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1. Introducció

Fa quasi 11 mesos vaig començar a treballar a una empresa que ofereix serveis de

màrqueting digital, en concret a l’equip d’Inbound Màrqueting. Em va fer il·lusió

poder incorporar-me a aquest equip, ja que curiosament, feia un temps que

experimentava aquest tipus d’estratègies de captació i conversió a Internet. Tot i que

n’havia sentit a parlar en la carrera, mai havia sigut conscient que hagués sigut

impactada per aquest tipus de màrqueting.

En part, també vaig descobrir aquest tipus d’estratègies perquè sóc una persona de

naturalesa curiosa. Sempre intento testejar tots els formats de publicitat en línia i

justament, vaig començar a percebre que aquest cop es tractava d’una publicitat

diferent, més amable, respectuosa, connectada amb el negoci i alhora més alineada

amb les necessitats que jo tenia com a usuària.

En entrar a l’equip d’Inbound Màrqueting, vaig conèixer en profunditat aquesta

metodologia i va ser llavors, quan vaig tenir-ho clar: faria un Treball de Final de Grau

per conèixer encara més aquesta disciplina.

Amb aquesta decisió, ja tenia una primera aproximació sobre què tractaria el meu

TFG. Però em faltava una cosa. Decidir entre fer un Treball de Final de Grau de

recerca o de projecte. Un altre cop, tampoc tenia dubtes. Sóc una persona pràctica,

m’agrada l’acció i trepitjar el terreny real. Va ser fàcil decidir: seria un TFG de

projecte. Però clar, em faltava el projecte en si, la part pràctica.

En aquell moment va coincidir que una coneguda començava a emprendre la seva

marca personal com a dietista-nutricionista. Estava muntant la web en línia i

necessitava ajudar amb la captació de clients. Em va semblar una bona oportunitat

poder ajudar-la i que a la vegada servís com a cas pràctic per aplicar la metodologia

d’Inbound Màrqueting.

Així va ser com una cosa va portar a l’altre i com es va decidir el tema d’aquest

Treball de Final de Grau.
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1.1 Motivació

La principal motivació del present treball és posar en pràctica tot allò que he après

en la meva trajectòria universitària, tant als estudis de Periodisme com als de

Publicitat i Relacions Públiques, juntament amb la meva incipient experiència en el

món laboral. Per aquest motiu es presenta un Pla d’Inbound Màrqueting per a un

client real, en aquest cas NutriGargallo, que tocarà múltiples punts: auditoria,

brànding, segmentació, posicionament, estratègia, SEO, captació de clients,

consumer journey o funnel advertising i social media.

El motiu pel qual he triat NutriGargallo, com ja he avançat, es deu a la meva relació

amb la fundadora del negoci. A més, en el meu temps lliure gaudeixo de la cuina i

la nutrició. Considero que l’alimentació juga un paper fonamental en el dia a dia de

les persones. És la nostra font d’energia juntament amb el descans i respirar.

Poder ajudar a impulsar una proposta de negoci que pretén ajudar a les persones,

em reconforta i em fa sentir que treballo per fer arribar més enllà una idea que és

bona i ajudar a millorar la vida de la gent.

Al final, després d’una primera experiència amb el TFG de Periodisme, m’agradaria

incorporar aquí els aprenentatges que vaig incorporar en el meu bagatge personal

en el primer Treball de Final de Grau, organitzar-me millor, crear un treball de

qualitat un altre cop i aprofitar el temps al màxim. En definitiva, si hi dedico temps,

que almenys serveixi per a alguna cosa de profit.

1.2 Problema actual

Com qualsevol projecte que es llança al mercat, NutriGargallo presenta problemes

de notorietat en la seva comunicació. La Mar Gargallo ofereix serveis de nutrició per

primer cop per compte propi i no forma part avui dia de la ment dels potencials

clients. Totes les empreses passen per aquest punt en l'inici de la seva carrera, però

caldrà treballar-lo per poder començar a fer-se sonar.

En segon lloc, el segon problema i que és vital solucionar-lo és la manca de clients.

Avui dia NutriGargallo no compta amb una cartera de clients i és necessari treballar

per començar a construir-la. La fundadora ha animat provat plans de nutrició en
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conegudes, però han sigut experiments per poder comptar amb testimonis que

serveixin per convèncer a futurs clients.

1.3 Objectius

Els objectius finals d’aquest pla d’Inbound Màrqueting, com bé avançava prèviament

són desenvolupar un projecte comunicatiu que ajudi a consolidar i créixer una

iniciativa de negoci real. Però sobretot, que porti resultats, és a dir, clients per a

NutriGargallo.

A escala personal, suposa tot un repte crear una estratègia d’Inbound Màrqueting de

principi a final, ja que a l’empresa treballo juntament amb una persona amb més

experiència en aquest camp. Així, que per primer cop, faré una proposta tota sola.

D’aquesta manera, posaré en pràctica tots els coneixements apresos durant la

carrera acadèmica i professional, i desenvoluparé un projecte real. Potser, em

proposi més endavant oferir serveis com d’Inbound Màrqueting a Pimes, així que

l’objectiu també és guanyar experiència i fer una primera aproximació per a un futur.

1.4 Metodologia

En primer lloc, s’ha establert quin és el principal problema a solucionar a

NutriGargallo abans d’aplicar el pla. Tot seguit, s’ha dut a terme una investigació

completa sobre la metodologia de l’Inbound Màrqueting i el sector de la nutrició,

posant especial atenció a case studies de l’àmbit de treball. Encara que m’és un

món proper, ha sigut important cercar informació per poder crear millors estratègies.

Amb tota aquesta anàlisi s’ha pogut establir el punt de partida: quin és el

posicionament, debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del negoci. A

continuació, s’han marcat els objectius que hauria d’assolir l’empresa per solucionar

els problemes inicials i a la vegada consolidar-se, captar més clients de manera

orgànica i créixer.

Amb tot això, s’ha decidit la línia estratègia a seguir per aconseguir els objectius

marcats, accions, pressupost, calendari i indicadors de seguiment a controlar i

desenvolupar en la implementació del pla.
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Al final, s’han apuntat els aprenentatges del TFG en unes conclusions i s’ha detallat

bibliografia emprada per a la creació del treball.

En aquest treball sovint s'utilitza com a font d'informació el blog de HubSpot. El

motiu de l'elecció d'aquesta font és deu a què aquest CRM és el més popular per a

desenvolupar estratègies d'Inbound Màrqueting avui dia en tot el món. A més, és el

software que ha impulsat l'ús d'estratègies d'Inbound Màrqueting gràcies als seus

cursos gratuïts.

En el marc teòric també es fa referència i s'ha extret informació dels millors blogs de

màrqueting digital en castellà com 40defiebre, Neoattack o InboundCycle.

Tanmateix, hi ha una font que destaca amb freqüència en tot el treball. Es tracta de

Numerical Blog, el blog de Cyberclick. L'ús d'aquest es deu al fet que aquesta

empresa resulta ser la primera agència de màrqueting espanyola en el rànquing de

partners de HubSpot.
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2. Marc teòric

2.1 Què és l’Inbound màrqueting

Començarem amb la definició del concepte. Segons Cyberclick, es tracta d’una

metodologia publicitària que “té com a finalitat principal atraure i convèncer amb

contingut de valor els teus clients ideals, tenint en compte en quin punt del procés

de compra es troben, per personalitzar així allò que ofereixes en cada moment”1. Es

tracta doncs, d’una metodologia no intrusiva i personalitzada que pretén posar a

l’usuari en el centre de l’estratègia.

Una altra definició molt concisa, però que defineix perfectament els fonaments

d’aquesta pràctica publicitaria és la que ofereix HubSpot, que apunta que “l’Inbound

màrqueting és contingut més context”2.

De Matías, apunta en una perspectiva més social que l’Inbound Màrqueting és ’una

filosofia que persegueix la creació de relacions de llarga durada entre marca

iconsumir, a través de canals de comunicació bidireccionals, en els que ambdues

parts troben benefici3.

I és que en l’Inbound Màrqueting és vital comunicar-se amb l’usuari en el principi del

procés de compra i acompanyar-lo fins a la conversió o venda final. Ara bé, com es

posa en contacte la marca amb l’usuari en l’inici del procés de compra? Atraient-lo

mitjançant informació i contingut de valor adequats a les necessitats del moment.

Aquesta és una peça fonamental de la metodologia Inbound. Cal que la marca

comprengui les necessitats de l’usuari, els dubtes, incerteses, reptes i pors que

tingui aquest, per adreçar-se a ell amb la informació que requereixi.

D’altra banda, per aconseguir que l’usuari acabi realitzant l’acció que busca

l’empresa i que suposa una solució al problema de l’usuari, cal acompanyar

3 De Matias Batalla, D. (2018). màrqueting para las organizaciones del S.XXI (1° edición). [en línia]
Disponible a: https://doi.org/J-5-201[Consultat el 2 de febrero de 2021]

2 HubSpot (n.d.) Inbound màrqueting Certification [en línia]. Disponible a:
https://app.HubSpot.com/academy/2659910/tracks/23/199/1659 [Consultat el 2 de febrer de 2021]

1 Cyberclick (2021). Inbound màrqueting. Cyberclick. [en línia]. Disponible a
https://www.cyberclick.es/inbound-màrqueting [Consultat el 15 de febrer de 2021]
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didàcticament al contacte durant el procés de compra. Aquest camí està format per

3 etapes: atracció, interacció i deliri4.

En resum, cal atraure potencials clients a una web amb contingut de valor i útil per

aquests A continuació, cal interactuar i aportar solucions que s’ajustin als seus pain

points perquè tinguin més probabilitats de comprar. Al final, cal proporcionant ajuda i

assistència amable perquè els clients acabin satisfets.

Cal tenir en compte que el cicle de compra no acaba amb la venda. La filosofia

Inbound posa especial focus en tancar amb l’èxit la compra, ja que “quan els clients

troben èxit i comparteixen aquest èxit amb altres persones, atrauen nous clients

potencials creant un bucle autosostenible. És pe això que la filosofia Inbound ha

triomfat, ja que accelera i impulsa l’adquisició de nous clients constantment5.

Imatge 1. Model flywheel de HubSpot | Font: HubSpot

De Matías, va més enllà i apunta que realment ens trobem davant d’una filosofia que

persegueix la creació de relacions de llarga durada entre marca i consumir, a través

de canals de comunicació bidiredciccioonals, en els que ambdues parts troben

benefici.

5 HubSpot (n.d.) The Flywheel Model [en línia]. Disponible a:
https://www.HubSpot.com/flywheel [Consultat el  20 de febrer de 2021]

4 HubSpot (n.d.) What is inbound màrqueting? [en línia]. Disponible a:
https://www.HubSpot.com/inbound-màrqueting [Consultat el  20 de febrer de 2021]
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2.2 Història de l’Inbound màrqueting

La història de l’Inbound màrqueting comença far un parell de segles. Segons Peter

F. Drucker, el fundador del màrqueting modern, els inicis d’aquesta metodologia se

situen en els anys 50 del segle XIX.

En aquell moment, Cyrus Hall McCormick, l’inventor de la recol·lectadora mecànica,

va utilitzar la investigació de mercat per desenvolupar mètodes inbound i generar

interès en els consumidors per un producte que suposava una revolució en

l’agricultura.6

30 anys més tard, el 1888, Richard W. Sears i Alvah Roebuck van publicar un

catàleg, d'entrada de rellotges, però que de pressa va incorporar altres categories

com bicicletes o roba d’esport, amb més de 500 pàgines de contingut, que es va

enviar a 300.000 cases de famílies d’àrees rurals7. Avui dia, aquesta acció és

considerada una de les primeres campanyes de màrqueting centrada en l'usuari.

Gràcies a aquest catàleg, Sears i Roebuck van aconseguir obtenir informació

rellevant sobre les famílies de forma ràpida i a un baix cost.

Més endavant, i ja situats en els anys 50 i 60 del segle XX, en plena emergència de

les marques comercials, va explotar la tècnica de la investigació de mercats, que va

permetre als professionals del màrqueting recollir informació de valor sobre els

hàbits i interessos dels diferents grups de població. Naixia així la segmentació i

adaptació del missatge i experiència al viatge del consumidor. Val a dir, però, que es

tractava de campanyes outbound com la publicitat exterior, la televisió, la venda

porta a porta o els anuncis de televisió i ràdio.

Va ser llavors quan les teories de Peter F. Drucker van prendre importància i van

acabar monopolitzant la dècada dels 70 del segle XX. Drucker apuntava que “la

segmentació de mercats i l’orientació dels productes o serveis a les necessitats dels

clients eren fonamentals per desenvolupar una estratègia de màrqueting exitosa”8.

8Cardona, L. (2020). Una breve historia del inbound màrqueting [en línia]. Disponible a
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/una-breve-historia-del-inbound-màrqueting [Consultat el
20 de febrer de 2021]

7 Wikipedia (n.d.) Richard Warren Sears. [en línia]. Disponible a:
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Warren_Sears [Consultat el  20 de febrer de 2021]

6Drucker, P. F. (2008): The Five Most Important Questions You Will Ever Ask About Your Organization,
Tercera edición
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Segons el consultor i professor de negocis, si s’aplicava l’acció de màrqueting

adequada, “l’empresa només havia de posar el producte o servei a disposició del

comprador”, ja que s’aconsegueixen clients “a través de la logística en lloc de les

vendes”9.

Una altra personalitat rellevant per l’eclosió de l’Inbound màrqueting és Seth Godin,

qui va encunyar el 1999 el concepte màrqueting de permís10. En aquell context

havia augmentat la dificultat per captar l'atenció dels consumidors en les campanyes

tradicionals de publicitat a causa de la saturació d’anuncis. Godin proposava amb

aquest concepte una filosofia menys agressiva de vendre.

Per a ell, el màrqueting de permís “és el privilegi (no el dret) de lliurar missatges

previstos, personals i rellevants a les persones que realment volen obtenir-los”. I és

que “tractar les persones amb respecte és la millor manera de cridar la seva

atenció”11.

Si mes no, el gran canvi estava a punt d’arribar: l’eclosió d’Internet suposaria una

autèntica revolució per al màrqueting tradicional. A l’inici dels anys 90, Tim

Berners-Lee va crear la World Wide Web. Tot seguit, el 1995 va néixer el primer

motor de cerca, el 1997 va sorgir el Search Engine Optimization (SEO) i el 2000 la

publicitat de pagament per clic (CPC). Pel que fa a les xarxes socials, LinkedIn es va

fundar el 2002, Facebook el 2004, YouTube el 2005, Twitter el 2006, Instagram el

2010, quan els telèfons intel·ligents s’apoderaven de l’entorn digital i emergien blogs

i fòrums en línia.

Tots aquests canvis van modificar ràpidament els hàbits de consum dels

consumidors i les empreses i publicitaris van haver d’adaptar-se. L’usuari va passar

a ser prosumer12, o més ben dit, un consumidor que pot fer contingut. Les principals

característiques del nou consumidor emergit de la transformació digital són:

12 Isabel, A. (n.d.) La era del prosumidor: qué es un prosumer y cómo ayuda a tu marca [en línia].
Disponible a: https://blog.HubSpot.es/màrqueting/prosumidor [Consultat el  20 de febrer de 2021]

11 Godin, S. (2008) Permission màrqueting. Seth’s Blog. [en línia]. Disponible a
https://seths.blog/2008/01/permission-mark/ [Consultat el  20 de febrer de 2021]

10 Romero, D. (2015). Que es el màrqueting de permiso. [en línia]. Disponible a
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-màrqueting/qu%C3%A9-es-el-permission-màrqueting
[Consultat el  20 de febrer de 2021]

9 Ídem
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● Exigeix la personalització

● Mirada crítica i analítica

● Cerca de l’excel·lència

● Capacitat de produir i opina

Paral·lelament, en aquesta època, el 2005, Dharmesh Shah, David Meerman Scott i

Brian Halligan van publicar el llibre Inbound màrqueting: Get Found Using Google,

Social Media and Blogs a la vegada que fundaven HubSpot, un software que

permetria inicialment trobar en una sola interfície, eines per gestionar continguts,

analitzar resultats, realitzar campanyes d'email màrqueting13.

Aquest programa sorgia de la necessitat de Dharmesh Shah de gestionar millor l’èxit

del seu blog OnStartups.com. I és que es va adonar que per gestionar un sol lloc

necessitava tenir obertes diverses pestanyes: WordPress com a CMS, una altra eina

per crear landing pages, una per emailing, Google Analytics i altres per gestionar la

comunitat14.

La venda d’aquesta eina a empreses no va sortir bé al principi, així que els seus

fundadors van prendre una decisió, calia potenciar el concepte Inbound màrqueting

abans. Encara va ser difícil impulsar el terme Inbound màrqueting, aquesta idea s’ha

popularitzat al llarg dels anys progressivament:

Imatge 2. Evolució del terme ‘Inbound màrqueting’ des de 2005 fins ara a tot el món | Font: Google

Trends

14 Ídem

13 InboundCycle (2021). Inbound màrqueting: qué es, origen, metodología y filosofía.  InboundCycle.
[en línia]. Disponible a https://www.inboundcycle.com/inbound-màrqueting-que-es [Consultat el  20
de febrer de 2021]
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D’altra banda, com bé s’avançava abans, l’arribada dels fòrums a internet també

marcaria una fita rellevant en l’Inbound màrqueting. Fins llavors, les marques

controlaven la informació que es publicava a internet. Les empreses decidien què és

el que es deia sobre elles, ja que publicaven la informació.

Però amb els blogs tot va canviar. Entrava en joc un nou agent capaç de dir la seva.

I és que les persones particulars expressaven la seva opinió o preguntaven a altres

consumidors i usuaris sobre productes i serveis. A més, aquesta informació era del

tot accessible a través dels cercadors. S’inicia així un procés de democratització de

la informació que fa perdre el control de la informació a les empreses.

2.3 Principals diferències amb l’Outbound màrqueting

Segons explica De Matías a màrqueting para las organitzacions del S.XXI, l’Inbound

màrqueting sorgeix en contraposició al Outbound màrqueting, que vindria a ser, el

màrqueting tradicional, en què s’emeten missatges "cap a fora" basats en la invasió

a l'usuari per captar la seva atenció i executar l'acció de compravenda. Encara que

el concepte en si té moltes dècades d'existència, el terme no va sorgir fins al 200515.

En aquest sentit, la perspectiva de l’Outbound màrqueting correspon al que

tipificaríem de "publicitat", caracteritzada per primar la quantitat a la qualitat. En

aquest tipus d’estratègies, es busca entrar en contacte amb el nombre més gran

d’usuaris interessats en els nostres productes. Com l’enfocament és poc segmentat,

el percentatge d'eficàcia sol ser inferior als resultats obtinguts en Inbound

màrqueting, on es prima la qualitat.

Per fer-ho més gràfic, s’ha creat una taula amb les principals característiques16 dels

dos tipus d’estratègies.

Inbound màrqueting Outbound màrqueting

16 InboundCycle (2021). Outbound màrqueting vs inbound màrqueting. InboundCycle. [en línia].
Disponible a https://www.inboundcycle.com/inbound-màrqueting-vs-outbound-màrqueting [Consultat
el  20 de febrer de 2021]

15 Tomas. D, (2019). Inbound màrqueting vs outbound màrqueting ¡. Cyberclick. [en línia].Disponible a
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/inbound-màrqueting-vs-outbound-màrqueting [Consultat el
20 de febrer de 2021]
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Qui busca què Client busca la marca Marca busca client

Metodologia Atracció Interrupció

Pressupost Baix i Alta creativitat Alt

Públic Segmentació qualificada Generalista

Creixement Orgànic Depèn de la inversió

Conversió Mitjana-Alta Baixa

ROI Mesurable Difícil de mesurar

Focus Aportar valor a l’usuari Venda directa

Tipus de comunicació Bidireccional Unidireccional

Canals SEO, Blogs, màrqueting de

continguts, XX.SS.

Ràdio, televisió, premsa, emailing,

bàners.

Tanmateix, no podem perdre de vista que ambdues estratègies comparteixen la

mateixa finalitat, que no és cap altra que “cridar l'atenció dels usuaris amb l'objectiu
que contractin els nostres productes o serveis”17.

Al final, també és important diferenciar el màrqueting de contingut de l’Inbound

màrqueting, ja que no són el mateix. Encara que és habitual que el màrqueting de

continguts estigui integrat en un procés d’Inbound màrqueting, podria donar-se el

cas que no fos així.

17Garcia. L. (2021) Diferencias entre Inbound màrqueting y Outbound màrqueting. 40 de fiebre.[en
línia].Disponible a https://www.40defiebre.com/inbound-vs-outbound-màrqueting [Consultat el  20 de
febrer de 2021]
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Per exemple, si compartim continguts a través d'email màrqueting, estarem fent

màrqueting de continguts, però si no pensem en el moment i en les formes de

fer-ho, estaríem incorrent segurament en un enfocament de màrqueting més

tradicional tipus outbound, interrompent i molestant als nostres usuaris18.

2.4 Beneficis de l’Inbound màrqueting

Tal com afirma Brian Halligan, cofundador i CEO d'HubSpot, “els compradors tenen

més informació disponible i altes expectatives d'una compra rellevant i personal”.

L’Inbound màrqueting aconsegueix estar a l'altura de l’experiència desitjada.

Segons l’estudi Los resultados del Inbound màrqueting19, els beneficis qualitatius

d’aquesta metodologia són:

1. Generació d’un canal de captació orgànic independent als mitjans de

pagament capaç de generar leads.

2. Obtenció de dades de qualitat sobre el mercat, i per tant, creació d’una base

de dades qualificada.

3. Automatització de processos gràcies al lead nurturing i estalvi de recursos.

4. Millora el ROI (retorn de la inversió) de les campanyes en línia i de retruc,

ajuda a les campanyes offline.

5. Reforça el brànding i posiciona l’empresa com a experta en el sector gràcies

als seus continguts de qualitat.

6. Millora l’engagement de la marca en compartir contingut de valor i qualitat útil

pels contactes.

7. Oportunitat de fidelitzar contactes i crear ambaixadors de marca que actuïn

com a “evangelistes” que ens permetin arribar a un públic més ampli.

19 InboundCycle. (2020) Los resultados del Inbound màrqueting 2020. [en línia]. Disponible a
https://www.estadodelinboundmàrqueting.com/ [Consultat el  20 de febrer de 2021]

18 40defiebre (2021). màrqueting de Contenidos vs Inbound màrqueting: Diferencias y similitudes. 40
de fiebre.[en línia].Disponible a
https://www.40defiebre.com/màrqueting-contenidos-vs-inbound-màrqueting [Consultat el  20 de
febrer de 2021]
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8. Respecta els temps de l’usuari sense entrar en tendències intrusives o

molestes.

A escala quantitativa, segons el mateix estudi els potencials beneficis són:

1. Capacitat de duplicar els contactes de màrqueting x2 en un any i x7 en dos

2. Incrementa les visites a la pàgina web de la marca x4 en un any i x12 el

següent.

3. Generació d’un lead qualificat i 12 registres cada 370 visites.

4. Capacitat de multiplicar x5 els leads en un any i x14 en dos.

5. En negocis B2B, augmenta les conversions de visita a registre

6. En negocis B2C, registra un augment de visites acumulades.

2.5 Etapes d’una estratègia Inbound

Tal com s’ha avançat prèviament, l’objectiu principal de l’Inbound màrqueting és

aconseguir potencials clients, convertint un desconegut en un promotor de la marca

fidel a l’empresa. Però per a fer-ho, l’usuari passa per diferents fases:

Desconegut → Visitant → Lead → Client → Promotor

Durant aquest procés de conversió de client, l’empresa duu a terme diferents

estratègies de manera que l’usuari avanci i acabi convertint-se en client. Si més no,

la base d’aquestes estratègies sempre és acompanyar i educar l’usuari amb

contingut de valor per a cada etapa.

És important tenir clar aquest concepte, ja que el contingut és la base de l’Inbound

màrqueting i la qualitat d’aquest definirà l’èxit de les estratègies. Si coneixem bé que

és l’usuari i en quina fase es troba, podrem oferir un contingut adequat en el

moment precís i finalment serà més útil per al contacte.
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Imatge 3. Buyer journey i etapes de l’Inbound màrqueting | Font: Cyberclick

En paral·lel al llarg procés de conversió del client o buyer journey, l’empresa aplica

un seguit d’accions per acompanyar l’usuari. Aquesta metodologia té 4 etapes

segons HubSpot i són les següents:

2.5.1 Atracció

Aquesta és la primera de totes les etapes i està centrada a atraure el públic per

aconseguir un primer contacte. Es tracta d’usuaris que no coneixen la marca i el que

volem aconseguir és que visitin la web o blog per després iniciar la interacció.

Sovint, en aquesta fase els usuaris coneixen la seva necessitat, però no la solució,

així que els contactes poden estar descobrint solucions, comparant o intentant

prendre una decisió.

En aquesta fase és de vital importància començar una relació de confiança, que

només s’aconseguirà si oferim un contingut de qualitat que resolgui els dubtes amb

els quals ha arribat a nosaltres.

A més s’ha de tenir en compte, que si l’usuari troba en el contingut una font

d’informació interessant, és possible que la comparteixi amb altes usuàries i atragui

nous possibles contactes.
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L’actiu que més s’utilitza en aquesta fase és el contingut a blogs, xarxes socials,

webs i el posicionament SEO (Search Engine Optimization) (De Matías, 2018)

2.5.2 Conversió

L’objectiu d’aquesta etapa és generar leads. Això s’aconsegueix obtenint informació

i registres de les visites que s’han atret en la primera fase. Aquí se solen utilitzar

calls-to-action (CTA’s), emails, chatbots i formularis landing pages on s’ofereixen

guies, documents, formacions o qualsevol altre format que ajudi a respondre les

peguntes, necessitats o preocupacions del lead.

Per conèixer la qualitat dels leads i poder diferenciar entre màrqueting qualified lead

o sales qualified lead, és molt important fer les preguntes adients en els formularis.

Només així l'empresa pot saber si es troba davant d’un potencial client o no.

En aquest punt del procés, una marca es pot trobar amb dos tipus d’usuaris: els que

prefereixen tenir una conversa més àgil i passen de pressa aquesta fase, i els que

més a poc a poc. Aquest segon tipus d’usuaris necessiten més suport de la nostra

part perquè acabin convertint.

Gràcies a les dades aconseguides durant la fase de conversió, es podran crear

missatges diferents per a cada segment per personalitzar l’experiència de l’usuari i

poder tancar l’oportunitat de venda amb èxit.

2.5.3 Venda

En aquesta etapa, s’intenta convertir el lead en client mitjançant la compra dels

productes o serveis de l’empresa. És important evitar ser agressius i seguir aportant

valor a l’usuari com s’ha fet fins aquest punt, ja sigui amb atenció al client

personalitzada, documents, vídeos, guies, etc.

En definitiva, cal acompanyar les necessitats inherents de manera que el potencial

acabi escollint l’empresa en lloc d’altres ofertes del mercat. Pel que fa a l’estratègia

de màrqueting, se solen utilitzar cadenes d'email nurturing on s’educa al lead i

s’activa la venda.
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2.5.4 Fidelització

La fidelització és l’última de les etapes i en aquest punt, les empreses han de

construir una bona relació amb el client, ja que té un 50 % més de possibilitats que

torni a comprar o contractar els serveis que un usuari nou.

Cal tenir en compte que en una segona compra, l’usuari podria triar la competència,

així que cal seguir generant confiança. No només per la possible repetició de

compra, sinó perquè el desitjable és que l’usuari es converteixi en ambaixador de la

marca contribuint a atraure nous clients. I és que al final, un comprador sempre

valora l’opinió d’un altre comprador.

Segons HubSpot, la fase de fidelització, en anglès delight consisteix a “superar les

expectatives del client per crear una experiència positiva del producte o marca amb

l’objectiu de millorar la fidelitat”20. D’aquesta manera, l’empresa entra en un cercle

virtuós on les noves vendes es generen per la mateixa estratègia d’Inbound

màrqueting i també pels clients que criden a altres usuaris.

És llavors quan entra en funcionament el model flywheel exposat anteriorment.

Gràcies a la fidelització comença a moure’s una roda que no para de girar creant

atracció constant. Potser, aquest és el punt més important de l’estratègia, i és que la

creació de promotors és prioritària a l’adquisició de nous clients21.

Aquestes 4 etapes, però, estan basades en la visió de l’empresa. Si canviem el punt

de vista i ens centrem en la mirada de l’usuari, trobarem que hi ha 5 etapes:

descobriment, consideració, decisió, conversió i fidelització.

21 Castro-Pinto, R.A. (2018). Análisis de la metodología del Inbound màrqueting y su efecto en el
proceso de compra de los buyers de backpacker hostels de Miraflores (2015-2017).

20 HubSpot. (2021). What is inbound màrqueting? HubSpot. [en línia]. Disponible a
https://www.HubSpot.com/inbound-màrqueting [Consultat el  22 de febrer de 2021]
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Imatge 4. Customer Journey | Font: Cyberclick

2.6 Actius en una estratègia Inbound

A continuació, es detallaran els diferents actius que formen part de les estratègies

d’Inbound màrqueting.

2.6.1 Buyer Persona

Un buyer persona és segons Kusinitz22 una representació semificticia del client ideal

de l’empresa construïda a partir de:

● Informació personal i demogràfica

● Comportament

● Necessitats

● Motivacions

● Gustos i preferències

22Kusinitz, S. (2014). The Definition of a Buyer Persona [in Under 100 Words]. HubSpot (blog), March,
8.

18



És un exercici que consisteix a entendre quin és el problema que té el potencial

client, per entendre que necessita de l’empresa. Per aquest motiu, és imprescindible

anar més enllà i comprendre les pors, què el frena, quins són els seus desitjos més

profunds i debats interns per poder dissenyar missatges que responguin aquests

dubtes i per tant apel·lin a les seves emocions.

D’aquesta manera serà més fàcil orientar les campanyes d’Inbound màrqueting. A

més, delimitar el Buyer Persona permet estalviar temps i costos a la llarga, ja que

les estratègies centrades23.

Crear el Buyer Persona

Segons McGuigan24, per crear un Buyer Persona cal seguir els següents passos:

1. Investigar en la base de clients actual quins són els millors clients i
compradors recurrents per identificar similituds entre ells.

2. Determinar els detalls més importants que afectaran la manera de

comunicar-se amb ells.

a. Dades demogràfiques (edat, ocupació, etc.)

b. Comportaments (nivell d’habilitat, interès per l'oferta de

productes/serveis, com fan servir els productes o serveis, què

llegeixen i veuen, etc.)

c. Reptes i interessos (a continuació s’explica com es poden trobar els

punts difícils del client)

d. Preferències de correu electrònic (freqüència amb què volen rebre

correus electrònics, quan obren els correus electrònics, etc.)

3. Organitzar els detalls en persones separades identificant les persones que

comparteixen reptes i objectius.

24 McGuigan, S. (2017). How to Create a Buyer Persona in 5 Simple Steps. AWeber. [en línia]. 5 de
septiembre de 2017. Disponible a https://bit.ly/3rI1Qqi [Consultat el  22 de febrer de 2021]

23 Newberry, C. (2018). How to Build a Buyer Persona (Includes Free Template). Hootsuite. [en
línia].Disponible a: https://blog.hootsuite.com/buyer-persona/ [Consultat el  22 de febrer de 2021]
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4. Posar nom als Buyer Persona i crear fitxes amb els detalls de cada persona.

Imatge 5. Exemple de Buyer Persona  | Font: 40defiebre25

25 40defiebre (2021). ¿Qué son las buyer personas? 40 de fiebre.[en línia].Disponible a
https://www.40defiebre.com/que-es/buyer-persona [Consultat el  20 de febrer de 2021]
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Imatge 6. Exemple de Buyer Persona 2  | Font: 40defiebre26

És important actualitzar cada any aquests Buyer Persona, ja que les persones

evolucionen i els BP haurien de fer-ho de la mà.

Al final, tal com explica Domenech27 cal evitar confondre el Buyer Persona amb el

terme target, ja que no són el mateix. El target és una segmentació de persones que

“agrupa usuaris en segments com a classe social, ubicació o rang d’edat, de manera

superficial. En canvi, el Buyer Persona va més enllà: posa cara, aficions, reaccions,

necessitats i objectius. Una manera de donar-li ànima al client mitjà i aconseguir que

sigui més que dades”.

27Domenech, M.(2020). Guía para crear tu Buyer Persona en cinco pasos. [en línia].Disponible a
https://www.iebschool.com/blog/guia-crear-buyer-persona-inbound-màrqueting/ Consultat el  21 de
febrer de 2021]

26 Patel, N. (2021). Cómo Crear y Reforzar Tus Buyer Personas. NeilPatel.[en línia].Disponible a
https://neilpatel.com/es/blog/como-crear-y-reforzar-tus-buyer-personas [Consultat el  21 de febrer de
2021]
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2.6.2 Objectius

Els objectius són un element clau en una estratègia d’Inbound màrqueting. És

fonamental tenir clar quins són els objectius que vol aconseguir l’empresa amb

l’estratègia d’Inbound màrqueting per focalitzar sempre els esforços de màrqueting

en allò que realment aproparà a la consecució d’aquests.

La diferència entre fites i objectius rau en allò que es vol aconseguir. La fita és

quelcom inspiracional, allò que l’empresa vol aconseguir. És a dir, la proposta de

valor. En canvi, els objectius són els propòsits que es marca l’empresa per

aconseguir aquesta fita28.

Objectius Smart

A l’hora de definir objectius, se sol emprar la filosofia SMART, ideada per George T.

Doran el 198129. Aquesta metodologia està basada en un acrònim en què cada

lletra identifica un aspecte essencial a l’hora de redactar els objectius SMART30.

● S → specfic (específic). Els objectius han de ser específics i concrets. Cal

tenir clar què es vol aconseguir.

● M → mesurable (mesurable). Per saber si un objectiu s’ha aconseguit, hem

de ser capaços de mesurar-lo.

● A → achievable (assolible): Quan fixem objectius, hem de tenir en compte

que suposaran esforç, temps i altres costos. Per aquest motiu, cal només

establir la meta si és realista.

● R → relevant (rellevant). Els objectius han de servir per acostar l’empresa a

la fita. Si no aporten valor ni acosten a aquesta, no són rellevants. Tenir

present aquest punt, ajuda a reflexionar en la delimitació dels objectius.

30Cyberclick. (2021). Plan de màrqueting: Qué es, cómo hacerlo, ventajas y ejemplos (+plantillas)
[en línia]. Disponible a https://www.cyberclick.es/màrqueting/plan-de-màrqueting [Consultat el  20 de
febrer de 2021]

29 InboundCycle. (2020). Objetivos inteligentes (SMART): qué son y pasos para definirlosObjetivos
inteligentes (SMART): qué son y pasos para definirlos. [en línia]. Disponible a
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-màrqueting/objetivos-inteligentes-smart-que-son-paso
s-para-definirlos [Consultat el  20 de febrer de 2021]

28 Lugo, Z. (n.d.). Meta y objetivo. diferenciador. [en línea]. Disponible en:
https://www.diferenciador.com/meta-y-objetivo/ [Consultado 4 de abril de 2020]
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● T → timebound (delimitats en el temps). Qualsevol objectiu necessita un

temps per a fer-se realitat. En aquest sentit, call definir quant de temps

dedicarà l’empresa en la seva consecució.

Els objectius en màrqueting es mesuren amb Key Performance Indicators (KPI’s),

que no són res més que indicadors que ens permeten mesurar l’èxit dels objectius

establerts31. Sense una definició d’aquests no es podrà saber si s’han aconseguit al

final els objectius.

Segons Chaffey32, els objectius de màrqueting més freqüents el 2018 van ser:

● Augmentar la generació de leads

● Augmentar les vendes

● Incrementar el reconeixement de marca

● Millorar l’experiència de l’usuari

● Incrementar el trànsit web

● Millorar la qualitat de les dades

2.6.3 Contingut

Com bé s’explicava anteriorment, el contingut és el fonament i allò que dóna sentit a

l’estratègia d’Inbound Màrqueting. Aquest, és difós per diferents canals com email,

xarxes socials, blogs, etc.

Contingut segons les fases del buyer journey

A l’hora de crear contingut, cal entendre en el cicle de compra dels usuaris per fer

una bona estratègia d’Inbound Màrqueting. D’aquesta manera, podrem oferir

continguts adequats, en el moment adequat per a la necessitat adequada.

32 Chaffey, S. (2018). Setting the right digital màrqueting objectives. Smart Insights. [en línia]. 30 de
abril de 2018. Disponible en: https://bit.ly/3rNfKal [Consultat el  22 de febrer de 2021]

31Coutinho, V. (2015). KPIs: descubre qué son los indicadores clave de rendimiento y cómo usarlos
para orientar tus estrategias. Rockcontent. [en línia]. 30 de abril de 2018. Disponible en:
https://rockcontent.com/es/blog/kpis/ [Consultat el 22 de febrer de 2021]
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I és que cada etapa del viatge de conversió té unes característiques úniques, que

ens ajudaran a personalitzar les estratègies de màrqueting de continguts.

A continuació, es detalla de forma gràfica les diferents etapes del buyer journey

Imatge 7. Buyer Journey | Font: Campaign Creators33

TOFU

En l’etapa ‘top of the funnel’, la primera de totes, l’usuari ha detectat que té una

necessitat i comença a buscar informació per donar-li resposta. Cal crear contingut

que ajudi a identificar el problema de l'usuari i que respongui de forma àmplia les

necessitats dels clients potencials per intentar captar el màxim d’usuaris.

David Tomàs indica que “cal tenir en compte que en aquesta fase de l’embut,

l’interès és encara genèric; l’usuari no té per què estar plantejant-adquirir un

producte en concret”34

34Cyberclick. (2021). Embudo de conversión: ¿qué son el TOFU, MOFU y BOFU?
[en línia]. Disponible a https://www.cyberclick.es/que-es/embudo-de-conversion-tofu-mofu-bofu
[Consultat el  20 de febrer de 2021

33Campaign creators (n.d.). Lesson #7Lead Nurturing Campaign for B2B. [en línia]. Disponible a
https://www.campaigncreators.com/lead-nurturing-masterclass/lead-nurturing-campaign-b2b
[Consultat el  22 de febrer de 2021]
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Imatge 6. Contingut TOFU | Font Cyberclick

Alguns exemples de continguts TOFU són35:

● Llistats tipus "7 raons per …"

● Tutorials i 'how to'

● Ebooks sobre temes genèrics, com sectors, tendències o innovació.

● Checklists.

● Infografies.

MOFU

En la segona etapa, MOFU o ‘middle of the funnel’, els usuaris ja han descobert el

que necessiten així que han arribat a l’etapa mitjana de l'embut.

En aquesta fase, és necessari oferir contingut més especialitzat, d’aquesta manera

l’usuari deixarà les seves dades i passi a convertir-se en un lead. És important

treballar els continguts perquè solucionin de veritat les necessitats de l’usuari.

35Cyberclick. (2021). Embudo de conversión: ¿qué son el TOFU, MOFU y BOFU?
[en línia]. Disponible a https://www.cyberclick.es/que-es/embudo-de-conversion-tofu-mofu-bofu
[Consultat el  20 de febrer de 2021
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Imatge 7. Contingut MOFU  | Font: Simon

Els continguts que se solen oferir en l’etapa MOFU són36:

● Entrevistes a experts

● Vídeos demostratius

● Preguntes i respostes

● Ebooks i guies detallats

● Testimonials.

● Opinions i recomanacions.

BOFU

L’última etapa del funnel de conversió, el BOFU o "bottom of the funnel" està

formada pels usuaris que han considerat l’empresa com a opció i estan interessats

en els productes o serveis que ofereix la marca. És la part més estreta de l’embut i

la peça fonamental que tanca el cicle de venda.

36Cyberclick. (2021). Embudo de conversión: ¿qué son el TOFU, MOFU y BOFU?
[en línia]. Disponible a https://www.cyberclick.es/que-es/embudo-de-conversion-tofu-mofu-bofu
[Consultat el  20 de febrer de 2021]
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Imatge 8. Contingut BOFU  | Font: SEMrush

Els recursos que s’ofereixen en aquest punt són:

● Demostracions de producte

● Proves gratuïtes de productes

● Ofertes de llançament o descomptes

● Serveis altament especialitzats, com una consultoria personalitzada.

En definitiva, es tracta de “crear contingut diferent en cadascuna de les fases del

funnel de compra (TOFU, MOFU i BOFU) per acompanyar l’usuari des que detecta

una necessitat fins que la satisfà comprant o contractant un servei”37.

2.6.4 Suports

A l’hora de definir els tipus de contingut, cal pensar també en el format i canal de

distribució adient pel públic i la fase de l’embut de conversió. Aquests són alguns

dels actius més comuns en estratègies d’Inbound màrqueting.

37 40defiebre (2021). ¿Qué es el TOFU, MOFU, BOFU?. 40 de fiebre. [en línia].Disponible a
https://www.40defiebre.com/que-es/tofu-mofu-bofu [Consultat el  20 de febrer de 2021]
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Blogs i webs

La idea d’aquest canal és atreure trànsit de manera natural a través de les cerques

dels usuaris en llocs com Google, Yahoo o Bing entre d’altres.

En aquest sentit, el Search Engine Optimization (SEO) i l’Inbound màrqueting van

de la mà. Per aconseguir posicionar correctament en els motors de cerca, s’utilitzen

tècniques com:

Investigació de paraules clau

Tal com explica Leist38 el keyword research és el procés de trobar i analitzar els

termes de cerca reals que els usuaris utilitzen en els motors de cerca. (…) En trobar

les keywords per la seva popularitat, volum de cerca i propòsit general, podrem

abordar les qüestions que la majoria del nostre públic objectiu busca respondre.

Tal com mostra el següent gràfic de SEMrush, quan la keywords és generalista,

presenta un gran volum de cerques, així i tot, la conversió és més baixa. A mesura

que la cerca es converteix en específica, la necessitat de l’usuari està més definida i

la conversió incrementa en conseqüència.
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39SEMrush. (2021). What are long tail keywords? SEMrush. [en línia]. Disponible a:
https://www.SEMrush.com/kb/685-what-are-long-tailed-keywords [Consultat el  23 de febrer de 2021]

38 Leist, R. (2020). How to Do Keyword Research for SEO: A Beginner's Guide. HubSpot. [en línia].
Disponible a: https://blog.HubSpot.com/màrqueting/how-to-do-keyword-research-ht [Consultat el  20
de febrer de 2021]
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D’altra banda, les keywords també es classifiquen en 3 tipus: short tail, medium tail i

long tail.

Imatge 10. Tipus de keywords  | Font: Miposicionamientoweb40

● Short tail

Les keywords short tail, solen estar formades per una única paraula. Són paraules

molt genèriques com ‘màrqueting’ que presenten un gran volum de cerques, però

que presenten una intenció de cerca molt difusa.

Algú que busca sabates pot buscar tan sabates de dona, d’home, o sabates per

plantilles. Normalment són paraules que no tendeixen a la conversió.

● Medium tail

Es tracta de cerques amb 2 o 3 paraules com ‘màrqueting de continguts’ que

generen un volum de cerques no tan elevat, però contenen una intenció de cerca

una mica més específica.

Aquest tipus de keywords solen presentar competència inferior a les short tail

keywords. Si més no, si denoten un clar client potencial, poden ser molt competides.

40Alonso, R. (2016). ¿Qué son las long tail en SEO?. Mi posicionamiento web. [en línia]. Disponible
en: https://miposicionamientoweb.es/long-tail-seo/ [Consultat el  23 de febrer de 2021]
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● Long tail

Les keywords long tail són aquelles que inclouen més de 3 paraules en la seva

formulació, com per exemple ‘eines per trobar keywords’. Aquestes descarten els

usuaris que realment no estaven interessats en l’especificitat i per tant, permeten

posicionar millor perquè hi ha menys competència.

La probabilitat de conversió en aquest cas és més alta, ja que una paraula clau long

tail sol ser més específica.

Algunes de les eines que s’utilitzen en el sector per realitzar estudis de paraules

clau són les següents:
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Posicionament de paraules clau

Un cop investigades les paraules clau, es redacta contingut sobre les keywords més

rellevants pel buyer persona i es publica al blog o lloc web. Cal tenir present que per

aparèixer a les primeres posicions de la primera pàgina de les SERP, el blog post ha

de mostrar les keywords en qüestió i oferir un contingut que resolgui les necessitats i

dubtes dels usuaris.

Tot i això, hi ha més factors que ajuden a posicionar un contingut a les SERP.

Google ha anat compartint amb el temps pautes anomenades Google Quality Raters

Guidelines (o directrius de qualitat de Google en espanyol) que permeten entendre

l’algorisme que estableix el posicionament. Segons Google, els continguts que millor

posicionen són els que presenten41 :

41 Marie Haynes Consulting (2017). E-A-T and SEO. [en línia]. Febrero de 2017. Disponible en:
https://www.mariehaynes.com/eat/ [Consultat el  23 de febrer de 2021]
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● Expertise (Experiència): experiència de l’autor i contingut original i referenciat

● Autoritativeness (Autoritat): autoritat de l’autor i el mitjà en el sector sobre el

tema en qüestió

● Trustworthiness (Fiabilitat): integritat del lloc, seguretat (HTTPS), validesa

de l’autor (que sigui real), etc.

Sobre la llargada del contingut, els motors de cerca consideren que com més llarg

és aquest, més qualitat presenta el blog post. De fet, HubSpot assegura que l’article

ideal ha de situar-se entre 2.100 i 2.450 paraules42

Altres factors que també ajuden a posicionar són:

● URL: Aquesta ha d’incloure la paraula clau, evitar majúscules, guions o

accents i ser fàcils43. Moz apunta que “una URL ben elaborada proporciona

als humans i als motors de cerca una indicació fàcil d’entendre de què

tractarà la pàgina de destinació”44.

● Títol de l’article: Ha de reflectir adequadament el contingut, animar a l’usuari

a fer clic, contenir la paraula clau a posicionar i no passar els límits de 70

caràcters.

● Metadescripció: es tracta d’un fragment de fins a aproximadament 155

caràcters que resumeix el contingut d’una pàgina i es mostra als motors de

cerca. Aquest ha de convidar als usuaris a fer clic a l’article mitjançant un text

actiu i persuasiu, incloure un call-to-action i la keyword a posicionar45.

45 Heijmans, M. (2019). How to create the right meta description. SEO Yoast. [en línia]. Disponible a
https://yoast.com/meta-descriptions/ [Consultat el 30 de març de 2021]

44 8 Moz (n.d.) URL [en línia]. Disponible a https://moz.com/learn/seo/url [Consultat el 30 de març de
2021]

43Cardona, L. (2020). Estrategia SEO: cómo crear la mejor paso a paso. Cyberclick.  [en línia].
Disponible a https://bit.ly/3cKk46i [Consultat el 30 de març de 2021]

42 6 Beltis, AJ. (2020). How Long Should Blog Posts Be in 2020? [New Data]. HubSpot. [en línia].
Disponible a https://blog.HubSpot.com/màrqueting/how-long-should-your-blog-postsbe-faq [Consultat
el 30 de març de 2021]
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Imatge 12. Exemple de metadescripció  | Font: Yoast

● Estructura i jerarquia de l’article. Les capçaleres de pàgina (H1, H2, H3,

etc.) ajuden a organitzar i estructurar els continguts del post. Aquest ha

d’incloure un sol H1 (títol), un parell o tres H2 per marcar els principals

apartats i tant H3 com és desitgi.
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● Text alt a les imatges. Les aranyes dels motors de cerca no veuen les

imatges, per poder-les entendre, cal detallar el text alt. És a dir, una

descripció dels elements visuals de la imatge perquè pugui entendre el

contingut de la imatge i així posicionar-la millor en les cerques46.

● Optimització de les imatges. Cal intentar que les imatges no pesin més de

100KB, estiguin exportades en formats de pròxima generació com JPEG

2000 o WebP i incloguin informació sobre les dimensions d’aquestes.

46Estrada, D. (2020). Alt Text: descubre cómo optimizar tus Imagenes para SEO. Rock Content. [en
línia]. Disponible a https://rockcontent.com/es/blog/alt-text [Consultat el 30 de març de 2021]
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● Enllaçat de l’article. És natural que quan escrivim sobre un tema, incloguem

referències o articles relacionats tant propis com externs. D’aquesta manera

ajudem al lector a anar més enllà si ho necessita i afavorim la navegació dels

robots dels motors de cerca. Si enllacem a altres posts del nostre blog,

usarem enllaços dofollow per transmetre autoritat. En canvi, si enllacem a

altres llocs, utilitzarem el nofollow.

SEO on-page.

Aquesta tècnica consisteix a optimitzar el contingut de la nostra pàgina web, el seu

HTML i usabilitat per a posicionar els articles i pàgines en les SERP (Search Engine

Results Page). Els factors clau per millorar aspectes SEO on page són:

● Adaptatiu. Avui dia, la majoria de visites d’una web procedeix de mòbils. Per

aquest motiu, és imprescindible que el lloc web estigui preparat per atendre

aquest tipus de dispositius. De fet, Google penalitza les web que no

compleixen amb aquest requisit. Cal assegurar que el contingut es visualitza

de forma correcta en el format de pantalla mobile i desktop. El disseny

responsive no és més que “detectar automàticament l’amplada de la pantalla i

a partir d’aquí optimitza el disseny per oferir la millor experiència possible”,

explica Cyberclick47.

● AMP. Les Accelerated Mobile Pages són un recurs impulsat per Google per

millorar l’experiència de les visites procedents de mòbil. Utilitzen el llenguatge

de marcat HTML i aconsegueixen un millor rendiment, menys despesa de

dades, millor posicionament i visibilitat. Són recomanables per sites o parts

del site que reben moltes visites o s’actualitzen sovint48.

48 Alcoverro, H. (2020). ¿Qué son las Accelerated Mobile Pages o páginas AMP? Cyberclick.  [en
línia]. Disponible a https://www.cyberclick.es/que-es/accelerated-mobile-pages-o-paginas-amp
[Consultat el 30 de març de 2021]

47Cardona, L. (2020). Estrategia SEO: cómo crear la mejor paso a paso. Cyberclick.  [en línia].
Disponible a https://bit.ly/3cKk46i [Consultat el 30 de març de 2021]
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Imatge 14. Disseny responsive i AMP  | Font: Cyberclick

● Velocitat de càrrega. La velocitat de càrrega d’una pàgina web és un factor

determinant que alhora té rellevància en l’experiència d’usuari. Un web que

triga massa a carregar frustra als visitants. Per optimitzar la càrrega de la web

o blog, Google ofereix el recurs Google PageSpeed   Insights, que indica la

puntuació de velocitat i ofereix consells per millorar aquest punt.
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SEO off-page

Com indica InboudCycle, el SEO off page consisteix a “realitzar accions fora de la

nostra pàgina que impactin de forma positiva en el posicionament del nostre lloc”.

D’aquesta manera s’eleva la puntuació del site en el Page Rank, un dels factors

inclosos en l’algorisme de Google49.

El Page Rank té en compte diversos factors:

● Nombre de visites

● Qualitat dels continguts

● Quantitat i qualitat d'enllaços que apunten al  web.

És en aquest punt on s’utilitzen diferents tècniques de SEO off page. I és que, si

tens molts enllaços de valor apuntant a les teves pàgines, els motors de cerca

assumeixen que tens el tipus de contingut que aporta valor als usuaris50. En

50Patel, N. (2021) La Guía Definitiva para el SEO Off Page. NeilPatel [en línia]. Disponible a
https://neilpatel.com/es/blog/la-guia-definitiva-para-el-seo-off-page/ [Consultat el 30 de març de
2021]

49InboundCycle. (2021). ¿Qué es el SEO off page? InboundCycle [en línia]. Disponible a
https://www.inboundcycle.com/diccionario-màrqueting-en línia/seo-offpage [Consultat el 30 de març
de 2021]
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definitiva, les persones només citen, referencien o comparteixen el contingut que els

agrada.

Aquests enllaços que provenen d’altres webs s’anomenen backlinks, i la tècnica per

la qual se n’aconsegueixen més es diu linkbuilding. Què és té en compte en els

backlinks? Són diversos factors:

● Número de dominis de referència. Si tenim molts enllaços d’un sol domini,

això és quelcom estrany per a Google. Com més diversitat millor.

● Autoritat dels enllaços. Com més alta és l’autoritat de la pàgina d'enllaç,

més autoritat passa a les pàgines a les quals enllaça. En aquest sentit, un

enllaç d'una pàgina d'alta autoritat val més que un d'una pàgina de baixa

autoritat. Segons un estudi d’Ahrefs51 en què es van auditar 14 milions de

pàgines web, l'autoritat està correlacionada amb el tràfic orgànic.
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51Hardwick, J. (2020) SEO Off Page: Qué es y Por Qué es Importante. Ahrefs. [en línia]. Disponible a
https://ahrefs.com/blog/es/seo-off-page/ [Consultat el 30 de març de 2021]
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● Tipus d’enllaços. Existeixen dos tipus d’enllaços: follow i no follow. Els

primers transmeten autoritat i els segons no. Per tant, si es pretén aconseguir

enllaços des d'un lloc web en particular, val la pena assegurar-se que són

do-follow. Si mes no, encara que els enllaços no-follow no transmeten

autoritat, sí que ajudaran a generar tràfic.

● Rellevància. A l’hora d’aconseguir enllaços no tot s’hi val. Per exemple, si ets

una empresa de menjar i tens un enllaç d'un blog d'alimentació, és probable

que tingui més pes que un enllaç d'un blog de finances, apunta Ahrefs52.

● Text àncora. Aquest terme es refereix a la part visible d'un enllaç, el text

sobre el qual fem clic i que aporta informació sobre el contingut a què ens

estem dirigint. Segons Federica Sfilio a Seocom, els anchor text han de ser

variats i naturals, o almenys han d’aparentar naturalitat53.
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Un achor text no és natural quan es repeteix en excés o utilitza sempre la

paraula clau exacta. Per això, la millor estratègia per a Nichoseo és “evitar

que cap anchor text s'utilitzi més del'15% del total de anchor texts associats

al  lloc”55.

Finalment, hi ha 3 maneres d’aconseguir enllaços cap a un web: aconseguir

comparticions orgàniques mitjançant el poder de viralització de les xarxes socials,

55Ídem

54Nichoseo (2021). Anchor text o texto ancla: ¿qué es y cómo usarlo a mi favor?.[en línia]. Disponible
a https://nichoseo.com/anchor-text/ [Consultat el 30 de març de 2021]

53 Sfilio, F. (2021) Anchor text: ¿qué es y por qué es importante para el SEO? Seocom.[en línia].
Disponible a https://seocom.agency/es/blog/anchor-text-que-es-y-por-que-es-importante-para-el-seo/
[Consultat el 30 de març de 2021]

52Hardwick, J. (2020) SEO Off Page: Qué es y Por Qué es Importante. Ahrefs. [en línia]. Disponible a
https://ahrefs.com/blog/es/seo-off-page/ [Consultat el 30 de març de 2021]
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aprofitar els beneficis dels agregadors de contingut i començar una estratègia de

linkbuilding.

Lead magnets

Els lead magnets són qualsevol mena de contingut de valor que lliurem a l'usuari de

forma gratuïta a canvi de les seves dades de contacte. Són imprescindibles en una

estratègia d’Inbound màrqueting, ja que és en aquest intercanvi de dades per

contingut quan es produeix la conversió d’usuari a lead.

L’únic requisit sobre els lead magnets, és que siguin gratuïts i entregats al moment

d’omplir el formulari. Els formats més habituals, encara que dependran del sector i el

negoci són56:

● Ebooks i Guies. És el format més utilitzat avui dia57.
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● Resums, estudis i informes. Aquest tipus de contingut ofereix credibilitat

sobre un tema interessant per l’usuari.

57Sala. M(2020) 10 ejemplos de lead magnets. Cyberclick. [en línia]. Disponible a
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/ejemplos-de-lead-magnets [Consultat el 30 de març de
2021]

5640defiebre. (2021) ¿Qué es un Lead Magnet? 40defiebre. [en línia]. Disponible a
https://www.40defiebre.com/que-es/lead-magnet [Consultat el 30 de març de 2021]
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Imatge 19. Estudi sobre inbound màrqueting 2020  | Font: InboundCycle

● Infografies.
● Webinars i masterclasses. Es recomana que la seva durada no sigui

superior a una hora i els últims 5-10 minuts s'aprofitin per llançar una oferta.
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● Plantilles editables. Es tracta de recursos que els usuaris utilitzen per

aplicar en els seus negocis de forma personalitzada.
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Checklists. Són documents tipus to-do on l’usuari pot avaluar l’estat d’una qüestió

Imatge 21. Checklist sobre seguretat informàtica | Font: Nordic Solutions

● Cursos.
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● Descomptes especials. Són un recurs molt utilitzat en ecommerce per

aconseguir nous subscriptors i enviar-los periòdicament la newsletter.

Imatge 21. Inscricpió a newsletter  | Font: RubenMaez

● Accessos prèmium temporals. Es tracta de períodes de prova gratuïts (de

15-30 dies) que funcionen com un ganxo perquè els usuaris puguin avaluar

el producte i determinar si els interessa o no.

● Casos d’èxit
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Podcast

Els podcasts són un actiu valuós en les estratègies Inbound que cada cop més

s’usa per les empreses. No és res més que la versió digital de la ràdio clàssica. I es

que cada vegada hi ha més consumidors de programes sonors a la carta.
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El més habitual és emetre episodis regulars sobre novetats del sector i entrevistes a

professionals.

Xarxes Socials

Les xarxes socials funcionen en l’Inbound màrqueting com un canal més de difusió

de contingut, però en aquest cas sol ser de forma audiovisual. A més, serveixen per

compartir els articles del blog, comentar temes d'actualitat i informar de les novetats.

● Facebook és una XX.SS. útil per compartir la landing page d'algun lead

magnet, ja que és una de les xarxes socials més populars i on probablement

hi ha el nombre més gran de seguidors.

● YouTube. Aquesta plataforma és ideal en estratègies d’Inbound màrqueting,

ja que els vídeos capten l'atenció, generen emocions, generen engagement,

58 Periodistas360º (2021).Conversaciones sobre Diabetes. [en línia]. Disponible a
https://www.spreaker.com/show/conversaciones-sobre-diabetes [Consultat el 30 de març de 2021]
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són més compartits i generen una gran font de trànsit redirigible. I és que

l'estratègia de vídeo màrqueting a Youtube aporta gran quantitat de leads en

les fases de captació59.
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● Instagram. Aquesta xarxa social ofereixen la possibilitat de compartir

contingut en diferents canals (feed, stories, reels i IGTV) i formats, tant en

imatge com en vídeo. Gràcies als hashtags i a les recomanacions de la

plataforma, és possible arribar a noves audiències i aumentar la comunitat.

Sense deixar de banda, que sempre es podrà redirigir els usuaris d’Instagram

a la web o a landing pages60.

● Pinterest i Tik Tok. Es tracta de dues xarxes socials que han crescut

notablement els darreres anys. Són notablement visuals i interessants en

estratègies d’Inbound màrqueting en funció del Buyer Persona al qual ens

dirigim.

60 Alonso, A. (2020). Cómo utilizar Instagram en tu estrategia de Inbound màrqueting [en línia].
Disponible a
https://www.marketerosagencia.com/inbound-màrqueting/como-utilizar-instagram-estrategia-inbound-
màrqueting/ [Consultat el 30 de març de 2021]

59Antonio, J. (2014) Por qué debes apostar por Youtube en tu estrategia de màrqueting.
InboundCycle.  [en línia]. Disponible a
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-màrqueting/youtube-estrategia-màrqueting [Consultat
el 30 de març de 2021]
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Val a dir, que l’elecció de les xarxes socials dependrà en qualsevol cas del públic

objectiu. Si l’usuari que busquem no es troba allà, crear contingut serà una pèrdua

de temps. En aquest sentit, és important conèixer quines són les xarxes socials que

utilitza el Buyer Persona.

Al final, cal tenir en compte que els diferents canals de creació de contingut no són

independents, poden interrelacionar-se i potenciar-se els uns als altres. Per

exemple, els vídeos poden complementar articles del blog, o una entrevista pot ser

compartida a Youtube i en un podcast.

Calls-to-action

Ells call-to-action són un element clau per aconseguir conversions i fer que els

clients potencials avancin a través de l'embut de conversió. Se solen situar en els

continguts de blogs i xarxes socials amb un format tan escrit com imatge.

Pel que fa al copy, s’utilitzen verbs suggerents com ‘descobreix’ o textos en primera

persona com ‘Apuntar-me. Si més no, és fonamental explicar l'oferta per deixar clar

el benefici i fomentar la credibilitat.

Imatge 26. Call to action tipus imatge  | Font: What’s Up!
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És important ubicar-los en llocs prèmium com a l’inici i final del contingut. Tant en

vídeos com en imatges, un botó gran ajuda a cridar l’atenció i augmenta la

probabilitat de click61.

Imatge 26. Call to action en descripcions de Youtube | Font: Dushow

Finalment, sempre que sigui possible és una bona idea realitzar tests A/B d’un

mateix disseny o text per esbrinar quin format funciona millor i aconseguir així el

call-to-action amb millor conversió.

Pàgines de destí

Les landing pages o pàgines de destí són pàgines dissenyades especialment per

convertir visitants en registres. En aquestes, s’ofereixen lead magnets a canvi de les

dades de l’usuari.

Una landing page ha de contenir sempre un formulari per captar les dades de

l'usuari i convertir-lo en un contacte de la base de dades. És important no perdre de

vista aquest punt, ja que és convenient evitar qualsevol element que distregui

l’usuari de l’objectiu de convertir. Per aquest motiu, se solen eliminar els menús de

navegació.

En la descripció de la landing page, InboundCycle apunta que “el missatge ha de ser

clar i concís, explicant de la manera més concreta possible com la nostra oferta

resol el seu problema. Jugar amb els títols, subtítols i bullet points és una bona

61 Gonzalez, S. (2018). Call to action (CTA) en màrqueting: 5 consejos para construir los mejores.
Cyberclick. [en línia]. Disponible a https://bit.ly/3usk3tN
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manera de fer-ho”62. També és interessant incloure una imatge o píndola del

contingut que s'obtindrà l’usuari.

Pel que fa al formulari, cal tenir en compte que la informació que es demana ha de

ser proporcional al valor que ofereix el contingut. Com més informació es demani, la

conversió serà menor.

Imatge 27. Landing Page d’InboundCycle | Font: InboundCycle

62 Gregorio, M. (2018) Landing pages en el inbound màrqueting: 7 buenas prácticas de optimización
de la conversión. InboundCycle. [en línia]. Disponible a https://bit.ly/3sPaC7i [Consultat el 30 de març
de 2021]
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Com en els calls-to-action, si l’eina de màrqueting usada ofereix la possibilitat de

realitzar test A/B en landing pages, és aconsellable testejar-ho. D’aquesta manera

se sabrà com respon el públic als diferents elements: quin té major percentatge de

clic segons el color, la forma o la manera en la qual s’explica.

Finalment, tenint en compte l'alt percentatge de visualitzacions des de mòbil, és molt

important pensar primer en la versió mobile i que aquesta s’adapti bé a desktop.

Bases de dades

La base de dades és un dels actius més importants en una estratègia d’Inbound

màrqueting. Consisteix en la informació dels visitants que han convertit a lead. Per a

HubSpot, “és una eina que permet a les empreses emmagatzemar grans quantitats

d'informació de forma organitzada per facilitar el seu ús i consultar ràpidament a

través d'un dispositiu tecnològic”63.

Les millors bases de dades, són aquelles que contenen informació que es modifica

amb el temps i permeten l'actualització, esborrat i addició de noves dades, a més de

la seva consulta. S’anomenen bases de dades dinàmiques

Comptar amb una base de dades suposa tenir una gran audiència interessada en

l'empresa o els seus productes/serveis i que ha acceptat voluntàriament rebre

informació. Per tant, serà molt útil per a futures campanyes.

Els contactes de la base de dades, se solen segmentar en funció dels interessos de

cada empresa. Si més no, hi ha una segmentació que és interessant comptabilitzar

en quasi tots els projectes. Es tracta dels màrqueting Qualified Leads o MQL i els

Sales Qualified Leads o SQL.

En funció de la fase en què es trobin en el cicle de compra seran distingits d’una

forma o altra. Segons apunta Marina Sala, “els MQL ens han deixat les seves dades

i es troben en una fase mitjana de l'embut de conversió. Han mostrat interès per la

solució que oferim, però encara no estan preparats per comprar”. En canvi, els SQL

63 Sordo, A.I. (2021) Qué es una base de datos y cuáles son los 3 tipos utilizados por empresas.
HubSpot. [en línia]. Disponible a https://blog.HubSpot.es/màrqueting/tipos-base-datos [Consultat el 30
de març de 2021]
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“es troben en la fase més avançada de l'embut i estan preparats per parlar amb el

teu equip de vendes”64.

Cal tenir present, però, que la distinció entre MQL i SQL no és universal, ja que

depèn de cada empresa. Per saber si un MQL es converteix en un SQL, caldrà

interactuar més amb ell i conèixer el grau d’interès en els productes o serveis que

ofereix l’empresa. I és que en aquest punt, els MQL són conscients que tenen un

problema, però encara no saben quina empresa té la solució que busquen65.

Lead nurturing i automatitzacions

El lead nurturing o nutrició de leads és “una tècnica de màrqueting automatitzada i

orientada a l'educació o maduració d'oportunitats de negoci (leads) i fidelització de

clients actuals per assolir un objectiu definit, consistent normalment en la compra

d'un producte o servei i, en el cas de clients actuals, potenciar el cross selling i up

selling” explica InboundCycle.

Una bona estratègia de lead nurturing ajuda a optimitzar i automatitzar el camí del

contacte de MQL a SQL, de repetició de compra o ampliació de compra o

contractació de serveis. Sempre, tenint present que els contactes rebin els

missatges que necessiten en el moment adequat.

65 Ídem

64Sala, M. (2020). Inbound màrqueting: los contenidos más adecuados para MQL y SQL. Cyberclick.
[en línia]. Disponible a https://bit.ly/3wupvy2 [Consultat el 30 de març de 2021]
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Imatge 28. Procés de lead nurturing | Font: 40defiebre66

En el lead nurturing com s’avançava anteriorment, s’empren una sèrie de

comunicacions seqüenciades disposades en workflows o fluxos de treball. Per a

crear un workflow cal67:

● Decidir el segment de contactes al qual dirigir-nos

● Establir l'objectiu principal del workflow

● Dissenyar i implementar la lògica i seqüència de comunicacions

● Executar, testejar i optimitzar la cadena de comunicacions

Al final, la clau de l'èxit d’aquest procés és la personalització i contextualització dels

continguts. Per assegurar els anteriors punts, el lead nurturing requereix

l’automatització de comunicacions amb eines com HubSpot, Salesforce, Active

Campaign, Adobe màrqueting Cloud o Mailchimp entre d’altres.

Un dels principals beneficis d’automatitzar campanyes de lead nurturing, és que

amb el pas el temps, l’empresa aconsegueix tot un ecosistema que treballa per ella

guiant a les persones a través de l'embut de conversió68.

Gràcies al lead nurturing també s’aconsegueix:

● Establir connexions de manera immediata. Si s’aprofiten els moments d’alt

d'interès dels usuaris es podrà oferir contingut relacionat o preguntar quelcom

al lead.

● Establir una comunicació coherent. De manera que s’ofereixen els continguts

necessaris en el moment necessari.

● Ajuda a segmentar la base de dades. Si es fa seguiment del comportament

de l’usuari, l’empresa obté dades d’interès per crear segmentacions més

acurades.

● Detectar oportunitats de negoci. L’empresa sabrà quins leads, continguts i

processos generen vendes.

68Tomas, D.(2020) Lead nurturing: ¿qué es y cómo aplicarlo? Cyberclick. [en línia]. Disponible a
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-el-lead-nurturing [Consultat el 30 de març de 2021]

67Ídem

66 40defiebre (2021). ¿Qué es el lead nurturing? 40defiebre. [en línia]. Disponible a
https://www.40defiebre.com/que-es/lead-nurturing [Consultat el 30 de març de 2021]
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Algunes de les campanyes d’automatització més comunes són:

● Recuperació d’abandoned carts. Aquest email s’envia després de x hores

d’haver iniciat una compra i no haver-la finalitzat. Es recorda a l’usuari els

productes que té a la cistella virtual i a vegades s’ofereix una oferta com

despeses d’enviament gratis o un descompte.

● Venda creuada o crosselling. Aquesta automatització consisteix a enviar un

email complementari després d’una venda on se suggereix un producte o

servei complementari al qual ha adquirit el contacte.

● Onboarding de la primera compra. Després de la primera compra és

recomanable enviar una sèrie d’emails en què l’empresa es presenta, crea

connexions i ofereix recursos interessants relacionats amb la compra.

● Onboarding de la newsletter. És habitual començar a nodrir el lead que s’ha

subscrit a la newsletter. D’aquesta manera es treballa i prepara al contacte

per la compra.

Imatge 29. Exemple de lead nurturing | Font: Creació pròpia

● Educació i acceleració de la compra. En aquestes es procura eliminar tots

els impediments i barreres que podrien frustrar o frenar la venda i alhora

s’ofereixen arguments de venda potents.
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3. Anàlisi del context dels serveis de nutrició i

dietètica en línia

3.1 Definint els serveis de nutrició i dietètica

El Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat) defineix els

Dietistes-Nutricionistes com els “professionals de la salut, amb titulació universitària,

reconeguts com uns experts en alimentació, nutrició i dietètica, amb capacitat per a

intervenir en l’alimentació d’una persona o grup, des dels següents àmbits

d’actuació: la nutrició en la salut i en la malaltia; el consell dietètic; la investigació i la

docència; i la salut pública des dels organismes governamentals, les empreses del

sector de l’alimentació, i la restauració col·lectiva i social69”.

En aquest sentit, els dietistes-nutricionistes ajuden a millorar la qualitat de vida de

les persones mitjançant l’ensenyament, investigació, aconsellament i guia. En funció

de les funcions específiques que desenvolupa, actua en els següents àmbits70:

● Dietista-nutricionista clínic: consisteix a actuar sobre l’alimentació de la

persona o grup de persones sanes o malaltes tenint en compte les

necessitats fisiològiques o patològiques, preferències personals,

socioeconòmiques, religioses i culturals.

● Dietista-nutricionista comunitari o de salut pública: actua sobre la

població en general, des d’entitats diverses, desenvolupant i participant en

programes de polítiques alimentàries, de prevenció i salut en general, i

d’educació alimentària, dintre del marc de la salut pública i la nutrició

comunitària.

● Dietista-nutricionista en restauració col·lectiva: participa en la gestió i en

l’organització, i vetlla per la qualitat i la salubritat dels aliments durant tot el

procés de producció. Forma al personal del servei d’alimentació en matèria

70 ídem

69 Codinucat (2021). La professió. Codinucat [en línia]. Disponible a
https://www.codinucat.cat/la-professio/ [Consultat el 10 d’abril de 2021]
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de seguretat alimentària, planifica menús i valora l’equilibri nutricional de

l’oferta alimentària.

● Dietista-nutricionista en la indústria: assessora en la innovació de nous

productes i en el màrqueting social relacionat amb l’alimentació.

● Dietista-nutricionista docent actua com formador en centres públics i

privats en els quals s’imparteixen coneixements sobre alimentació, nutrició i

salut.

● Dietista-nutricionista investigador: està capacitat per a integrar-se en un

equip multidisciplinari d’investigació i desenvolupament. Potencia la

investigació en l’àrea de l’alimentació, la nutrició i la salut.

Es tracta d’una professió de la branca de la salut que requereix formació titulada i

regulada. Actualment, la legislació vigent (Reial Decret 433/1998 de 20 de març,

Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre i l’ordre CIN/730/2009 de 18 de març)

requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de Grau en Nutrició

Humana i Dietètica o l’anterior Diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica.

Intrusisme en la professió de dietista-nutricionista

Tot i això, la professió del dietista-nutricionista és realment sensible a l'intrusisme i a

l'engany. Segons les dades de l'Enquesta de salut de Catalunya (2019), més la

meitat de la població de més de divuit anys té excés de pes (el 42,6% dels homes i

el 28,3% de les dones). En concret el 35,4% té sobrepès i el 16,7% té obesitat 71.

Aquest panorama fa que existeix un gran mercat atractiu per a negocis enganyosos

sobre sistemes d'aprimament, productes dietètics, dietes miracle, nutrició esportiva,

etc.

Davant la gran necessitat de les persones de millorar la seva qualitat de vida, sigui

per motius fisiològics o patològics, és fàcil que apareguin empreses i personalitats

amb discursos sobre nutrició i educació alimentària capaces de confondre les

persones. Al final, el que provoca tot això és que els individus no estan en mans de

les persones correctes.

71 Diputació de Barcelona. (2021). Sobrepeso y obesidad [en línia]. Disponible a
https://www.diba.cat/es/web/entorn-urba-i-salut/sobrepes-i-obesitat [Consultat el 10 d’abril de 2021]
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Tal com afirma el Dr. Luis Morán Fagúndez, president de la Comissió Gestora de

Col·legi Professional de Dietistes-Nutricionistes d'Andalusia, “l'intrusisme en el

sector de la nutrició i dietètica es dóna en diferents agents, tant professionals

sanitaris com persones amb titulacions no oficials que presten serveis de nutrició, i

la pauta de plans d'alimentació adreçats a col·lectius o persones amb patologies ha

de restringir-se a la professió sanitària de dietista-nutricionista tal com estableix la

Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries”72.

Estem parlant de perfils de persones que poden no tenir coneixements sobre

nutrició i que estableixen pautes dietètiques sense realitzar un seguiment

personalitzat. A més, poden encoratjar el consum o compra de determinats

productes de suplementació sense veritablement ser conscients dels efectes que

podrien produir. Tal com diu la D-N Rocío Planells, això és molt més greu del que

sembla, ja que “l'alimentació influeix en la qualitat de vida".

Dietistes-Nutricionistes en Sanitat Pública

En part, la problemàtica de l’intrusisme en dietistes-nutricionistes és com que es

tracta d’una professió amb menys de vint anys que no forma part dels serveis

mèdics incorporats en la sanitat pública. Altres professions especialitzades com

l’odontologia, fisioteràpia, logopèdia o oftalmologia formen part dels serveis mèdics

oferts per la sanitat pública, però la nutrició i dietètica, està actualment exclosa en la

majoria de comunitats d’Espanya.

La idea que l’alimentació és clau per a mantenir un estil de vida saludable cada cop

gaudeix de més acceptació, sobretot degut a l’evidència que els 5 factors de risc

que més contribueixen a la pèrdua d'anys estan estrictament relacionats directament

a patrons de consum d'aliments poc saludables73. En aquest context, el paper del

dietista-nutricionista (D-N) resulta fonamental per assegurar la salut de les persones.

73Brito, N. B., Célix, M. S., Jiménez, O. M., Cabo-García, L., & Trenco, P. Á. (2020). Situación del
Dietista-Nutricionista en el Sistema Nacional de Salud Español: Documento de posicionamiento del
Grupo de Especialización en Nutrición Clínica y Dietética de la Academia Española de Nutrición y
Dietética. Revista española de nutrición humana y dietética, 24(3), 278-288. [en línia]. Disponible a
https://diamundialdietistanutricionista.org/wp-content/uploads/2018/11/impacto-coste-beneficio.pdf
[Consultat el 10 d’abril de 2021]

72 Sanchidrián, M. (2021). Intrusismo laboral en Dietética y Nutrición  [en línia]. Disponible a
http://www.sanatecomiendo.com/intrusismo.html [Consultat el 10 d’abril de 2021]
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De fet, es tracta d’una demanda que fa anys que impulsen els D-N en l'àmbit

individual i grupal a través dels diferents Col·legis. L'Associació Espanyola de D-N

(AEDN), va publicar el 2009 un document justificant la seva incorporació en els

equips multidisciplinaris d'atenció primària, especialitzada i de salut pública, i posant

sobre la taula "el seu paper específic en la promoció, la prevenció, el tractament i la

rehabilitació de malalties prevalents a Espanya, que beneficiaria la salut individual i

col·lectiva dels ciutadans i ciutadanes"74.

La seva incorporació en el Sistema Nacional de Salut (SNS), passant consulta en

Atenció Primària, permetria fer un seguiment nutricional eficaç de tota la població en

totes les etapes de la vida i podrien oferir orientacions clares, personalitzades a

l'abast de tota la ciutadania.

Tot i els anys de peticions, la realitat avui dia és la que assenyala Néstor Benítez

Brito, membre de l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica, qui sentència tot

dient:“Espanya és l'únic país de la Unió Europea que no compta amb la presència

d'aquest professional dins del seu Sistema Nacional de Salut"75.

75 Caorsi, L. (2019). Por qué los dietistas-nutricionistas son una pieza clave en la salud pública.
Consumer. [en línia]. Disponible a https://bit.ly/3dPPvMW [Consultat el 10 d’abril de 2021]

74Russolillo, G., Baladia, E., Moñino, M., Colomer, M., García, M., Basulto, J., ... & Cervera, P. (2009).
Incorporación del dietista-nutricionista en el Sistema Nacional de Salud (SNS): Declaración de
Postura de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN). Actividad Dietética, 13(2),
62-69. [en línia]. Disponible a https://bit.ly/32Pxvfd [Consultat el 10 d’abril de 2021]
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Imatge 30. Països que incorporen la figura del D-N al SNS | Font: Consejo General de Colegios de

Dietistas-Nutricionistas

L’única comunitat que ha fet un pas endavant, ha sigut Catalunya, que el 21 de

desembre de 2020 enmig de la pandèmia mundial afectada per la COVID-19 va

acceptar finalment una proposta del CODINUCAT d'incloure el grau en Nutrició

Humana i Dietètica com una de les titulacions que permetran l'accés a l'especialitat

de Salut Pública76.

Per revertir la tendència de càrrega de malaltia atribuïble a factors dietètics, cal

incloure D-N en el SNS i per això és necessari realitzar accions a tots els nivells:

polític (governs, legislació), econòmic (indústria) i social (en educació, en l'àmbit

individual i professional). No perquè els D-N siguin algú que ajudi a aprimar, sinó

perquè la seva figura és rellevant per a la salut de la població.

Al final, l'alimentació quotidiana influeix en el nostre benestar, i una adequada

elecció d'aliments, sumada a altres hàbits com el descans i l'activitat física, pot

prevenir o retardar l'aparició de nombroses patologies cròniques.77.

77 Caorsi, L. (2019). Por qué los dietistas-nutricionistas son una pieza clave en la salud pública.
Consumer. [en línia]. Disponible a https://bit.ly/3dPPvMW [Consultat el 10 d’abril de 2021]

76 La Vanguardia. (2020). Generalitat reconocerá grado en Nutrición y Dietética en ocupación pública.
La Vanguardia [en línia]. Disponible a https://bit.ly/3sUcXwO [Consultat el 10 d’abril de 2021]

55

https://bit.ly/3dPPvMW
https://bit.ly/3sUcXwO


3.2 Case studies

A continuació, s’analitzen 3 casos d’èxit d’empreses de nutrició i dietètica que són

rellevants en l'àmbit d'aplicació d’Inbound màrqueting. Les empreses seleccionades

s’han triat per la seva aparició en la primera pàgina de les SERP davant la cerca

‘dietista nutricionista en línia.

3.2.1 Alimmenta

Alimmenta és una empresa catalana fundada per Juana Mª González i Javier Ojuel

Vazquez que ofereix serveis de nutrició global: pèrdua de pes, patologies, al·lèrgies,

intolerància, maternitat, esport, formacions a empreses, ponències, etc. El centre

compta amb més de 15 professionals especialitzats de diferents disciplines.

Imatge 30. Home de la web | Font: Alimmenta
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Les principals rellevàncies SEO d’Alimmenta són:

● Reben aproximadament 1 milió de visites mensuals, un 30% d’aquestes

procedeixen de Mèxic i un 20% d’Espanya

● Compten amb 45,7k backlinks, un 93% d’aquests són de tipologia text i 73%

naturalesa follow.

● Han posicionat més de 24k paraules clau, un 10,4% d’aquestes entre les 3

primeres posicions de les SERP

Imatge 31. Principals keywords posicionades | Font: SEMrush

● El 87,76% de les visites web procedeixen de cerques orgàniques.

Imatge 32. Tràfic per canals | Font: Similarweb

● Utilitzen WordPress com a CMS
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● Compten amb canals d'Instagram, Twitter, Youtube, Facebook, Whatsapp i

LinkedIn, que aporten el 1,87% del tràfic.

● El canal social que més visites aporta és Youtube

Imatge 33. Tràfic Social | Font: Similarweb

● S’adrecen a consumidors finals de tota mena de casuístiques i empreses.

3.2.2 Centre Julia Farre

El Centre Júlia Farre està format per un equip de dietistes-nutricionistes liderat per la

D-N Julia Farré i ofereix serveis de nutrició en línia i presencials a la ciutat de

Barcelona. El centre està format per un equip de 13 persones especialista en pèrdua

de pes, alimentació esportiva, intoleràncies i tractament de patologies.
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Les principals rellevàncies SEO en el cas del Centre Júlia Farre són:

● Reben 351k visites mensuals, un 33% d’aquestes procedeixen de Mèxic i un

31% d’Espanya

● Compten amb 2,4k backlinks, un 70% de tipologia text i 62% naturalesa

follow

● Han posicionat més de 24k paraules clau, un 6,8% d’aquestes entre les 3

primeres posicions de les SERP
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Imatge 34. Principals keywords posicionades | Font: SEMrush

● El 93,88% de les visites web procedeixen de cerques orgàniques.

Imatge 35. Tràfic per canals | Font: Similarweb

● Utilitzen WordPress com a CMS

● Compten amb canals d'Instagram, Twitter, Youtube, Facebook, Whatsapp i

LinkedIn, que aporten el 0,84% del tràfic.

● El canal social que més visites aporta és Youtube

Imatge 36. Tràfic Social | Font: Similarweb

● S’adrecen a consumidors finals únicament.
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3.2.3 Sara Jiménez

L'emprenedora Sara Jiménez ofereix al seu lloc web assessories i consultes

especialitzades en línia i presencials (Tomelloso). Centre format per una sola

especialista freelance i emprenedora. No opera com a empresa. Ofereix serveis de

pèrdua o augment de pes, plans per vegans i vegetarians i patologies.

Les principals rellevàncies en el cas de Sara Jiménez són:

● Rep 7.5k visites mensuals, un 57% d’aquestes procedeixen d’Espanya

● Compta amb 17,8k backlinks, un 99% de tipologia text i 96% naturalesa

follow

● Ha posicionat més de 4k paraules clau, un 1,3% d’aquestes entre les 3

primeres posicions de les SERP

61



Imatge 37. Principals keywords posicionades | Font: SEMrush

● Utilitza WordPress com a CMS

● Compta amb canals d'Instagram, Twitter, Facebook

● S’adrecen a consumidors finals
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4. Anàlisi de la marca NutriGargallo

En el següent apartat s’analitzarà la marca per la qual es desenvoluparà el pla

d’Inbound màrqueting. En primer lloc s’estudiarà internament el projecte i tot seguit

s’analitzarà la competència.

4.1 Marca

NutriGargallo és un projecte personal impulsat per Mar Gargallo que té com a

principal objectiu ajudar les persones a millorar la seva alimentació mitjançant un

estil de vida saludable que acompanyi per sempre. A escala de categoria, es tracta

d’un centre de nutrició i dietètica en línia.

A NutriGargallo les persones podran contractar diferents plans de nutrició per a les

següents especialitats:

● Pèrdua de pes

● Guany muscular

● Prevenció i tractament de patologies

● Educació nutricional

● Alimentació en etapes de la vida

● Alimentació per a millorar el rendiment esportiu

Tot els plans són personalitzats i adaptats a les necessitats i preferències dels

clients, ja que només així es pot aconseguir uns hàbits alimentaris saludables

estables, sense passar gana ni comptar calories. La Mar, aposta per oblidar el

concepte "dieta" i apostar per un estil de vida saludable flexible per a tota la vida.

En tots els plans s’utilitza un mètode que està basat en dos passos:

1. Educació nutricional: conèixer els grups d'aliments saludables i la seva

freqüència de consum.

2. Planificació: aprendre a organitzar els àpats al llarg del dia, segons el que el

cos necessita.

3. Cuina saludable: cuinar a partir d'exemples però també experimentar noves

receptes.
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En funció del seu poder adquisitiu podran escollir un pla bàsic, prèmium o per

parelles/amics:

El servei es duu a terme íntegrament per videotrucades per poder superar així la

limitació territorial. Tot i això, Mar Gargallo actualment passa consulta al Centre

d'Activitat Física i Salut de Solsona Espaigua.

4.1.1 Qui és NutriGargallo

La persona que està darrere de NutriGargallo, com s’avançava abans, és Mar

Gargallo Civil, Dietista-Nutricionista col·legiada (CAT001584) que es presenta com a

una persona innovadora i emprenedora.

Des dels cinc anys practica esquí de competició, fet que l’ha portat a practicar una

vida saludable des de ben petita. Ella expressa que sent una felicitat immensa en

nodrir-se correctament i que aquesta sensació encara és més gratificant quan ajuda

a les persones a millorar la seva salut, tant en l'àmbit físic com interior.
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4.2 Identitat visual

Partint de l’enfocament del disseny de la Identitat corporativa, la identitat visual

és la plasmació o expressió visual de la identitat o personalitat d'una Organització.

És a dir, és tot allò que es veu, l’expressió visual.

Nom, logotip, icona, colors corporatius i tipografia són instruments de la comunicació

corporativa de l'organització creats per transmetre de forma gràfica la identitat

corporativa i intentar influir en la formació de la imatge de l'organització en les

persones.

La identitat visual en el cas de NutriGargallo està molt marcada pels colors blaus

que evoquen sensació de salut. A continuació es mostren els principals elements

que conformen la imatge:
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Logotip

Colors corporatius

Tipografia

Ruda és una topografia de pal sec dissenyada per Mariela Monsalve i Angelina

Sanchez. Presenta una alçada x molt gran, una alçada baixa de la tapa i formes

obertes.

Fotografia corporativa
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4.3 Valors, missió i visió

Com bé avançàvem abans, els ideals de NutriGargallo estan fortament marcats per

la seva fundadora. Per això els valors, missió i visió són els següents:

Valors

● Practicitat: Els únics hàbits que es poden adquirir són aquells que són

pràctics, per això a NutriGargallo s’intenta fer les coses de manera fàcil.

● Salut: Quan el cos està bé, tot és més fàcil. Prioritzar la salut i posar-la al

centre és prioritari per a una vida en benestar.

● Felicitat: Si allò que fem no ens fa feliç, llavors no tindrà recorregut. Cal

trobar una manera de fer que ens funcioni i ens fa sentir bé, perquè sigui fàcil

i vulguem fer-ho amb recurrència.

● Innovació: si sempre fem el mateix, ens avorrirem. Per això cal innovar,

experiments i provar noves versions que ens puguin sorprendre en el dia a

dia.

● Flexibilitat: Hem d’acceptar que cal fer les coses de manera diferent si volem

un resultat diferent. Però també hem de ser flexibles amb nosaltres mateixos.

Missió

NutriGargallo vol ajudar a les persones a millorar la seva alimentació perquè

aquestes aconsegueixin un estil de vida saludable que els acompanyi per sempre.

Visió

Ser l’opció preferida de nutrició i dietètica a escala digital en l’entorn

castellanoparlant.

4.5 Actius de comunicació en línia

4.5.1 Instagram

Actualment NutriGargallo compta amb un compte d’Instagram amb una comunitat de

1.000 seguidors.
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La freqüència de publicació és de 3 posts al fred per setmana i els continguts que es

comparteixen són: receptes, consells, informació nutricional i assessorament

majoritàriament. Les receptes són compartides en format feed i format Reels.
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4.5.2 Facebook

A Facebook NutriGargallo comparteix actualment el mateix contingut que es publica

a Instagram. Mitjançant la compartició automàtica, les publicacions d’Instagram són

compartides també amb la comunitat de Facebook. Encara que aquesta és molt

petita, ja que només compta amb 15 seguidors.
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4.5.3 Web

La web de NutriGargallo és un dels actius més importants juntament amb el perfil

d’Instagram, ja que inclou tota la informació sobre els serveis i serveix com a

plataforma de reserva de visites pels clients.

La web presenta la següent estructura temàtica:

Home

Mi método Sobre mi Blog Contacto
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4.5.4 Blog

Finalment, el blog, que és una de les carpetes de la web, és un canal més de

comunicació que s’utilitza per explicar de manera detallada els continguts que es

publiquen en el feed d’Instagram. És a dir, quan un contingut o missatge és publicat

a Instagram, NutriGargallo ho complementa amb un post al Blog.

Aquests posts no treballen cap paraula clau i actualment no s’estan treballant per a

posicionar entre les SERP. A continuació s’adjunta un exemple.
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4.5.4 Estat SEO

Actualment NutriGargallo compta amb 123 pàgines indexades. Per saber aquesta

xifra, s’ha usat la funció site: de Google.

D’altra banda, NutriGargallo compta amb 3 arxius sitemap correcte que enumera

als crawlers dels motors de cerca les URL que poden ser trobades en un site més

fàcilment. Aquest està generat per Yoast SEO i està pujat a Google Search Console.
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Pel que fa a les etiquetes title, meta, h1, h2, estan ben utilitzades segons s’ha pogut

observar en el codi font. No hi ha duplicacions i segueixen un ordre lògic.

Si ens fixem en les URL, aquestes estan construïdes mitjançant una estructura

amigable, no molt llarga i sense caràcters especials.

En relació amb els enllaços interns, s’ha identificat 9 enllaços trencats mitjançant

l’eina Brokenlinkcheck

Finalment, pel que fa a les pàgines, 8 d’aquestes presenten errors 4040 i un 28%

són detectades com a duplicades segons l’eina Siteliner.
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4.6 Buyer Persona

Com hem vist anteriorment, els Buyer Persona són representacions semifictícies

dels clients ideals de l’empresa, és a dir, aquelles persones que volem atraure amb

l’estratègia d’Inbound màrqueting. En el cas de NutriGargallo, el projecte treballa

amb els següents 3 Buyers Persona.

4.6.1 Jordi Garcia

En Jordi és el Buyer Persona més jove dels 3. És un noi que tot just comença la

seva carrera laboral i està en una època de la seva vida en què busca la millora tant

exteriorment com interiorment. El jove es cuida i vol que el seu cos sigui un reflex de

la seva persona. Per això va al gimnàs cada dia menys el diumenge a fer sessions

de càrdio i força.

Sempre ha sigut una mica prim, així que acostuma a veure vídeos a YouTube sobre

alimentació esportiva per millorar el seu aspecte muscular. Ha intentat seguir els

consells d’alguns gurús i Influencers, però no acaba de seguir una pauta. Busca

aplicar una rutina alimentària de la mà d’un professional de manera que realment

pugui aconseguir el seu objectiu.
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4.6.2 Marta Pubill

La Marta és una dona que es troba a la meitat de la seva vida laboral, ja fa anys que

treballa al departament d’administració d’una multinacional. Li agrada portar una

vida tranquil·la, gaudir de temps amb la seva filla i llegir. Tot i que intenta mantenir

un estil de vida saludable, es dóna bastants capritxos, sobretot a la nit, quan mira la

seva sèrie preferida.

Des de fa un parell d’anys pateix d’estrenyiment a l’hora d’anar el lavabo. Ha intentat

aplicar els consells que li han explicat algunes amigues i revistes de tractaments

naturals. Tot i això, el seu problema no acaba de desaparèixer i pensa que potser

una D-N la pot ajudar a anar regularment al lavabo per sentir-se més alleugerida.
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4.6.3 Maria Garcia

Maria Garcia, el tercer perfil de Buyer Persona, és la mare d’una família de 5

membres. Des de fa 10 anys és responsable del Departament de Recursos Humans

d’una multinacional. Actualment, les seves filles tenen 16, 14 i 12 anys i estan en

l’etapa de l’adolescència.

La Maria està preocupada perquè tot i que intenta cuinar de manera saludable per a

la seva família, no acaba de sortir-se’n. En el dia a dia no té massa temps, entre

portar a les filles a entrenaments, classes d’idiomes i altres activitats extraescolars,

arriba a casa esgotada i no sap com podria planificar-se millor.

Millorar la manera de preparar els sopars, esmorzars i berenars de casa seva,

permetria a la Maria assegurar-se que les seves filles creixen sanes a la vegada que

podria gaudir més el dia a dia. Necessita una pauta que permeti a la família

alimentar-se de manera pràctica i saludable.

76



4. Objectius

Com bé s'avançava a l'inici del treball, el principal problema de NutriGargallo, un

projecte que comença és la falta de notorietat, és avui dia una marca desconeguda

que no forma part de l'imaginari dels potencials clients. Aquest desconeixement de

marca provoca un segon problema que és la manca de clients. I cap negoci pot

viure sense clients.

En aquest sentit, NutriGargallo es troba en la fase d'arrancada de projecte. Ha

superat la fase d'ideació de negoci, on ha comprovat que el projecte és possible

perquè hi ha potencials clients. Tanmateix, no genera ingressos de forma recurrent.

Té alguns clients puntuals i desitja augmentar la xifra d'aquests per assegurar que el

negoci és viable i rendible.

Per aquest motiu i amb tot l'anterior anàlisi s'han definit els següents objectius en

matèria d'empresa i comunicació, que busquen potenciar la visibilitat del projecte i

donar-lo a conèixer al món.

Notorietat

1. Augmentar un 50% les sessions orgàniques del blog de

www.NutriGargallo.com en els dotze mesos vinents mitjançant el

posicionament de 80 paraules clau en el top 3 en els pròxims 12 mesos

2. Duplicar el nombre de seguidors a Instagram (arribar a 1500) en els pròxims

12 mesos

Captació i conversió de leads

1. Captar 50 leads al trimestre entre els visitants del web i Instagram per

generar i incrementar la base de dades de clients potencials als quals aplicar

estratègies de conversió.

1. Generar la conversió dels contactes qualificats a clients en un 30% en els

pròxims dotze mesos, per obtenir 15 nous clients al trimestre i poder millorar

la rendibilitat i productivitat.

Imatge
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1. Reforçar la percepció d’expertesa i dels principals valors diferencials de la

marca respecte dels competidors en els 12 mesos vinents.

2. Transmetre una imatge d’especialista en nutrició i dietètica a l'opinió pública

en els pròxims 12 mesos.

5. Estratègia

Per aconseguir els objectius anteriors, es proposen a continuació un seguit

d’accions d’Inbound màrqueting per a executar en els pròxims 12 mesos. En

tractar-se del primer any d’estratègia, les accions se centraran en les etapes
d’atracció, conversió i venda, deixant la fidelització per a un futur.

En l’Inbound màrqueting és vital començar a captar visitants cap a la web per poder

convertir-los en clients i posteriorment fidelitzar-los.

6. Accions

Es començarà detallant les accions vinculades a la fase d’atracció i s’avançarà en

les accions en el mateix sentit que el funnel.

6.1 Millores SEO

En primer lloc, en l’anàlisi SEO s’han identificat 9 pàgines amb errors. Caldria

modificar els enllaços trencats per evitar que tornin errors 404.

Enllaç trencat Text de l'enllaç Pàgina Error

https://NutriGargallo.com/blog-rec
etas Ver más url src 404

https://NutriGargallo.com/motivaci
on/

Imatge alt =
fruits-and-vegetables url src 404

https://NutriGargallo.com/planificar
-alimentacion-saludable/

Imatge alt =
pexels-daria-shevtsova-1458 url src 404
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671

https://NutriGargallo.com/adelgaz
ar/ Adelgazar url src 404

https://NutriGargallo.com/dietotera
pia/ Dietoteràpia url src 404

https://NutriGargallo.com/educacio
n-nutricional/ Educación nutricional url src 404

https://NutriGargallo.com/etapas-d
e-la-vida/ Etapas de la vida url src 404

http://www.NutriGargallo.com/politi
cadeprivacidad

www.NutriGargallo.com/politi
cadeprivacidad url src 404

https://NutriGargallo.com/blog-info
rmacion-nutricional/ Imatge url src 404

Segons l’eina PageSpeed de Google les següents 9 imatges publicades en el web

demoren 4,5 segons la càrrega del lloc. Caldria optimitzar aquestes i pujar-les de

nou en un format de pròxima generació com JPEG 2000, JPEG XR y WebP en un

pes no superior als 100Kb.

Enllaç de la imatge Mida de
l'arxiu

Potencial
d'estalvi

…01/Disen%CC%83o-sin-ti%CC%81tulo-1024x739
.png(NutriGargallo.com) 468,8 KiB 417,8 KiB

…10/home-1.png(NutriGargallo.com) 254,9 KiB 229,1 KiB

…08/07.jpg(NutriGargallo.com) 212,2 KiB 98,8 KiB

…Imatges/cac73984-a30b-4359-8a08-5a3230d9ae
50.jpg(mcusercontent.com) 203,5 KiB 50,2 KiB

…thumbs/pexels-daria-shevtsova-1458671-scaled-
oxqkjdp0tmn6f….jpg(NutriGargallo.com) 121,9 KiB 41,7 KiB

…thumbs/fruits-and-vegetables-edited-scaled-oz59r
ck47dwd6kd….jpg(NutriGargallo.com) 191,2 KiB 37,6 KiB

…thumbs/tempImatge….jpg(NutriGargallo.com) 200,7 KiB 30,3 KiB

…10/cropped-cropped-Imatgen-1.png(NutriGargallo
.com) 21,5 KiB 16,8 KiB
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…11/alimentos_zapatillas-min.jpg(NutriGargallo.co
m) 87,9 KiB 14,0 KiB

6.2 Anàlisi de paraules clau

Tenint en compte els pain points del Buyer Persona s’ha realitzat un Keyword

Research per detectar el volum de cerca i dificultat de posicionament de les

paraules clau més interessants.

A continuació s’adjunta la selecció de les paraules clau més interessants

identificades mitjançant l’eina SEMrush.

Keywords Búsquedas al mes Dificultad CPC

desayuno saludable 40500 90,14 0,15
comida saludable 22200 90,28 0,23

omega 3 22200 90,13 0,17
recetas saludables 18100 90,77 0,16

estreñimiento 18100 88,46 0,68
dieta 18100 87,61 0,2

dieta saludable 12100 84,38 0,27
harina de avena 12100 82,81 0,22

perder peso 9900 92,99 0,64
alimentación saludable 9900 85,32 0,29

perder peso 9900 93,28 0,64
bajar colesterol 8100 91,13 0,09

cena sana 6600 92,82 0,18
postres saludables 6600 89,09 0,24
snacks saludables 6600 86,24 0,51
dieta equilibrada 6600 83,94 0,29
superalimentos 6600 83,41 0,12

konjac 5400 79,7 0,41
dietista 3600 77,46 0,43

dieta colesterol 2400 89,28 0,07
tortitas saludables 1900 85,6 0,16

comer fibra 1900 91 0,16
nutricionista en línia 1900 66,33 0,44
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kilocalorías 1600 82,29 0
dietista nutricionista 1600 76,08 0,48

dieta sana y equilibrada 1300 84,54 0,31
chia que es 1300 82,66 0,12

metodo del plato 1300 82,5 0,12
ansiedad comida 1300 81,54 0,21
dieta deportiva 1300 80,13 0,24

hacer dieta 1000 92,77 0,2
etiquetado alimentos 1000 88,82 1,21

bajar peso 1000 88,68 0,31
perder 5 kilos 1000 88,68 0,17

dieta estreñimiento 1000 82,95 0,09
ali 880 89,25 0,13

alimentacion equilibrada 880 81,12 0,46
dietista en línia 880 65,47 0,54
dietista en línia 880 65,47 0,54
dietista en línia 880 62,78 0,47

piramide de alimentacion
saludablel 880 78 0

Dieta personalizada 720 78 0.28
dieta sana para perder peso y

volumen 720 83.26 0,43
dieta celiacos 720 83,36 0,28

dieta personalizada 720 75,15 0,33
fruta saludable 590 83,87 0,29

pico entre horas me tomo un 480 87,29 0
dieta sin fructosa 390 76,97 0,11

kilocalorías diarias 390 83.41 0.86
dieta hipertiroidismo 320 83,13 0,21

plan nutricional 320 72,98 0,18
comida saciante 210 90,92 0,23

que picar entre horas 210 87,23 0
picar entre horas 170 88,66 0

desayunos y meriendas
saludables 170 79,16 0,33

desayuno saludable para niños en
el colegio 170 76,03 0

plan de alimentacion saludable 170 83.34 0,23
como comer bien 140 81,98 0,32

regular transito intestinal 140 81,72 0,61
desayuno saludable colegio 140 74,53 0
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como leer las etiquetas de los
alimentos 110 89,71 2,19

app para leer etiquetas de
alimentos 110 88,86 0

como leer etiquetas alimentos 90 90,28 0
dieta para dolor de estomago y

gases 90 88,96 0
dietista para adelgazar 90 87,54 0,35

picar entre horas me tomo un 90 86,35 0
cuantas kilocalorias se deben

quemar al dia 90 82,34 0
cuantas kilocalorias consumir al

dia 90 81,37 0
desayuno saludable para un

deportista 90 79,34 0
etiquetas de alimentos con

informacion nutricional 70 88,69 0
alimentos para picar entre horas

sin engordar 70 87,5 0
kilocalorias recomendadas al dia 70 85,83 0

desayunos saludables en 5
minutos 70 77,64 0

que informacion es obligatoria en
etiquetas de alimentos 70 73,03 0

dietista personal en línia 70 60,91 0
app para leer etiquetas alimentos 50 86,7 0
zanahoria para picar entre horas 50 86,4 0
cuantas kilocalorias consumimos

al dia 50 83,93 0
nutricion endometriosis 50 77,22 0

desayunos y snacks saludables 50 74,3 0
ideas para desayunos saludables

con comida real pdf 50 71,45 0
alimentos que no engordan para

picar entre horas 40 87,16 0
calendario de desayunos

saludables 40 79,74 0
cuantas kilocalorias necesito al dia 40 79,2 0
7 desayunos saludables para los 7

dias de la semana 40 79,17 0
desayunos saludables diabeticos 40 78,49 0
importancia desayuno saludable 40 76,39 0
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6.3 Calendari editorial

Un cop seleccionades les paraules clau, es proposa publicar articles en el blog de

NutriGargallo treballant les keywords anteriors.

Per començar a posar en pràctica l’estratègia de continguts en el blog, s’ha preparat

a manera d’exemple el calendari editorial del primer trimestre (12 setmanes) , que

inclou 30 keywords. Les següents propostes de keywords es prepararien

periòdicament tan bon punt es vegi com comencen a traccionar els primers

continguts.

Keywords Títol Buyer Fase Data de
publicació

desayuno
saludable

Ideas de
desayuno

saludable para el
día a día

Tots TOFU 1a setmana

comida
saludable

20 ideas de
comidas

saludable
Jordi TOFU 1a setmana

omega 3 Qué es el omega
3 y sus beneficios Jordi MOFU 1a setmana

recetas
saludables

50 recetas
saludables para
toda la familia

Maria TOFU 2a setmana

estreñimiento

Cómo vencer el
estreñimiento con
una alimentación

saludable

Marta MOFU 2a setmana

dieta
Descubre la dieta

que mejor se
adapta a ti

Tots TOFU 2a setmana

dieta
saludable

Dieta saludable:
qué debe incluir Tots TOFU 3a setmana

harina de
avena

Cómo preparar
harina de avena Tots TOFU 3a setmana
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para tus recetas

perder peso

Perder peso: todo
llo que debes

saber para
conseguir tu
mejor versión

Maria MOFU 3a setmana

alimentación
saludable

Consejos para
empezar una
alimentación
salludable

Tots TOFU 4a setmana

bajar
colesterol

7 alimentos para
bajar el colesterol Marta MOFU

4a setmana

cena sana 8 ideas de cenas
sanas y ricas Maria TOFU 4a setmana

postres
saludables

5 postres
saludables para
acabar tus
comidas

Maria TOFU 5a setmana

snacks
saludables

10 snacks
salludables para
llevar a cualquier

sitio

Jordi TOFU 5a setmana

dieta
equilibrada

Dieta equilibrada:
cómo lograrla Maria TOFU 6a setmana

superaliment
os

10
superalimentos
que no pueden

faltar en tu
despensa

Marta TOFU 6a setmana

konjac
6 deliciosas
recetas con

Konjac
Marta TOFU 6a setmana

dietista
Cómo puede
ayudarte un

dietista
Tots TOFU 7a setmana

dieta
colesterol

Dieta para bajar
el colesterol Marta TOFU 7a setmana

tortitas
saludables

Las mejores
tortitas saludables Maria TOFU 7a setmana

comer fibra Recetas para
comer más fibra Marta TOFU 8a setmana

nutricionista Beneficios de Tots BOFU 8a  setmana
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en línia mejorar tu dieta
con un

nutricionista en
línia

kilocalorías
Kilocalorías: todo

lo que debes
saber

Jordi TOFU 8a setmana

dietista
nutricionista

Qué hace un
dietista

nutricionista?
Tots BOFU 9a setmana

dieta sana y
equilibrada

Ejemplo de dieta
sana y

equilibrada
semanal

Maria TOFU 9a setmana

chia que es Chia: Qué es y
beneficios Tots TOFU 9a setmana

metodo del
plato

¿Qué es el
método del plato

saludable?
Jordi MOFU 10a setmana

ansiedad
comida

¿Cómo hacer
para quitar la
ansiedad de

comer?
Maria MOFU 10a setmana

dieta
deportiva

8 Claves para
una dieta

deportiva correcta
Jordi MOFU 10a setmana

hacer dieta

Cómo hacer una
dieta (plan

elaboradado por
nutricionistas)

Maria BOFU 11a setmana

etiquetado
alimentos

Etiquetado de los
alimentos: qué es

y cómo leerlo
Tots TOFU 11a setmana

bajar peso
10 consejos para
bajar de peso sin

rebotes
Maria MOFU 12a setmana

perder 5 kilos
Cómo adelgazar
5 kilos de manera

saludable
Maria BOFU 12a setmana

dieta
estreñimiento

Dietas para el
estreñimiento Marta BOFU 12a setmana
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Qué comer y
alimentos

6.3.1 Lead magnets

Per fomentar la conversió  de visitant a registre, es proposa crear els següents 4

lead magnets durant el primer any:

● (Reto) 1 semana comiendo de forma saludable

○ 1r trimestre

● (Recetario) 30 desayunos y meriendas saludables

○ 2n trimestre

● (Curso) Iniciación al batchcooking saludable en 4 vídeos

○ 3r trimestre

● (Recetario) 50 recetas ricas en proteína para deportistas

○ 4t trimestre

La informació sobre aquests es trobarà en una landing page que inclourà un

formulari de descàrrega, és a dir, s’oferirà un intercanvi: informació de valor a canvi

de les dades de l’usuari.
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A continuació es comparteix el resultat de la maquetació del primer lead magnet

desenvolupat juntament amb la Mar de NutriGargallo pel primer trimestre

d’estratègia, el repte d’1 setmana de menjar saludable.
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Aquest document inclou menús diaris per 1 persona durant 7 dies, llista de la

compra necessària per realitzar les receptes i recomanacions generals per

aconseguir mantenir les pautes alimentàries saludables durant tota la setmana.
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6.4 CTA’s

Seguint la teoria aplicada de l’Inbound màrqueting, és una bona pràctica introduir

call to action en els articles del blog per fomentar la conversió de visitant a registre.

Es tracta d’imatges que inserirem a enmig de l’article per oferir un contingut d'encara

més valor a les persones que arribin a l’article de forma orgànica. Els call to action,

sempre portaran a pàgines de conversió que inclouran formularis, com landing

pages de lead magnets, pàgines de contacte, pàgines de reserva, etc.

En aquest cas, seguint la promoció del primer lead magnet desenvolupat, s’han

creat 2 call to action, un més estret per incorporar a l’inici de l’article i un més llarg

per incloure al final de tot. Ambdós inclouen un botó simulat per promoure el clic que

porta a la landing page de descàrrega del lead magnet.
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Per cada lead magnet que es tregui els trimestres vinents caldrà crear els seus

relatius CTA’s.

6.5 Captació de leads

A banda de la captació pròpia pels continguts relacionats amb el calendari editorial,

també es proposa incloure els següents formularis de captació per incrementar la

mida de la base de dades sobre la qual treballar i qualificar.

6.5.1 Pop up Newsletter

Quan una persona arribi a la web o blog per primera vegada, es proposa mostrar un

pop up de subscripció a la newsletter que enviarà mensualment NutriGargallo.

Aquesta campanya de mailing pot variar, però la persona habitualment rebrà els

últims posts del blog, ofertes especials, nous serveis i qualsevol novetat.

En aquest cas, el pop up s’ha configurat amb l’eina gratuïta Mailchimp i  en obrir-se

només demanarà un camp, el correu electrònic.

Pop
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Les persones que s’incorporin a la Newsletter, rebran un seguit de 5 correus inicials,

per realitzar una mena d’acompanyament o onboarding inicial sobre NutriGargallo

on s’explica el projecte i serveis.

Onboarding 1
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Onboarding 2
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Onboarding 3
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Onboarding 4
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Onboarding 5
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6.5.2 Reserva la primera visita gratuita

Per apropar la contractació de serveis i a la vegada captar més leads, es proposa

oferir una promoció especial, en aquest cas, una primera visita gratuïta als clients

potencials.

Aquest formulari s'implementaria en la web mitjançant ell connector gratuït de

WordPress Easy Appointments que permet als usuaris triar quin dia i hora volen

realitzar la seva primera sessió. En aquest formulari, la Mar de NutriGargallo

recollirà l'objectiu de la visita i els detalls per preparar la sessió concertada.

Després de seleccionar els detalls de la reserva, l'usuari rebrà un correu informatiu

amb la confirmació de la reserva i els detalls per accedir a la consulta virtual
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6.6 Xarxes socials

Seguint l’objectiu de reforçar la percepció d’expertesa en el sector i aconseguir

captar leads durant el primer any d’estratègia, es proposa seguir una estratègia de

publicació de continguts a Instagram i a Facebook mitjançant la compartició

automàtica que ofereix aquesta xarxa social.

Tenint en compte els recursos humans i econòmics de NutriGargarllo, que són

limitats, la publicació de contingut només es planteja a aquestes dues xarxes

socials, ja que la persona encarregada de la creació del contingut serà la mateixa

Mar. A més, NutriGargallo ja comptava amb un perfil en aquestes xarxes.

LinkedIn, Twitter i Pinterest han quedat descartats per diferents motius. La primera

xarxa social, té una orientació B2B molt allunyada dels Buyer Persona, la segona no

és adequada per la seva baixa orientació visual (l’alimentació és un sector molt

visual) i Pinterest requereix de bons recursos gràfics que ara mateix NutriGargallo

no disposa.

Si després d’un primer any d’estratègia la situació hagués millorat, es platejaria

l’obertura de perfils a la XX.SS. audiovisual Youtube, ja que és el segon cercador

més utilitzat del món i on es troben tots els buyers persona.

A continuació es proposen les següents publicacions a Instagram (amb compartició

a Facebook) pel primer trimestre d’implementació d’estratègia.

La proposta inclou una freqüència de publicació de 3 posts per setmana i està

estructurada en 3 blocs: receptes (acordades amb la Mar Gargallo prèviament) ,

consells i FAQS, de manera que es constitueixin 3 columnes que millorin la UX dels

seguidors dins el perfil. A la vegada, s’aposta per combinar diferents formats: imatge

en sliders i vídeo pel canal de Reels.
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Els posts inclouran sempre al final l’ús dels següents hashtags: #salud

#alimentacionsaludable #estilodevidasaludable #bread #health #healthyfood

#healthylifestyle. Addicionalment, s’afegiran hashtags relacionats amb cadascun

dels posts per donar més context a la publicació a l’algoritme d’Instagram perquè el

pugui compartir més enllà de la comunitat de seguidors.

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

113



Setmana 10
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Setmana 11
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Setmana 12

7.KPI’s

Els indicadors de seguiment de les accions anteriorment proposades es recopilen en

la següent taula:

ACCIONS KPIS

Implementació Millores

SEO

Sessions, Temps mitjà peranència, Pàgines + visitades,

Bounce rate, Autoritat del domini, Mapa de calor, Temps

de càrrega, Errors 404

Anàlisi de paraules clau

Dificultat, Volum de cerques mensuals, Tendències en

alça
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Calendari editorial

Sessions orgàniques, Temps mitjà peranència, Número

d’articles publicats, Top 10 articles, Visibilitat del blog,

Posicionament en SERP

Leag Magnets

Núm de descàrregues, Nous contactes generats,

Submission Rate, Bounce Rate

CTA’s Visualitzacions, Clicks, Click Rate, Submission Rate

Newsletter Pop up

Visualitzacions, Submission Rate, Submissions, Nous

contactes

Onboarding Newsletter

Open rate, Click Rate, Click Throught Rate, Replies,

Temps de lectura, Bounce Rate, Sessions a la web,

Reserves de primera visita

Reserves visita grauita

Número de reserves de visites, Visites reals realitzades,

Plans contractats

Social Media Strategy

Seguidors, Reaccions, Impressions, Mencions,

Engagement rate, Visites a la web, Reserves de primera

visita

8. Pressupost

A continuació s’adjunta el pressupost anual desglossat per accions i el resum total.

El pressupost inclou en les notes els detalls de l’acord sobre les tasques mensuals,

ja que algunes d’aquestes es realitzarien conjuntament amb NutriGargallo, qui

assumiria la redacció per assegurar la qualitat dels continguts en clau sanitària.

El primer mes d’estratègia es facturarien 3.800€ per set up de les diferents accions i

el disseny del projecte. Els 11 mesos vinents d’estratègia es facturarien 430€ al mes

per dur a terme les accions mensuals: newsletter, social media strategy, publicació

de 10 posts al blog i l’optimització continua d’aquest.
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Detalls del set up

Per la implementació de millores SEO es calcula que els 300€ cobririen 10 hores

d'implementacions. L'anàlisi de paraules clau contempla un màxim de 15 hores

d'anàlisi. No es preveu estar les 15 hores senceres en l'anàlisi inicial, sinó que es

contracta una bossa de 15 hores durant el primer any per realitzar revisions

addicionals de keyword research.

La proposta i maquetació de 4 lead magnets suma 2.000€ el primer any i preveu la

creació de 4 lead magnets, és a dir 500€ per campanya de lead magnet. En aquest

sentit, qualsevol lead magnet addicional es facturaria per 600€ en estar fora del

pressupost inicial que inclou descomptes addicionals.

El set up del pop up de la Newsletter, el set up dels formularis de primera visita i

reserva gratuïta inclouen la configuració en l'eina d'automatització Mailchimp (de

caràcter gratuït) i la posada en marxa dels mails d'onboarding. La redacció serà

responsabilitat de NutriGargallo. El fee inlcou formació a NutriGargallo perquè

aprengui a realitzar canvis en cas que es necessitin.

Detalls accions mensuals

La proposta i publicació de 10 articles al mes en clau SEO + Optimització del blog

consistirà a proposar els articles i l'intenció de cerca a treballar i la pujada d'aquests

un cop estiguin redactats per NutriGargallo. A més, es realitzaran 3 hores mensuals

de millores en articles prèviament publicats per millorar el posicionament de forma

recurrent.

La programació dels posts de la social Media Strategy es realitzarà quinzenalment, i

es treballarà amb una antelació d'una quinzena. És a dir, la primera quinzena del

mes es programen els posts de la segona. El community Management 1 cop al dia,

a primera hora del matí. En el mes de set up, es crearà amb NutriGargallo un

protocol de respostes per assegurar l'atenció correcta a la comunitat davant de

FAQS. Totes aquelles preguntes que se surtin del protocol es derivaran a

NutriGargallo.
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ACCIONS Mensual Set up

Implementació millores SEO - 300€

Anàlisi de paraules clau - 300€

Proposta i publicació de 10 articles al mes

en clau SEO78 + Optimització del blog 200€ -

Proposta i maquetació de 4 lead magnets79 - 2.000€

Set up pop up Newsletter i onboarding

mails - 150€

Set up formulari Primera reserva gratuita 50€

Programació Newsletter80 30€ -

Programació Social Media Strategy i

Community Management81 200€ -

FEE DISSENY PROJECTE - 1.000€

FEES D’IMPLEMENTACIÓ DEL
PROJECTE

430€
mensuals

3.800€
mes de set up

TOTAL
1 any 9.060€

81La creació del contingut la realitzara NutriGargallo, la programació i dinamització de les xarxes
socials es durà a terme seguint un protocol de respostes.

80 El contingut de la newsletter serà redactat per NutriGargallo.

79 Inclou la creació de landing pages, CTA’s,  formularis i cadena de nurturing (5 emails) per les
persones que descarreguin el magnet. La redacció del lead magnet l’assumiria NutriGargallo per
asesgurar que el text està redactat per un professional.

78 La redacció l’assumiria NutriGargallo, ja que es tracta d’un contingut sibrea salut específic en que
es recomana que sigui escrit per un professional.
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9. Conclusions

Fins aquí arriba la creació del Pla d’Inbound Màrqueting per a NutriGargallo, encara

que això no és un punt final. L’àmbit acadèmic del Treball de Final de Grau acaba

aquí, però la meva intenció és aplicar el màxim d’accions d’aquest projecte en el

projecte real per poder posar a prova l’efectivitat de la proposta.

Tanmateix, m’agradaria posar sobre la taula que aquest treball s’ha realitzat durant

nou mesos i en paral·lel al suport real que s’ha donat a la Mar Gargallo de

NutriGargallo. Vaig començar a col·laborar amb NutriGargallo a l’estiu del 2021, per

aquest motiu algunes de les propostes ja han sigut implementades seguint la línia

del TFG o amb variacions.

En aquest sentit, els objectius que probablement costaran més aconseguir són els

relacionats amb la conversió dels contactes en clients. Caldrà estudiar com

funcionen els correus d’onboarding orientats a la venda per aplicar millores quan es

detecti que no funcionen suficientment bé.

Si ens fixem en l’evolució natural del projecte seria aprofundir en els articles

publicats per veure quins continguts funcionen més i començar a crear clústers de

contingut i pàgines pilars. Alhora, seria una bona idea, quan es compti amb més

contingut, realitzar estratègies de linkbuilding si hi ha pressupost per aconseguir

enllaços entrats.

També es podria combinar l’estratègia Inbound, que és a llarg termini, amb

campanyes en XX.SS. com Facebook, Instagram o YouTube per captar clients en

campanyes puntuals en què es busqui nous clients. La promoció d'ofertes pot ser

una bona solució a la manca de captació si no s’estan assolint els objectius.

Pel que fa als aprenentatges, m’he adonat que em queda molt per aprendre sobretot

en la part d’anàlisi SEO, que és un punt més tècnic però vital per fer créixer

qualsevol projecte en línia. El màrqueting de continguts és un pilar, però ha d’anar

acompanyat de tècnica que sovint suposa programació i que avui dia desconec. A la

vegada, he descobert la dificultat de posar preu a les propostes pròpies. Considero
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que és una tasca imprescindible per guanyar-nos el sou i desconec absolutament

les tarifes amb les quals treballen els freelance del sector o petites agències.

Espero que aquestes mancances que detecto aviat es converteixin fortaleses, sigui

perquè he començat nous estudis o perquè he adquirit més experiència treballant en

el sector.

Tot i això, m’omple saber que tinc clar que em vull dirigir al món digital. Sento que és

el present del nostre dia a dia i on hi ha més oportunitats. Sigui amb estratègies

d’Inbound Màrqueting o Outbound, el món és digital. Després de quatre anys de

carrera enfocats en la publicitat tradicional, el meu camí no està en la creativitat i

conceptualització de campanyes, sinó en la digitalització de la comunicació de les

empreses, en connectar organitzacions amb persones.

Ha sigut un projecte molt satisfactori de realitzar, per la vinculació afectiva amb la

propietària de NutriGargallo. Agraeixo a la Mar la confiança d’experimentar amb la

comunicació del seu incipient projecte i espero que la confiança pugui ser retornada

amb resultats exitosos. No tothom dóna la mà en estudiants amb poca experiència.

En aquest treball, tot està pensat, té un sentit i busca uns resultats, per petits que

siguin. Res és qüestió de l’atzar. Perquè l’acció que realitza una persona, és aquella

que l’organització ha projectat deliberadament. La marca es construeix. Al final, es

tracta de construir els camins pels quals puguin passar aquelles persones que

busquem. En definitiva, crear connexions.
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