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Innovació vs Adaptació
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BUSINESS MODEL 
INNOVATION

● Crear nous models de 
negoci que fins ara no 
eren al mercat.

● Busca disrompre el 
mercat.

BUSINESS MODEL 
ADAPTATION

● Com adaptem el nostre 
model de negoci quan 
algú ha disromput el 
mercat.



Adaptar un Model de Negoci no és fàcil
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Representació gràfica d’un Model de 
Negoci
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Què veurem avui?

1. Introducció a l’escolta online
2. Eines per escoltar
3. Recerca per escoltar
4. “Marketing Guerrilla” per escoltar
5. Conèixer millor als nostres usuaris
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illustration 
here

Introducció 
a l’escolta 

online
(Social 

Listening)
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L’escolta social

L’escolta social és la tècnica per la seguim les converses de 
les xarxes socials relacionades amb la nostra marca, a la 
cerca d’oportunitats comercials.

Es fa en 2 processos:

1) Monitorització dels canals socials
2) Analisi de la informació de manera que ens permeti 

actuar.
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Comunicació a les xarxes socials

➜ Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, són 
algunes de les plataformes més populars per publicar-hi 
missatges, expressar les opinions i per mantenir el contacte 
entre amics i coneguts.

➜ Algunes, com Twitter són una barreja de xarxa social i diari 
online creat pels propis usuaris.

➜ Altres com Linkedin estan especialitzades en B2B.
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➜ Molts usuaris han passat dels mitjans tradicionals 
online com blogs i llistes de correu, als espais que 
ofereixen les xarxes socials.

➜ Tant per escoltar l'opinió dels nostres usuaris, com per 
mantenir el contacte amb ells, necessitem utilitzar les 
eines que ens ofereix internet.

Avui veurem algunes d’aquestes eines i també les 
mètriques que hem de seguir.
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Mètriques que hauriem de seguir

1. Mencions de la nostra marca.
2. Mencions dels nostres productes o serveis.
3. Mencions dels noms dels nostres directius.
4. Ús dels hashtags que creem nosaltres o que són 

rellevants per a la nostra organització.
5. Mencions de la marca dels nostres 

competidors/referents.
6. Tendències de la nostra indústria (paraules clau i frases 

clau que són rellevants)
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Llocs que hauríem de monitoritzar
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FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

PINTEREST

YOUTUBE

BLOGS

TIKTOK



illustration 
here

Eines online 
per 

monitoritzar 
xarxes socials

14



Paste 
Image

Eina per 
detectar 

influencers
https://www.heepsy.com/

Analitza Instagram 
i Youtube. Per 
temes.

Té una versió 
gratuïta amb els 
resultats limitats.



Paste 
Image

Anàlisi a 
Twitter

https://followerwonk.com/bio

Analitza usuaris 
de Twitter. Pots 
filtrar per relació 
(serveix també 
per conèixer 
millor als teus)

Té una versió 
gratuïta.



Paste 
Image

Analitzar 
blogs i 
altres

http://socialmention.com/

Analitza blogs, i 
altres eines (no 
Twitter/Instagram/
Fb).

Diu si parlen en 
positiu o negatiu.

Té versió gratuïta.



illustration 
here

Empreses 
que fan 

recerca en 
dades
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Paste 
Image

Vivencial 
Value

http://www.viventialvalue.com/

Amb seu a Barcelona.
Especialitzats en 
informes turístics sobre 
territoris.



Paste 
Image

La Salle
URL

https://link-springer-com.biblioteca-uoc.idm.oclc.
org/article/10.1007/s13278-019-0594-6

Ex: Twitter i les eleccions 
2019

● Anàlisi d’1,7 milions 
de piulades les 3 
setmanes prèvies a 
les eleccions.

● Tecnologia d’anàlisi 
de Big Data.



Paste 
Image

La Salle 
URL

Hilton a Tripadvisor

ANÀLISI DE 
SENTIMENTS
Anàlisi de les paraules 
utilitzades en els 
comentaris a la cadena 
Hilton a Tripadvisor.



illustration 
here

Marketing 
Guerrilla
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Eina bàsica per monitoritzar la nostra 
marca
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Escoltant les xarxes
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Paste 
Image

La cerca 
avançada

https://twitter.com/search-advanced

TROBAR INFLUENCERS
Podem cercar gent, # i 
piulades amb més de 1.000 
likes i al menys 500 
repiulades (per exemple) 
→ descobrim influencers i 
piulades interessants.



“Traquejant” els sentiments

A la cerca avançada hi podem afegir icones: 

➜ :-)   :-(   (descobrirem gent contenta o enfadada)
➜ ? (descobrirem gent que fa preguntes sobre aquell tema i els podrem ajudar)
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Paste 
Image

Descarregar 
piulades 

gratis

https://www.vicinitas.io/free-tools/dow
nload-user-tweets

Permet descarregar 
piulades d’algú o d’un # i 
llavors analitzar-les des 
d’un excel.

→ podem descarregar 
les mencions de la nostra 
empresa i analitzar-les.



Paste 
Image

Descàrregar 
piulades

http://twlets.com/#Pricing

Deixa descarregar 
dades il·limitades 
de Twitter durant 
tot un dia per 
5,95$



Paste 
Image

Web 
Scraping

https://apify.com/use-cases/market-research

Eina per escrapejar 
qualsevol lloc web. 
Tenen robots ja fets i 
alguns són gratis.
En tenen un per 
Twitter i un per 
Instagram.



Conèixer millor al nostre 
públic objectiu
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Compilant dades del nostre públic

CAL ANALITZAR BÉ ELS NOSTRES 
SEGUIDORS A LES XARXES:

➜ Gènere i Edat
➜ Localització
➜ Idioma
➜ Patrons de consum
➜ Interessos
➜ Coses que els preocupen
➜ Necessitats que tenen
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Facebook Audience Insights
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Exemple

Anàlisi de seguidors del 
Facebook d’un festival de 
música.

Anàlisi sociodemogràfic
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Categories de continguts afins

Gent com ells a Facebook
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Pàgines de les que són 
seguidors a més de la nostra.



Analitza la teva base de dades

Analitzar la teva base de dades de clients 
també t’ajudarà a conèixer més als teus clients i 
per tant, entendre què necessiten i com 
mantenir una relació amb ells.

Intenta classificar els clients en 4 ó 5 segments 
de mercat i crea “buyer personas” per cada 
perfil.
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Google Analytics també et pot ajudar

Google Analytics ja et proveeix amb info sobre la gent que visita el teu lloc 
web, però si marques les URL dels enllaços que venen de les xarxes 
socials, encara pot saber més sobre els usuaris que les visiten i llavors 
entren al teu lloc web.

➜ Info sobre perquè ens pot ser útil marcar les URL: 
https://blog.hootsuite.com/how-to-use-utm-parameters/ 

➜ Pàgina de Google Analytics on en donarà la URL marcada: 
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/ 
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https://blog.hootsuite.com/how-to-use-utm-parameters/
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/


Aprendre com fer-ho

Vídeo de Hootsuite 
sobre com marcar les 
URL i per què serveix.

https://youtu.be/QY
Z0JDcTGBw
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https://youtu.be/QYZ0JDcTGBw
https://youtu.be/QYZ0JDcTGBw


ACTUA
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Les dades són per actuar

Recorda: si no actues en base als anàlisis, només fas fas 
monitorització… no escolta social.

L’escolta social no és només mesurar, és entendre què 
necessiten els teus clients o els teus possibles clients.

Intenta trobar patrons al llarg del temps i tendències, no 
et centris només en comentaris individuals.
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illustration 
here

PERFECTE
Hem arribat 

al final!
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Moltes gràcies per la teva 
atenció!



illustration 
here

El que cal 
recordar de 

la sessió
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● Monitoritzar les xarxes no és el 
mateix que escoltar al teu 
públic. Cal que prenguis 
decisions amb les dades que 
monitoritzis.

● Hi ha moltes eines que fan 
exactament el que necessites… 
però són de pagament.

● El marketing guerrilla és una 
opció, però et portarà més 
temps de recollida de dades i 
d’anàlisi.



Moltes gràcies!
Alguna pregunta?
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