha el contingut gràfic amb l’aparició de models femenines. 

Posteriorment, amb un 15% tenim l’aparició de fotografies de producte i amb un 4% 

dues opcions més: l’aparició de models masculins o bé de models d’ambdós sexes. 

Per acabar de tancar l’anàlisi, cal comentar algun aspecte més que hem pogut analitzar. 

Per un costat, assenyalar que la marca utilitza la seva imatge corporativa en alguna 

ocasió on podem veure el logotip de la marca a les fotografies o els vídeos publicats. Per 

un altre costat, la marca utilitza hashtags interns i aliens a la marca. Com a exemple dels 

hashtags propis de la marca tenim: #PepeJeansCustomStudio o #OneJacket. En el cas 

del hashtag aliè a la marca trobem: #NocheDeReyes o #DisabilityDay.   

En resum, la marca Pepe Jeans presenta dues temàtiques predominants: la promoció i 

el branding. Quant a format de publicació predomina la fotografia, seguida del link i el 

vídeo. El tipus de text que més utilitza la marca són les frases informatives. Tot això, 

genera interaccions en els usuaris, predominant majoritàriament les reaccions i els 

shares. Cal dir però, que la marca utilitza el seu perfil per promocionar els seus productes 

i mostrar les seves ofertes en determinats períodes. 
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4.6. Anàlisi global de les estratègies de continguts de les marques. 

En aquest apartat s’analitzen de forma general els resultats que predominen a les 

diferents categories analitzades i es comparen entre les diferents marques, per 

descobrir si existeix un patró en l’estratègia de continguts de les marques del sector 

de la moda. Per això s’han creat una sèrie de taules per mostrar visualment els resultats. 

En aquesta taula es mostra quina és la variable predominant en les diferents categories 

que s’han analitzat. 

Taula 1: Comparativa de resultats entre les categories analitzades. 

 TEMÀTICA FORMAT TEXT 
PARTICIPACIÓ 

     Shares          Comentaris 
INTERACCIONS 

DESIGUAL Promoció Foto 
Frase 

positiva 
Frase 

positiva 
Pregunta Reaccions 

ZARA Promoció Foto 
Frase 

informativa 
Frase 

informativa 
Pregunta Reaccions 

FOREVER 21 Promoció Foto 
Frase 

positiva 
Frase 

positiva 
Frase 

positiva 
Reaccions 

GUESS 
Promoció 
Branding 

Foto 
Frase 

positiva 
Frase 

positiva 
Frase 

informativa 
Reaccions 

PEPE JEANS Promoció Foto 
Frase 

informativa 
Frase 

positiva 
Pregunta Reaccions 

 

En primer lloc, veiem que les temàtiques de publicació predominant en totes les 

marques sempre és la promoció. En quasi totes predomina la promoció com a temàtica 

més utilitzada, només en el cas de la marca Guess podem veure que predominen dues 

temàtiques per igual: la promoció i el branding.  

En segon lloc, veiem que el format de publicació més utilitzat per les marques i, també 

el que més interaccions amb els usuaris genera, són les publicacions amb fotografies.  

En tercer lloc, el text que més es publica és la frase positiva (Desigual, Forever 21 i 

Guess), seguida de la frase de caràcter informatiu (Zara i Pepe Jeans). En conseqüència, 

veiem que hi ha tipologies de text que generen més participació per part del públic. En 

el cas dels shares, predomina la frase positiva en tots els casos (excepte en el cas de 

Zara que és la frase informativa). En relació als comentaris predomina la pregunta 

(Desigual, Zara i Pepe Jeans), menys en el cas de Forever 21 (frase positiva) i Guess 

(frase informativa).  

FONT: Elaboració pròpia. 
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Per últim, veiem que les interaccions més repetides pels usuaris són les reaccions, 

segurament aquest resultat ve donat perquè és la interacció més fàcil de realitzar per 

part dels usuaris (donat que només és clicar un botó a Facebook).  

En conclusió, com podem observar a la taula superior, hi ha certs elements que es 

repeteixen en forma de patró entre les diferents marques: 

 La temàtica predominant és la publicació de promocions; 

 El format de publicació estrella és la fotografia; 

 La interacció més generada pels usuaris són les reaccions.  

A la següent taula es mostren quines són les campanyes promocionals que les marques 

analitzades publiquen en els seus perfils a Facebook. Cal destacar, que en la taula 

següent no s’han tingut en compte les variables de nova col·lecció, descomptes o 

promoció de productes, donat que són campanyes promocionals publicades en èpoques 

totalment diferents per a cada marca. Per mostrar els resultats s’han establert dues 

columnes, una que mostra les promocions de cada marca i l’altre amb les dates que 

publiquen post sobre les diferents promocions.  

Taula 2: Comparativa de les campanyes promocionals de les marques. 

 
CAMPANYES 

PROMOCIONADES 
DATA 

DESIGUAL 

Black Friday 
Cyber Monday 
Nadal 
Rebaixes  

25/11/2016 – 27/11/2016 
28/11/2016 
05/12/2016 - 25/12/2016 
07/01/2017 

ZARA 
Black Friday 
Nadal 
Rebaixes 

24/11/2016 – 25/11/2016 
26/12/2016 
06/01/2017 - 07/01/2017 

FOREVER 21 

Black Friday 
Cyber Monday 
Cyber Tuesday 
Nadal 
Rebaixes 

24/11/2016 – 25/11/2016 
28/11/2016 
29/11/2016 
18/12/2016 – 31/12/2016 
16/12/2017 + 05/01/2017  

GUESS Nadal 03/12/2016 - 31/12/2016 

PEPE JEANS 

Black Friday 
Cyber Monday 
Nadal 
Rebaixes 

25/11/2017 – 27/11/2017 
28/11/2017 
07/12/2017 - 23/12/2017 
02/01/17 

 FONT: Elaboració pròpia. 
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En primer lloc, podem veure que les marques amb l’estratègia de continguts més 

completa són: Desigual, Forever 21 i Pepe Jeans, donat que les tres promocionen 

períodes clau en el món del shopping: Nadal, el Black Friday i el Cyber Monday.  

En referència al Nadal, veiem que les tres marques Desigual, Forever 21 i Pepe Jeans, 

comencen a publicar a partir de principis de desembre fins a finals de mes, cobrint tota 

l’època de compres nadalenques. També fa promoció del Nadal la marca Guess, que 

segueix els paràmetres de les marques comentades prèviament.  

En relació a el Black Friday les marques que el promocionen (Desigual, Zara, Forever 21 

i Pepe Jeans) ho fan aproximadament des del dia 24 fins al 27 de Novembre. Respecte 

al Cyber Monday les tres marques publiquen la promoció al llarg del dia que se celebra.   

En el cas de les Rebaixes, podem veure que les dues marques espanyoles de la mostra 

(Desigual i Zara) situen la seva campanya en el mes de gener, concretament, els dies 6 i 

7. D’altra banda, la marca Pepe Jeans també fa una menció a les seves rebaixes a 

principis d’aquest mateix mes. Al contrari, Forever 21 fa dues mencions al període de 

Rebaixes, el 16 de desembre i el 5 de gener. Veiem doncs que en aquesta promoció, les 

marques es diferencien força.  

En definitiva, després d’observar la taula podem establir l’existència de tres patrons que 

es repeteixen en l’estratègia de publicació d’algunes marques:  

 Totes publiquen promoció de la campanya de Nadal i del Black Friday (excepte 

en el cas de Guess).  

 La campanya de publicació del Black Friday sempre dura diversos dies i oscil·la 

entre el 24 i el 27 de novembre. 

 Les marques que promocionen el Cyber Monday sempre ho fan el mateix dia de 

l’esdeveniment, en aquest cas el 28 de novembre de 2016. 

Abans de concloure, cal destacar que la campanya promocional que genera més 

interacció o engagement entre els usuaris de totes les marques és el període de Nadal. 

Només es dóna una excepció i és en el cas de la marca Pepe Jeans, on predomina la 

interacció dels usuaris amb la campanya de promoció de nous productes (que en 

aquesta taula no s’analitza), però en segon lloc, en aquesta marca també predomina la 

campanya de Nadal. 
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Gràfic 31: Taxa d’interacció o engagement per marques. 

 

 

Per últim, s’ha realitzat un càlcul de la taxa d’interacció o engagement de cada marca 

seguint la fórmula presentada per Cristina Ávila (veure pàgina 32).  

El càlcul és la suma de les reaccions, els comentaris i els shares obtinguts per la marca 

en el període analitzat, dividit pel nombre d’usuaris de cada Fan Page en el moment del 

buidatge de les dades26. El problema és que els resultats de les interaccions (reaccions, 

comentaris i shares) eren únicament en el període que s’analitza en la investigació i el 

nombre d’usuaris és el total de la pàgina (en tot el temps que porta oberta) els resultats 

que s’obtenien eren valors massa complexos. Per això, a la gràfica superior s’ha fet una 

aproximació en percentatge dels valors obtinguts en el càlcul. 

Observant la gràfica, veiem que la marca amb més interacció és Desigual amb un 

89,05%, la segueix Guess amb un 6,62% i, en tercer lloc, Forever 21 amb un 2,00%. 

D’una banda veiem que Desigual és la marca amb més interacció de tota la mostra 

analitzada. D’altra banda podem comprovar que Zara i Pepe Jeans són les marques amb 

menys interacció. Analitzant aquests resultats hem pogut extreure una suposició. Les 

marques amb més engagement són aquelles que presenten una imatge de marca (un 

storytelling) molt més enllà de Facebook.  

                                                           
26 S’ha utilitzat el nombre d’usuaris amb els que comptaven les Fan Page fins el dia 29 d’Abril de 2017. 
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5. Conclusions. 
 
Per finalitzar la investigació, després de l’anàlisi i la interpretació de totes les dades, s’ha 

de donar resposta als objectius plantejats a l’inici del treball. Així, com establir una 

relació entre les respostes obtingudes amb les preguntes platejades i el contingut del 

marc teòric, d’aquesta manera es genera una connexió entre les dues parts de la 

investigació, l’àmbit teòric i l’àmbit pràctic o analític.  

D’entrada, l’objectiu principal del treball era analitzar com les xarxes socials i, en 

concret el cas de Facebook, han influenciat en la relació entre els usuaris i les 

marques/empreses del sector de la moda. Per això es van plantejar uns objectius 

específics a investigar els quals se’ls dona resposta a partir de diferents preguntes.  

El primer objectiu era analitzar l’estratègia de continguts a Facebook del sector de 

moda i els trets que la caracteritzen. Amb aquest objectiu s’intenta donar resposta 

a com les marques organitzen, gestionen i creen el contingut pels seus perfils en 

aquesta xarxa social, també per a qui creen aquest contingut i com el transmeten. 

Per donar resposta es van plantejar dues preguntes: 

 Existeix una diferència important entre l’estratègia que segueixen les diferents 

marques?  

Bé, després d’analitzar l’estratègia plantejada per les diferents marques en els seus 

perfils a Facebook, s’ha arribat a la conclusió de què efectivament es presenten 

diferències en la tàctica i el plantejament de publicació que segueixen cadascuna de 

les marques. S’ha de dir però, que aquestes diferències no suposen oposició o 

contradicció de forma radical entre les diferents marques.  

És destacable que les diferències són més rellevants en  relació al contingut i la 

temàtica que es publica, que en com (format) o quan (data) es publica. S’ha arribat a 

aquesta conclusió en observar que: 

D’una banda, les marques presenten una planificació de publicació comparable, totes 

publiquen amb una freqüència de temps similar (un cop, cada dia o cada dos dies) i 

amb formats semblants (fotografia, vídeo o link), predominant la fotografía en molts 

dels casos. 
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D’altra banda, sí que es veu diferència en el contingut que publiquen, per exemple, en 

totes les marques predomina la promoció com a temàtica o contingut de publicació, 

seguida del contingut de branding. Tanmateix, depenent de la marca i de la seva 

estratègia publiquen més un tipus de promoció que un altre. Dit d’una altra manera, 

no totes les marques publiquen el mateix nombre de post en relació a les Rebaixes, o 

algunes publiquen promocionant el Black Friday i altres no ho fan. 

A tall d’exemple, la marca Zara publica contingut de promoció relacionat amb nous 

productes, rebaixes, Black Friday, nova col·lecció o la campanya de Nadal. En canvi, la 

marca Guess publica únicament promocions de nous productes o de la campanya de 

Nadal. En el cas de Pepe Jeans, presenta una campanya promocional que engloba totes 

les subcategories: nous productes, Black Friday, Cyber Monday, descomptes, rebaixes, 

nova col·lecció i campanya de Nadal. Per tant, podem veure que la diferència en relació 

a les temàtiques de publicació són existents.  

També és important, destacar les diferències en el format de publicació, donat que no 

totes les marques utilitzen el mateix format per publicar. Per exemple, Desigual utilitza 

la fotografia i els vídeos, però Zara o Pepe Jeans, utilitzen aquests dos formats i inclouen 

també el format de link.  

Un altre aspecte que diferència les publicacions és el text de publicació. Hem pogut 

comprovar que totes les marques publiquen els tres tipus de text analitzat: frases 

positives, frases informatives o preguntes. En totes les marques els formats més 

utilitzats són la frase positiva (Desigual, Guess, Forever 21) i la frase informativa (Zara i 

Pepe Jeans). El format de pregunta queda relegat en totes les marques a un tercer lloc 

d’ús (sempre entre l’1 i el 10%), només en el cas de Pepe Jeans obté el segon lloc com a 

tipus de text més utilitzat per la marca, amb un 27% d’ús.  

Per últim, destacar quina és l’estratègia quant a contingut de les peces gràfiques de les 

publicacions. En aquest cas, totes les marques publiquen fotografies on apareixen 

models femenines. Desigual ho fa en un 62% de les seves publicacions, Zara en un 67%, 

Forever 21 en un 40%, Guess en un 71% i Pepe Jeans en un 31% (però en aquest cas van 

acompanyades d’un model masculí).  A més a més, en tres de les marques el segon tipus 

de peça gràfica més utilitzada és la fotografia de producte (Desigual, Forever 21 i Guess). 
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En definitiva, l’estratègia de contingut de les marques presenta diferències substancials 

quant a la temàtica i text utilitzat en les publicacions, en menor mesura, en el format 

de publicació. Per contra, aquestes diferències són menys evidents quant a l’estratègia 

de planificació o en la freqüència de les publicacions. 

 Fins a quin punt la marca (i els seus atributs o la seva estratègia fora de 

Facebook) és important a l’hora d’establir vincles amb els usuaris? 

Després del procés d’anàlisi, s’ha arribat a la conclusió de què crear una bona 

representació de la marca –tant a dins com a fora de Facebook– és molt important per 

aconseguir establir un vincle de qualitat amb els usuaris d’aquesta en els perfils socials. 

Per tant, observant els resultats es pot intuir que les marques que presenten un univers 

de marca (o un storytelling) creat fora de Facebook (o les xarxes socials), estableixen 

un millor vincle amb els usuaris i un major seguiment en aquesta plataforma. S’ha 

arribat a aquesta conclusió a partir de dos motius.  

El primer motiu és que com millor definida estigui la marca i els seus atributs (nom, 

logotip, colors, eslògans, etc.), fora del món digital, més consumidors reconeixen la teva 

marca, la seva ideologia i/o filosofia. Això també pot fer que als usuaris els agradi la 

marca, els interessi o sentin afinitat per ella i vulguin tenir informació.  

El segon motiu és que el nivell d’interacció dels usuaris envers les marques que 

presenten un storytelling de qualitat, una identitat o personalitat, fora de Facebook 

tenen una taxa d’engagement més elevada, és a dir, que els usuaris reaccionen molt 

més a les seves publicacions.  

Un exemple clar és el cas de Desigual, els consumidors i, per extensió, els usuaris, 

reaccionen en massa a les seves publicacions. Això es deu segurament a què l’estratègia 

i els atributs d’aquesta marca va molt més enllà de les xarxes socials o d’Internet, els 

usuaris han entrat a formar part d’un univers específic, l’univers Desigual, dins i fora de 

Facebook. La marca presenta una imatge alegre i transgressora dins i fora de totes les 

seves campanyes, totes elles van en una única línia o temàtica. Per això, la gent reconeix 

sempre Desigual (pels seus colors, pels seus eslògans positius...) i això fa que els 

consumidors s’apropin a ella dins les xarxes socials, es converteixin en fans, arribant a 

triar-la per sobre de qualsevol altra marca del mercat.  
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Tot això, provoca que els usuaris sentin interès i desenvolupin un vincle emocional cap 

a la marca, el que fa derivar en un fort compromís i lleialtat (engagement) amb ella dins 

les xarxes socials. Generar aquest vincle entre consumidors i marca i, en conseqüència, 

entre el conjunt de consumidors,  pot arribar a convertir-se en una comunitat de marca.  

Cal dir però, que a partir dels resultats obtinguts, s’ha pogut comprovar que, a banda de 

Desigual i Guess, la resta de marques de la mostra no donen massa importància a 

reforçar els seus atributs de marca a través de les campanyes a Facebook. Això es veu 

reflectit en aspectes tan simples com per exemple que no apareix el logotip a les seves 

publicacions o no crear hashtags específics de la marca. En canvi, les marques 

mencionades si busquen generar una comunitat d’usuaris al voltant d’elles. 

El segon objectiu del treball era determinar quines estratègies de continguts són 

més eficaces a l’hora de generar engagement, o el que és el mateix, d’establir un 

vincle amb els usuaris de les xarxes socials.  

 Quins tipus de continguts generen més engagement? 

Posteriorment a analitzar les publicacions s’ha comprovat que hi ha continguts que 

generen un major engagement27 o interacció en relació a altres.  

Quant a contingut temàtic amb un major engagement, podem diferenciar-ne dos que 

són els predominants a quasi totes les marques. Aquests són les publicacions de 

branding de fidelització i les relacionades amb la informació de marca. Després, en 

general, també hi ha presència d’un major engagement davant d’algunes publicacions 

relacionades amb subcategories promocionals concretes: nova col·lecció (Desigual); 

promoció de nous productes, Black Friday i rebaixes (Zara); campanya de Nadal (Forever 

21); Cyber Monday (Pepe Jeans).     

Podem observar doncs que hi ha duess categories temàtiques que interessen als usuaris 

per sobre de les altres: el branding de fidelització i la informació de marca.  

D’altra banda, també és important destacar quin el tipus de text que genera més 

interacció. En aquest cas, s’ha comprovat que els usuaris comparteixen o difonen 

(referint-nos als shares) molt més les publicacions amb frases positives en totes les 

                                                           
27 Quan es parla d’engagement al llarg de les conclusions, fa referencia a engagement quant a percentatge 
total de reaccions, comentaris o shares. Si és parla només d’un dels tres casos serà especificat.  
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marques, menys en el cas de Zara que és la frase informativa.  Tot i que,  el que més 

comenten els usuaris són les publicacions en forma de preguntes llançades des de la 

marca cap a ells, són els casos de Desigual, Zara i Pepe Jeans.   

 Quin format de contingut genera més engagement? 

En relació al format que genera major engagement hem pogut comprovar que en 

general predomina la interacció en publicacions on apareix el format de fotografia.  

Cal remarcar, que la conclusió anterior és extreta de forma general, observant reaccions, 

comentaris i shares obtinguts davant els formats de publicacions (fotografia, vídeo, link) 

Però si s’observen els casos de forma diferenciada, el resultat és molt més divers.  

D’una banda, si observem els resultats davant el nombre de reaccions generades, veiem 

que predomina sempre la fotografia, en tots els casos, per davant del vídeo o el link. És 

una excepció el cas de Zara, que obté més reaccions en les publicacions amb format de 

vídeo.  D’altra banda, si observem els resultats obtinguts en el nombre de comentaris o 

shares es veu com el format predominant és el vídeo, que en totes les marques obté un 

major nombre de comentaris i shares.  

Això, ens mostra com la fotografia genera més engagement quant a nombre de 

reaccions, però el vídeo és superior quant a nombre de comentaris i shares. Per tant, 

el segon format és més útil per a obtenir una major difusió de la marca. Mentre que el 

link queda en un tercer lloc quant a generació d’engagement, també cal dir, que és el 

format amb menor nombre de publicacions de tota la mostra.  

En conclusió, també s’ha pogut comprovar que publicar únicament text no resulta 

atractiu pels usuaris, ja que aquest reaccionen molt més al contingut visual 

(fotografies, GIF...), per això, les marques dediquen molta més importància a què la 

fotografia o el vídeo publicat sigui atractiu, que no pas al text que el pugui acompanyar.  

  



Meritxell Brañas                                                                                                                     TFG 2016/17 
   

76 
 

El tercer i últim objectiu era definir quines estratègies de continguts són més 

eficaces a l’hora d’obtenir una major difusió dels continguts. 

 La freqüència i els dies de publicació és un factor important per a l’èxit d’una 

estratègia de continguts?  

Posteriorment a l’anàlisi de les dades, s’ha constatat que la freqüència en la publicació 

de continguts és important, però no essencial per a les marques. Dit d’una altra manera, 

les marques publiquen amb una freqüència quasi diària, però no segueixen un 

calendari editorial definint o un patró en freqüència o franja horària. Les marques, en 

general, no publiquen sempre diàriament, tampoc ho fan sempre a la mateixa hora. Per 

tant, segueixen un patró de publicació quasi diari però no uniforme en horari. Si s’ha 

comprovat que comparteixen contingut quasi sempre al matí, però tampoc és una 

conclusió irrefutable, perquè hi ha algunes publicacions en també en horaris de tarda.  

Cal destacar, que hi ha una excepció quant a freqüència de publicació, és el cas de la 

marca Forever 21, que publica sempre dos cops al dia i a la mateixa hora, al matí a les 

10.30 i a la tarda a les 18.30 (amb alguna excepció puntual).  

La resta de marques publica de forma irregular o saltejada, en dies i horari. Això pot 

evidenciar que Forever 21 publica utilitzant un programari específic (com per exemple 

Hootsuite) amb publicacions programades i automàtiques, mentre que la resta de 

marques presenta el que podria ser una publicació manual (feta per una persona física, 

no una màquina).  

Analitzant específicament les dates de publicació, també hem pogut concloure que les 

marques no presenten un augment o major nombre de publicacions en algun dia 

concret de la setmana. Això s’explica perquè la majoria de marques fan una única 

publicació al dia, tret d’algunes excepcions.  

Per tant, podem dir que les marques intenten publicar freqüentment, perquè els usuaris 

volen publicació constant, no volen seguir una pàgina que no publica mai contingut que 

els resulti interessant. Les marques saben que si descuiden els usuaris, els poden perdre.  

Finalment, com a resposta a aquesta pregunta, podem verificar que les marques del 

sector de la moda no tenen un patró preestablert quant a freqüència diària o franja 

horària de publicació.   
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 Quin tipus de continguts genera més debat i diàleg entre els usuaris? 

Quan es va llançar aquesta pregunta a l’inici de la investigació, es va fer perquè totes les 

marques de moda llancen esporàdicament preguntes cap als usuaris, buscant la seva 

resposta o interacció. És a dir, intenten generar diàleg entre ells i amb ells.  

En analitzar els resultats obtinguts, hem pogut comprovar diferents efectes davant el 

contingut que genera un major diàleg o comentaris (entre les variables analitzades). 

En primer lloc, el format de publicació que genera un major nombre de comentaris a 

totes les marques són les publicacions amb vídeos.  

En segon lloc, quant a tipus de text el que genera més comentaris és quan la publicació 

és una pregunta, en el cas de Desigual, Zara i Pepe Jeans. Hi ha dues excepcions, en la 

marca Forever 21 generen més comentaris les frases positives i, en el cas de Guess les 

frases informatives.  

En tercer lloc, s’ha d’observar quina és la temàtica de publicació que genera més 

comentaris. En el cas de Desigual, Forever 21 i Guess veiem que és el branding de 

publicació. Mentre que a Zara són les publicacions relacionades amb la promoció de la 

campanya de rebaixes i, a Pepe Jeans les publicacions amb informació de marca.  

Per tancar aquesta pregunta, és interessant haver comprovat que les marques intenten 

dinamitzar els seus continguts i generar una conversa al seu voltant. Sobretot, perquè 

d’aquesta manera es generen més vincles i converses entre els usuaris/consumidors i, 

això fa que es consolidi la comunitat de marca.  

 Quin tipus de continguts són capaços d’involucrar més usuaris en la seva 

difusió? 

Un dels objectius de les marques a les xarxes socials és que el seu contingut arribi a grans 

quantitats d’usuaris. En altres paraules, crear contingut viral o amb altes taxes de 

difusió.  

D’una banda, el format de publicació que involucra més usuaris en la seva difusió és el 

vídeo en totes les marques. Excepte en el cas de Forever 21 que és el link.  

D’altra banda, el tipus de text que més comparteixen o difonen els usuaris és la frase 

positiva en totes les marques, menys en el cas de Zara que són les frases informatives. 
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Segurament això és així, perquè els usuaris senten més voluntat de compartir amb els 

altres usuaris contingut positiu donat que aquest genera millors reaccions. Un contingut, 

avorrit o trist, no genera la mateixa repercussió que una publicació divertida o amb 

positivisme. Un cas semblant és el de les frases informatives, la gent vol compartir bones 

notícies amb la seva xarxa d’amics, per això la gent comparteix i difon molt més les 

publicacions relacionades amb informació de promocions o descomptes.  

Per últim, la temàtica que més es comparteix entre els usuaris és en primer lloc, el 

branding  (Forever 21 i Guess) i, en segon lloc, el que promou la informació de marca 

(Zara i Pepe Jeans). En el cas de Desigual el que més difonen els usuaris és el contingut 

sobre noves col·leccions.  

 

Per concloure aquesta investigació, comentar alguns raonaments generals als quals 

s’han arribat gràcies a la recerca teòrica i l’anàlisi de dades d’aquesta investigació.    

 Facebook és una de les xarxes socials més utilitzades i amb més activitat per les 

marques del sector de la moda. Segurament perquè és la xarxa social amb més 

usuaris del món i això els permet arribar a una gran multitud de persones, 

generant així més visibilitat per a les seves marques.  

 La Fan Page de Facebook és un format perfecte per arribar als usuaris, permet 

no només publicar contingut sinó enllaçar altres elements de la marca, 

convertint-se en una segona pàgina web. 

 Les campanyes de Social Media Marketing estan encara en fase de 

desenvolupament i creixement en molts sectors (no només en el de la moda). 

Les marques encara han d’acabar de definir quins són els seus objectius generals 

i quines metes volen aconseguir amb les seves publicacions a les diferents xarxes 

socials (també a Facebook).   

 Les marques segueixen unes tàctiques de promoció concretes: totes utilitzen 

accions promocionals als seus perfils; publiquen constantment; intenten generar 

debat i conversa entre els usuaris; publiquen molt de contingut gràfic i també 

contingut destinat als seguidors més fidels de la marca.  
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 La temàtica que predomina en la publicació de les diferents marques és la 

publicació de promocions (en les seves diferents subcategories). 

 El format de publicació més utilitzat per totes les marques és fotografia. 

 El tipus de text més utilitzat per les marques és la frase positiva i la frase 

informativa. 

 La interacció més generada pels usuaris en els perfils de les diferents marques 

són les reaccions. Això pot ser, donat que és la interacció més fàcil i ràpida de 

realitzar dins de Facebook.  

 Totes les marques analitzades publiquen promocions de la campanya de Nadal 

i del Black Friday (excepte en el cas de Guess).  

 La campanya de publicació promocionant el Black Friday sempre dura diversos 

dies, oscil·lant entre el 24 i el 27 de novembre. 

 La promoció del Cyber Monday en totes les marques sempre es realitza el mateix 

dia de l’esdeveniment, en el cas d’aquesta investigació és el 28 de novembre de 

2016. 
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7. Annexos. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1 

Models de post de les categories 
temàtiques analitzades. 

  



Il·lustració 1: Publicació amb contingut d’INFORMACIÓ DE MARCA. 

 

 

  

  

Il·lustració 2: Publicació amb contingut de BRANDING. 



  

Il·lustració 3: Publicació amb contingut de PROMOCIÓ - NOVA COL·LECCIÓ. 

 

Il·lustració 4: Publicació amb contingut de PROMOCIÓ - NADAL. 

 



 

 

 

  

Il·lustració 5: Publicació amb contingut de PROMOCIÓ – BLACK FRIDAY. 

 

Il·lustració 6: Publicació amb contingut de PROMOCIÓ – CYBER MONDAY. 

 

Il·lustració 8: Publicació amb contingut de promoció – nous productes. 

 



  Il·lustració 7: Publicació amb contingut de PROMOCIÓ – DESCOMPTES. 

 

Il·lustració 7: Publicació amb contingut de PROMOCIÓ – NOUS PRODUCTES. 

 



Il·lustració 9: Publicació amb la tipologia de text de FRASE POSITIVA. 

 



Il·lustració 10: Publicació amb la tipologia de text de FRASE INFORMATIVA. 

 

  



Il·lustració 11: Publicació amb la tipologia de text de PREGUNTA. 

 

  



Il·lustració 12: Publicació amb FOTO o VÍDEO - PRODUCTE 

 



  

Il·lustració 13: Publicació amb FOTO o VÍDEO – MODEL FEMENÍ (F)/MASCULÍ (M) 

 



 

  

Il·lustració 14: Publicació amb FOTO o VÍDEO – INFOGRAFIA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç per a visualitzar l’efecte: https://bitly.is/1g3AhR6 

 

 

 

 

  

Il·lustració 15: Publicació amb GIF 

 

https://bitly.is/1g3AhR6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2 

Plantilla-model per l’extracció de dades i 
contingut de les publicacions. 

 

 



 

 

 

 

BLOC 1. INFORMACIÓ DE LES PUBLICACIONS 

Nom de la marca a) Data i hora 
Link del 

post 
b) Idioma c) Format 

d) Hashtag 
intern 

d) Hashtag 
extern 

e) Reaccions e) Comentaris e) Shares 

DESIGUAL 
ZARA 

FOREVER 21 
GUESS 

PEPE JEANS 

?/?/? – 00:00 www… 
Castellà 
Anglès 

Foto 
Vídeo 
Link 

Sí (quin?)/ No Sí (quin?)/  No 
Num. total 

reaccions per 
publicació 

Num. total 
comentaris per 

publicació 

Num. total 
shares per 
publicació 

BLOC 2. CONTINGUT I TEMÀTICA DE LES PUBLICACIONS 
a) Tipologia a.1) Subcategoria b) Tipus text c) Convida participació? d) Contingut visual e) Edició? f) Logotip 

Branding 
 
 

Promoció 
 
 
 

Informació 
 

Fidelització 
 

Nova col·lecció; Nadal;  
Black Friday; Cyber Monday; 

Descomptes; Productes. 
 
 

Marca 
 

Frase informativa 
Frase positiva 

Pregunta 
Si/No 

Producte 
Model F/M 
Infografia 

GIF 

Si/No Si/No 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3 

Taules amb el recull de dades de la 
investigació. 

 

 



BLOC 1. Informació de les publicacions BLOC 2. Contingut i temàtica de les publicacions
Nom de la marca a) Data i hora Link del post b) Idioma c) Format d) Hashtag intern d) Hashtag extern e) Reaccions e) Comentaris e) Shares a) Tipología contingut a.1) Subcategoría b) Tipus Text c) Convida participació? d) Contingut visual e) Edició f) Logotip

DESIGUAL 07/01/2017 11:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154272840149639Anglès foto No No 1967 53 69 Promoció Rebaixes Frase informativa No Model F No Si

DESIGUAL 06/01/2017 12:01https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154270556869639Anglès video No Si #Próximamente 9866 236 783 Promoció Nova Col·lecció Frase positiva No Model F Si Si
DESIGUAL 05/01/2017 12:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154267768909639Anglès foto No No 4500 134 204 Branding Fidelització Frase informativa No Producte No Si
DESIGUAL 02/01/2017 7:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154259708734639Anglès video No No 4883 122 416 Branding Fidelització Frase positiva No Model F/Producte No Si

DESIGUAL 01/01/2017 12:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154257471624639Anglès foto No No 21601 562 922 Branding Fidelització Frase positiva No Producte No Si

DESIGUAL 31/12/2016 11:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154254387969639Anglès foto No No 7819 133 283 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No Si

DESIGUAL 29/12/2016 12:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154248362309639Anglès foto No No 7517 253 283 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No Si
DESIGUAL 28/12/2016 7:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154244379074639Anglès foto No No 20354 784 790 Branding Fidelització Frase positiva No Producte No Si
DESIGUAL 26/12/2016 7:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154237263229639Anglès foto No No 6554 73 165 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No Si

DESIGUAL 25/12/2016 12:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154234242084639Anglès foto No No 9404 110 305 Promoció Nadal Frase positiva No Producte No Si

DESIGUAL 24/12/2016 11:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154230474209639Anglès foto No No 6346 141 196 Promoció Nadal Frase positiva No Model F No Si

DESIGUAL 22/12/2016 14:04https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154224692999639Castellà video No Si #ElSuertudo 1608 227 76 Promoció Nadal Frase informativa No Model F Si Si
DESIGUAL 22/12/2016 12:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154224287034639Anglès foto No No 3940 45 126 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No Si
DESIGUAL 21/12/2016 7:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154221055214639Anglès foto No No 889 20 34 Promoció Nadal Frase positiva No Model F No Si
DESIGUAL 19/12/2016 7:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154215344314639Anglès foto No No 12826 258 598 Promoció Nadal Frase informativa No Model F/Producte No Si
DESIGUAL 18/12/2016 12:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154213064889639Anglès foto No No 40563 1012 1835 Branding Fidelització Frase positiva No Producte No Si

DESIGUAL 17/12/2016 11:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154210351184639Anglès foto No Si #GiftDifferent 4227 53 197 Promoció Nadal Frase positiva No Model F No Si
DESIGUAL 15/12/2016 12:01https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154204297879639Anglès video No Si #GiftDifferent 3717 84 290 Promoció Nadal Frase informativa No Model F Si Si
DESIGUAL 14/12/2016 7:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154200583434639Anglès foto No Si #GiftDifferent 6740 215 274 Promoció Nadal Frase positiva No Model F No Si

DESIGUAL 12/12/2016 7:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154192309814639Anglès foto No Si #GiftDifferent 15715 343 759 Promoció Nadal Frase positiva No Model F No Si

DESIGUAL 11/12/2016 12:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154189088019639Anglès foto No No 4666 60 222 Promoció Nadal Frase positiva No Producte No Si

DESIGUAL 10/12/2016 11:01https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154185495719639Anglès video No Si #GiftDifferent 6410 113 1029 Promoció Nadal Frase positiva No Producte Si Si

DESIGUAL 08/12/2016 12:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154175984024639Anglès foto No No 1569 24 49 Promoció Nadal Frase positiva No Model F No Si

DESIGUAL 06/12/2016 12:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154168293219639Anglès foto No Si #GiftDifferent 6028 102 284 Promoció Nadal Pregunta Si Model F No Si

DESIGUAL 05/12/2016 17:09https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154166066779639Anglès video No No 5393 1383 292 Promoció Nadal Pregunta Si Model F/Producte Si Si

DESIGUAL 05/12/2016 7:01https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154165203749639Anglès video No No 6338 119 332 Promoció Nadal Pregunta Si Model F/Producte Si Si
DESIGUAL 04/12/2016 12:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154162737364639Anglès foto No No 43416 1556 2615 Branding Fidelització Frase positiva No Producte No Si
DESIGUAL 02/12/2016 12:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154157443959639Anglès foto No No 1824 31 79 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No Si

DESIGUAL 30/11/2016 7:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154151814024639Anglès foto No No 7564 160 281 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No Si
DESIGUAL 28/11/2016 7:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154146623289639Anglès foto No No 5512 139 182 Promoció Cyber Monday Frase informativa No Model F No Si

DESIGUAL 27/11/2016 12:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154116349784639Anglès foto No Si #BlackFriday 18997 403 932 Promoció Black Friday Frase informativa No Producte No Si

DESIGUAL 26/11/2016 11:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154137399954639Anglès foto No Si #BlackFriday 6374 165 299 Promoció Black Friday Frase positiva No Model F Si Si

DESIGUAL 25/11/2016 7:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154116498854639Anglès foto No No 1884 52 121 Promoció Black Friday Frase informativa No Model F Si Si
DESIGUAL 24/11/2016 12:00https://www.facebook.com/24477009638/posts/10154116340364639Anglès foto No Si #Thursday 12180 250 475 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No Si
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ZARA 07/01/2017 9:00https://www.facebook.com/542604459258146/posts/629724973879427Castellà foto Si #ZaraSales No 194 171 19 Promoció Rebaixes Frase informativa No Model F Si Si

ZARA 06/01/2017 22:00https://www.facebook.com/542604459258146/posts/629463407238917Castellà foto Si #ZaraSales No 796 236 51 Promoció Rebaixes Frase informativa No Model F Si Si

ZARA 29/12/2016 13:21https://www.facebook.com/542604459258146/posts/625384240980167Castellà video Si #ZaraNewin No 267 20 61 Promoció Producte Frase informativa No GIF Si No

ZARA 26/12/2016 10:25https://www.facebook.com/542604459258146/posts/624091841109407Castellà video No No 598 15 24 Promoció Nadal Frase informativa No GIF Si No

ZARA 23/12/2016 12:40https://www.facebook.com/542604459258146/posts/622846021233989Castellà foto No No 127 2 2 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No

ZARA 20/12/2016 11:41https://www.facebook.com/542604459258146/posts/621607378024520Castellà foto Si #ZaraNewin No 209 16 6 Promoció Producte Frase informativa No Model F No No

ZARA 16/12/2016 10:47https://www.facebook.com/542604459258146/posts/619881928197065Castellà video No No 92 0 4 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No

ZARA 15/12/2016 12:34https://www.facebook.com/542604459258146/posts/619379678247290Castellà foto Si #ZaraNewin No 226 11 18 Promoció Producte Frase informativa No Model F No No

ZARA 14/12/2016 18:42https://www.facebook.com/542604459258146/posts/619060391612552Castellà video Si #ZaraNewin No 1187 150 53 Promoció Producte Frase informativa No Producte No No

ZARA 12/12/2016 14:27https://www.facebook.com/542604459258146/posts/618047205047204Castellà foto Si #ZaraNewin No 446 46 15 Promoció Producte Frase informativa No Model F No No

ZARA 09/12/2016 9:30https://www.facebook.com/542604459258146/posts/614083088776949Castellà foto No No 72 21 4 Branding Fidelització Frase informativa No Model F Si No

ZARA 08/12/2016 9:30https://www.facebook.com/542604459258146/posts/614093252109266Castellà video No No 301 19 18 Informació Marca Frase informativa No GIF Si No
ZARA 07/12/2016 9:30https://www.facebook.com/542604459258146/posts/614086985443226Castellà video No Si #pantalón #falda 174 59 5 Branding Fidelització Pregunta Si Model F No No

ZARA 07/12/2016 9:00https://www.facebook.com/542604459258146/posts/614944072024184Castellà foto No Si #recycle #joinlife 1733 93 466 Informació Marca Frase informativa No Model F No No
ZARA 06/12/2016 9:30https://www.facebook.com/542604459258146/posts/614082055443719Castellà foto Si #ZaraNewin No 1490 108 36 Promoció Producte Frase informativa No Model F No No

ZARA 05/12/2016 11:59https://www.facebook.com/542604459258146/posts/613966472121944Castellà foto No No 48 5 4 Informació Marca Frase informativa No Model F Si No
ZARA 05/12/2016 9:30https://www.facebook.com/542604459258146/posts/613925072126084Castellà foto Si #ZaraWoman #discoforest No 117 1 2 Promoció Nova Col·lecció Frase informativa No Model F Si No

ZARA 02/12/2016 20:00https://www.facebook.com/542604459258146/posts/612420505609874Castellà foto No No 193 41 10 Promoció Nova Col·lecció Frase informativa No Model F/M No No

ZARA 02/12/2016 18:00https://www.facebook.com/542604459258146/posts/612366325615292Castellà foto No No 386 18 15 Promoció Nova Col·lecció Frase informativa No Model F No No

ZARA 02/12/2016 16:20https://www.facebook.com/542604459258146/posts/612311948954063Castellà video No No 192 3 23 Promoció Nova Col·lecció Frase informativa No Model F No No
ZARA 01/12/2016 13:36https://www.facebook.com/542604459258146/posts/611495639035694Castellà video Si #ZaraNewin No 382 12 10 Promoció Producte Frase positiva No GIF No No

ZARA 30/11/2016 11:16https://www.facebook.com/542604459258146/posts/610918499093408Castellà foto Si #ZaraNewin No 166 0 3 Promoció Nova Col·lecció Frase informativa No Model F No No

ZARA 29/11/2016 20:00https://www.facebook.com/542604459258146/posts/610665762452015Castellà foto Si #ZaraMan #ZaraEditorials No 113 5 7 Promoció Nova Col·lecció Frase informativa No Model M No No

ZARA 29/11/2016 14:00https://www.facebook.com/542604459258146/posts/610535202465071Castellà foto Si #ZaraMan #ZaraEditorials No 69 0 5 Promoció Nova Col·lecció Frase informativa No Model M No No
ZARA 29/11/2016 10:28https://www.facebook.com/542604459258146/posts/610474079137850Castellà foto Si #ZaraMan #ZaraEditorials No 78 0 2 Promoció Nova Col·lecció Frase informativa No Model M No No

ZARA 28/11/2016 20:00https://www.facebook.com/542604459258146/posts/610221139163144Castellà foto Si #ZaraWoman #ZaraEditorials No 292 3 10 Promoció Nova Col·lecció Frase informativa No Model F No No

ZARA 28/11/2016 14:30https://www.facebook.com/542604459258146/posts/610116649173593Castellà foto Si #ZaraWoman #ZaraEditorials No 181 0 6 Promoció Nova Col·lecció Frase informativa No Model F No No

ZARA 28/11/2016 12:06https://www.facebook.com/542604459258146/posts/610061772512414Castellà foto Si #ZaraWoman #ZaraEditorials No 160 1 5 Promoció Nova Col·lecció Frase informativa No Model F Si No

ZARA 25/11/2016 12:00https://www.facebook.com/542604459258146/posts/608433272675264Castellà foto No No 87 3 0 Branding Fidelització Frase positiva No Model F Si No

ZARA 25/11/2016 9:00https://www.facebook.com/542604459258146/posts/608381559347102Castellà foto No No 86 95 13 Promoció Black Friday Frase informativa No Model F Si No

ZARA 24/11/2016 20:15https://www.facebook.com/542604459258146/posts/608065179378740Castellà foto No No 709 168 103 Promoció Black Friday Frase informativa No Model F Si No

ZARA 24/11/2016 10:08https://www.facebook.com/542604459258146/posts/607807196071205Castellà video No Si #pantalón #falda 171 35 7 Promoció Producte Pregunta Si GIF Si No

ZARA 23/11/2016 10:00https://www.facebook.com/542604459258146/posts/607189016133023Castellà link Si #ZaraKids #ZaraEditorials No 57 0 2 Promoció Nova Col·lecció Frase informativa No Model F/M Si No
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FOREVER21 07/01/2017 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1855002258118079Anglès foto No No 53 0 0 Promoció Producte Frase informativa No Model F No No

FOREVER21 07/01/2017 10:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1854437384841233Anglès foto No No 199 0 0 Promoció Producte Frase positiva No Model F No No

FOREVER21 06/01/2017 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1854436998174605Anglès foto No No 176 2 1 Branding Fidelització Frase positiva No Producte No No

FOREVER21 06/01/2017 10:22https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1855869891364649Anglès foto No No 63 3 2 Promoció Nova Col·lecció Frase positiva No Model F No No
FOREVER21 05/01/2017 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1854999781451660Anglès foto No No 214 1 3 Branding Fidelització Frase informativa No Producte No No

FOREVER21 05/01/2017 10:23https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1855419448076360Anglès foto No No 104 0 1 Promoció Rebaixes Frase informativa No Model F/Producte No No

FOREVER21 04/01/2017 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1854428891508749Anglès video No No 1158 276 60 Branding Fidelització Frase positiva No GIF Si No

FOREVER21 04/01/2017 10:26https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1854911081460530Anglès foto No No 131 1 1 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No

FOREVER21 03/01/2017 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1854428374842134Anglès foto No No 92 2 0 Promoció Nova Col·lecció Frase positiva No Model F No No

FOREVER21 03/01/2017 10:21https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1854435231508115Anglès foto No No 79 2 3 Promoció Nova Col·lecció Frase positiva No Model F No No

FOREVER21 02/01/2017 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1853948621556776Anglès foto No No 248 10 0 Promoció Producte Frase informativa No Model F No No

FOREVER21 02/01/2017 10:23https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1853941011557537Anglès foto No No 62 1 2 Promoció Nova Col·lecció Frase informativa No Model F No No

FOREVER21 01/01/2017 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1851818551769783Anglès foto No No 632 40 8 Branding Fidelització Frase positiva No Producte No No

FOREVER21 01/01/2017 10:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1852290261722612Anglès foto No No 149 0 0 Branding Fidelització Frase positiva No Model F Si No

FOREVER21 31/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1852290078389297Anglès foto No No 296 1 5 Promoció Nadal Frase positiva No Producte No No

FOREVER21 31/12/2016 10:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1852290078389297Anglès foto No No 165 3 4 Promoció Nadal Frase positiva No Producte No No
FOREVER21 30/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1851727771778861Anglès foto No No 227 1 0 Branding Fidelització Frase positiva No Producte No No

FOREVER21 29/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1851727448445560Anglès foto No No 99 7 1 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No

FOREVER21 28/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1851159555169016Anglès foto No No 73 0 0 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No
FOREVER21 27/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1850676405217331Anglès foto No No 253 1 0 Branding Fidelització Pregunta Si Producte No No

FOREVER21 26/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1848231845461787Anglès video No No 2207 671 84 Branding Fidelització Frase positiva No GIF Si No

FOREVER21 26/12/2016 10:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1847999438818361Anglès foto No No 1444 8 11 Promoció Nadal Frase positiva No Model F Si No

FOREVER21 25/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1848163598801945Anglès video No No 310 21 5 Promoció Nadal Pregunta Si GIF Si No

FOREVER21 25/12/2016 10:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1848004042151234Anglès video No No 143 3 1 Promoció Nadal Frase positiva No GIF Si No

FOREVER21 24/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1847739872177651Anglès foto No No 132 2 0 Promoció Nadal Frase positiva No Producte No No

FOREVER21 24/12/2016 10:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1847737348844570Anglès foto No No 415 8 4 Promoció Nadal Frase positiva No GIF No No

FOREVER21 23/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1847737152177923Anglès foto No Si #inspo 410 0 1 Branding Fidelització Frase positiva No Model F Si No

FOREVER21 22/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1847358198882485Anglès foto No No 130 0 2 Promoció Producte Frase informativa No Producte No No

FOREVER21 22/12/2016 15:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1846948525590119Anglès foto No No 616 10 1 Branding Fidelització Frase positiva No GIF No No
FOREVER21 21/12/2016 18:31https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1847355418882763Anglès foto No No 131 1 2 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No

FOREVER21 20/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1846811302270508Anglès foto No No 85 2 1 Informació Marca Frase informativa No Model F No No

FOREVER21 20/12/2016 15:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1847341178884187Anglès video No No 60 2 1 Promoció Producte Frase positiva No GIF Si No

FOREVER21 19/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1846810072270631Anglès foto No No 214 6 1 Branding Fidelització Frase positiva No Producte No No

FOREVER21 19/12/2016 15:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1846808712270767Anglès video No No 39 1 2 Promoció Producte Frase positiva No Model F Si No

FOREVER21 18/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1843423869275918Anglès video No No 125 40 11 Promoció Nadal Frase positiva No GIF Si No

FOREVER21 18/12/2016 10:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1845437799074525Anglès foto No No 106 0 0 Promoció Producte Frase positiva No Producte No No

FOREVER21 17/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1845426365742335Anglès foto No No 160 1 2 Promoció Producte Frase positiva No Model F No No

FOREVER21 17/12/2016 10:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1845429762408662Anglès foto No No 303 1 0 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No

FOREVER21 16/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1844893602462278Anglès foto No No 259 33 3 Promoció Producte Frase positiva No Producte No No

FOREVER21 16/12/2016 15:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1844887565796215Anglès video No No 15 2 1 Promoció Rebaixes Frase positiva No GIF Si No
FOREVER21 15/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1843398985945073Anglès foto No No 187 0 1 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No
FOREVER21 14/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1843348195950152Anglès video No No 56 4 4 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No

FOREVER21 13/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1843344192617219Anglès foto No No 129 1 0 Promoció Producte Frase positiva No Producte No No

FOREVER21 12/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1843334432618195Anglès foto No No 200 8 2 Informació Marca Frase informativa No Model F No No

FOREVER21 11/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1841482279470077Anglès foto No No 37 0 1 Promoció Producte Frase informativa No Producte No No

FOREVER21 11/12/2016 10:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1841482176136754Anglès foto No No 312 83 9 Branding Fidelització Frase positiva No GIF Si Si

FOREVER21 10/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1841482049470100Anglès foto No No 54 0 1 Branding Fidelització Frase informativa No Model F No No

FOREVER21 10/12/2016 10:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1841481586136813Anglès foto No No 228 2 2 Branding Fidelització Frase informativa No Model F No No

FOREVER21 09/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1841481446136827Anglès foto No No 63 0 0 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No

FOREVER21 08/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1840279679590337Anglès foto No No 251 1 3 Promoció Producte Frase positiva No Producte No No

FOREVER21 07/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1839247289693576Anglès foto No No 198 0 2 Promoció Cyber Monday Frase informativa No Producte No No

FOREVER21 06/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1839246599693645Anglès foto No No 84 1 0 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No

FOREVER21 05/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1839246436360328Anglès foto No No 62 1 1 Informació Marca Frase informativa No Model F No No

FOREVER21 04/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1837649803186658Anglès foto No No 6 0 1 Promoció Producte Frase informativa No Model F No No
FOREVER21 04/12/2016 10:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1837552543196384Anglès foto No No 177 3 0 Branding Fidelització Frase positiva No Producte No No
FOREVER21 03/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1837645206520451Anglès foto No No 38 0 1 Promoció Producte Pregunta No Producte No No

FOREVER21 03/12/2016 10:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1837555773196061Anglès foto No No 90 0 2 Promoció Producte Frase positiva No Producte No No

FOREVER21 02/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1837550616529910Anglès foto No No 38 0 0 Branding Fidelització Frase positiva No Producte No No

FOREVER21 02/12/2016 8:00https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1836909306594041Anglès foto No No 1 0 0 Promoció Descomptes Frase informativa No Infografía Si No

FOREVER21 01/12/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1836907026594269Anglès foto No No 3 0 0 Promoció Nova Col·lecció Frase informativa No Producte No No

FOREVER21 30/11/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1836245519993753Anglès foto No No 3 2 0 Branding Fidelització Frase informativa No GIF Si Si
FOREVER21 29/11/2016 21:00https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1835800426704929Anglès foto No No 1 0 0 Promoció Cyber Tuesday Frase informativa No Infografía Si No

FOREVER21 29/11/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1835796473371991Anglès foto No No 25 0 1 Promoció Producte Frase positiva No Producte No No

FOREVER21 29/11/2016 8:00https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1835232496761722Anglès foto No No 0 0 0 Promoció Cyber Tuesday Frase informativa No Infografía Si No

FOREVER21 28/11/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1835214070096898Anglès foto No No 9 0 0 Branding Fidelització Frase positiva No Producte No No

FOREVER21 28/11/2016 9:00https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1835106896774282Anglès foto No No 3 1 0 Promoció Cyber Monday Frase informativa No Infografía Si No

FOREVER21 27/11/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1833214803630158Anglès foto No No 14 0 1 Branding Fidelització Frase positiva No Producte No No

FOREVER21 27/11/2016 10:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1833207810297524Anglès foto No No 16 0 0 Promoció Producte Frase positiva No Model F No No

FOREVER21 26/11/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1833201170298188Anglès foto No No 6 0 0 Promoció Producte Frase positiva No Producte No No

FOREVER21 26/11/2016 10:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1833195696965402Anglès foto No No 40 9 1 Branding Fidelització Frase positiva No Producte No No

https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1855002258118079
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1854437384841233
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1854436998174605
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1855869891364649
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1854999781451660
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1855419448076360
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1854428891508749
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1854911081460530
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1854428374842134
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1854435231508115
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1853948621556776
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1853941011557537
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1851818551769783
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1852290261722612
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1852290078389297
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1852290078389297
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1851727771778861
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1851727448445560
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1851159555169016
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1850676405217331
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1848231845461787
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1847999438818361
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1848163598801945
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1848004042151234
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1847739872177651
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1847737348844570
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1847737152177923
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1847358198882485
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1846948525590119
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1847355418882763
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1846811302270508
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1847341178884187
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1846810072270631
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1846808712270767
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1843423869275918
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1845437799074525
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1845426365742335
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1845429762408662
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1844893602462278
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1844887565796215
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1843398985945073
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1843348195950152
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1843344192617219
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1843334432618195
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1841482279470077
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1841482176136754
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1841482049470100
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1841481586136813
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1841481446136827
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1840279679590337
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1839247289693576
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1839246599693645
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1839246436360328
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1837649803186658
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1837552543196384
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1837645206520451
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1837555773196061
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1837550616529910
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1836909306594041
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1836907026594269
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1836245519993753
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1835800426704929
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1835796473371991
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1835232496761722
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1835214070096898
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1835106896774282
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1833214803630158
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1833207810297524
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1833201170298188
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1833195696965402


FOREVER21 25/11/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1833504403601198Anglès foto No No 13 0 0 Promoció Producte Frase informativa No Producte No No
FOREVER21 25/11/2016 8:00https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1833181920300113Anglès foto No No 5 0 1 Promoció Black Friday Frase informativa No Infografía Si No

FOREVER21 24/11/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1833158253635813Anglès foto No No 1 1 0 Promoció Black Friday Frase informativa No Model F Si No

FOREVER21 24/11/2016 12:00https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1833063426978629Anglès foto No No 4 1 0 Promoció Descomptes Frase informativa No Infografía Si No

FOREVER21 24/11/2016 8:00https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1832717473679891Anglès foto No No 3 0 0 Promoció Black Friday Frase informativa No Infografía Si No

FOREVER21 23/11/2016 18:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1832314353720203Anglès foto No No 8 0 0 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No

FOREVER21 23/11/2016 13:30https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1832711473680491Anglès foto No No 71 0 1 Promoció Producte Frase positiva No Model F No No

https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1833504403601198
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1833181920300113
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1833158253635813
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1833063426978629
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1832717473679891
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1832314353720203
https://www.facebook.com/1738710429747263/posts/1832711473680491
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GUESS 05/01/2017 15:00ht+C4:C31tps://www.facebook.com/837182089670904/posts/1210304489025327Anglès foto No No 758 21 15 Branding Fidelització Frase informativa No Model F No No

GUESS 05/01/2017 9:38https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1209844942404615Anglès foto Si #LoveGuess Si #Marciano 564 15 16 Promoció Producte Frase informativa No Model F No No

GUESS 04/01/2017 10:27https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1208592822529827Anglès foto Si #Guess No 1080 52 30 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No

GUESS 31/12/2016 15:21https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1200666806655762Anglès foto Si #GuessHolidayDreams No 697 74 21 Promoció Nadal Frase positiva No Model F No No

GUESS 30/12/2016 19:30https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1199267330129043Anglès foto Si #LoveGuess No 930 19 17 Informació Marca Frase informativa No Model F No No

GUESS 30/12/2016 9:12https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1198551336867309Anglès foto Si #LoveGuess Si #Marciano 497 9 13 Promoció Nadal Frase positiva No Model F No No
GUESS 28/12/2016 11:13https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1196091257113317Anglès foto Si #LoveGuess No 485 26 12 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No

GUESS 27/12/2016 10:54https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1195054543883655Anglès foto Si #GuessHolidayDreams No 687 29 21 Promoció Nadal Pregunta Si Model F No No
GUESS 24/12/2016 15:42https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1190529014336208Anglès link Si #GuessHolidayDreams No 269 6 12 Branding Fidelització Frase positiva No GIF Si No

GUESS 23/12/2016 14:23https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1191368797585563Anglès foto No Si #Marciano 621 3 15 Promoció Producte Frase positiva No Model F No No

GUESS 20/12/2016 10:08https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1188423087880134Anglès foto Si #LoveGuess #GuessKids No 430 40 11 Branding Fidelització Frase informativa No Model F No No

GUESS 19/12/2016 14:00https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1187715147950928Anglès foto Si #LoveGuess No 676 28 26 Informació Marca Frase informativa No Model F No No

GUESS 19/12/2016 9:50https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1187459237976519Anglès foto Si #GuessAccessories No 577 13 23 Informació Marca Frase positiva No Producte No No

GUESS 18/12/2016 10:24https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1186314604757649Anglès foto Si #LoveGuess #Guess No 311 0 9 Promoció Producte Frase informativa No Model F No No

GUESS 17/12/2016 16:30https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1185322814856828Anglès foto Si #GuessHolidayDreams No 676 19 28 Promoció Producte Frase positiva No Producte Si No

GUESS 15/12/2016 8:55https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1182676705121439Anglès foto Si #LoveGuess #Guess No 221 5 6 Informació Marca Frase positiva No Model F No No
GUESS 14/12/2016 16:08https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1181869755202134Anglès foto No No 2754 81 86 Branding Fidelització Frase informativa No Model F No No

GUESS 14/12/2016 11:23https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1181605431895233Anglès foto Si #GuessHolidayDreams No 198 14 7 Promoció Producte Pregunta Si Model F Si No

GUESS 13/12/2016 9:55https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1180432728679170Anglès foto Si #LoveGuess #Guess No 756 9 24 Informació Marca Frase positiva No Model F No No

GUESS 11/12/2016 16:17https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1178636818858761Anglès foto Si #LoveGuess #Guess No 610 7 17 Branding Fidelització Frase informativa No Model F No No

GUESS 10/12/2016 14:42https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1177452135643896Anglès foto No No 499 13 7 Branding Fidelització Frase informativa No Model F No No

GUESS 09/12/2016 9:54https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1176103025778807Anglès foto Si #LoveGuess No 1015 15 29 Promoció Producte Frase positiva No Model F No No

GUESS 08/12/2016 14:14https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1175254595863650Anglès foto Si #GuessAccessories No 1016 5 35 Informació Marca Frase positiva No Producte No No

GUESS 07/12/2016 11:50https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1174054025983707Anglès foto Si #GuessHolidayDreams No 1494 36 62 Promoció Producte Frase positiva No Producte Si No

GUESS 05/12/2016 11:04https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1171325666256543Anglès foto No No 464 7 13 Informació Marca Frase informativa No Model F No No

GUESS 04/12/2016 10:09https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1169680996421010Anglès foto No No 1396 10 30 Informació Marca Frase positiva No Model F No No

GUESS 03/12/2016 10:49https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1163467167042393Anglès link Si #GuessHolidayDreams No 107 2 5 Promoció Nadal Pregunta Si Model M No No

GUESS 02/12/2016 17:16https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1166975600024883Anglès foto No No 293 19 4 Informació Marca Frase informativa No Model F No No

GUESS 02/12/2016 9:05https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1166224953433281Anglès foto Si #LoveGuess No 825 4 25 Promoció Producte Frase positiva No Model F No No

GUESS 30/11/2016 10:28https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1163230233732753Anglès foto Si #GuessHolidayDreams No 858 2 32 Promoció Producte Frase positiva No Model F No No
GUESS 29/11/2016 9:16https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1161803777208732Anglès foto Si #LoveGuess #Guess No 765 45 23 Branding Fidelització Frase informativa No Producte No No

GUESS 27/11/2016 11:07https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1159335530788890Anglès foto Si #LoveGuess No 468 5 10 Branding Fidelització Frase informativa No Model F/M No No

GUESS 26/11/2016 10:33https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1152363454819431Anglès link Si #GuessHolidayDreams #LoveGuess No 169 2 7 Branding Fidelització Frase positiva No GIF Si No

GUESS 25/11/2016 9:27https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1155993137789796Anglès foto Si #LoveGuess No 294 48 12 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No

GUESS 23/11/2016 14:02https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1154101794645597Anglès foto Si #GuessHolidayDreams #LoveGuess No 1530 20 46 Branding Fidelització Frase positiva No Producte Si No
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https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1209844942404615
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https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1199267330129043
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1198551336867309
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1196091257113317
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1195054543883655
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1190529014336208
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1191368797585563
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1188423087880134
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1187715147950928
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1187459237976519
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1186314604757649
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1185322814856828
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1182676705121439
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1181869755202134
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1181605431895233
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1180432728679170
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1178636818858761
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1177452135643896
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1176103025778807
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1175254595863650
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1174054025983707
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1171325666256543
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1169680996421010
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1163467167042393
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1166975600024883
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1166224953433281
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1163230233732753
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1161803777208732
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1159335530788890
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1152363454819431
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1155993137789796
https://www.facebook.com/837182089670904/posts/1154101794645597
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PEPE JEANS 06/01/2017 12:38https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1870629306515764Castellà foto No No 70 1 1 Branding Fidelització Pregunta Si Model F/M No No

PEPE JEANS 05/01/2017 14:15https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1870624009849627Castellà foto No Si #NocheDeReyes 42 0 3 Branding Fidelització Pregunta Si Model M No No

PEPE JEANS 04/01/2017 17:19https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1870229319889096Castellà foto No No 62 0 7 Promoció Producte Frase informativa No Model F/M No No

PEPE JEANS 04/01/2017 12:53https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1869751579936870Castellà foto No No 52 0 3 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No

PEPE JEANS 03/01/2017 13:20https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1868697700042258Castellà foto No No 30 0 1 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No
PEPE JEANS 02/01/2017 11:06https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1860934384151923Castellà link No No 14 0 0 Promoció Rebaixes Frase informativa No Infografía Si No

PEPE JEANS 30/12/2016 11:55https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1867201680191860Castellà foto No No 30 0 3 Promoció Producte Frase informativa No Model F/M No No

PEPE JEANS 29/12/2016 12:13https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1867194836859211Castellà foto No No 50 0 1 Promoció Producte Frase positiva No Model F No No
PEPE JEANS 23/12/2016 15:47https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1860992307479464Castellà foto No No 33 0 0 Promoció Nadal Pregunta Si Producte No No

PEPE JEANS 22/12/2016 15:46https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1860992087479486Castellà foto No No 68 0 5 Promoció Nadal Frase informativa No Producte No No

PEPE JEANS 20/12/2016 15:38https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1860989817479713Castellà foto No No 71 0 7 Branding Fidelització Frase positiva No Model F No No

PEPE JEANS 19/12/2016 12:00https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1860881127490582Castellà foto No No 34 0 2 Promoció Producte Pregunta Si Model F/M No No
PEPE JEANS 16/12/2016 11:27https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1860964860815542Castellà foto No No 32 0 3 Promoció Producte Pregunta Si Model F/M No No
PEPE JEANS 07/12/2016 17:49https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1856509891261039Castellà foto No No 153 2 9 Promoció Nadal Frase informativa No Producte No No

PEPE JEANS 05/12/2016 11:56https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1855194591392569Castellà foto No Si #DisabilityDay 181 5 51 Informació Marca Frase positiva No Model F/M No No

PEPE JEANS 02/12/2016 12:14https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1853544064890955Castellà foto No No 32 3 5 Promoció Producte Frase informativa No Model F No No

PEPE JEANS 02/12/2016 12:00https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1855205791391449Castellà foto Si #PepeJeansCustomStudio No 40 3 10 Promoció Producte Frase informativa No Model F/M No No
PEPE JEANS 01/12/2016 17:13https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1853009368277758Castellà video No No 28 0 13 Promoció Nova Col·lecció Frase informativa No Model/Producte Si Si

PEPE JEANS 30/11/2016 20:53https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1852323345013027Castellà foto No No 41 0 2 Promoció Nova Col·lecció Pregunta Si Model F/M Si Si
PEPE JEANS 29/11/2016 17:41https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1851698318408863Castellà video Si #OneJacket No 20 9 3 Informació Marca Pregunta Si Infografía Si Si

PEPE JEANS 28/11/2016 11:00https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1851039891808039Castellà foto No No 22 1 5 Promoció Cyber Monday Frase informativa No Infografía Si Si

PEPE JEANS 27/11/2016 11:00https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1850409211871107Castellà foto No No 26 1 1 Promoció Black Friday Frase informativa No Infografía Si Si

PEPE JEANS 26/11/2016 11:21https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1849451121966916Castellà link No No 20 0 0 Promoció Black Friday Frase informativa No Infografía Si Si

PEPE JEANS 25/11/2016 11:30https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1849373545308007Castellà foto No No 46 0 9 Promoció Black Friday Frase informativa No Infografía Si Si

PEPE JEANS 24/11/2016 12:58https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1848940722017956Castellà foto No No 38 0 14 Promoció Descomptes Frase informativa No Infografía Si Si

PEPE JEANS 23/11/2016 19:05https://www.facebook.com/1395363274042372/posts/1848586652053363Castellà foto No No 21 0 2 Branding Fidelització Frase positiva No Producte No No
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