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1. Introducció 
 

Octubre de 2019. Arribo a Bali, Indonèsia. Encara no soc del tot conscient que durant 

els pròxims tres mesos i mig la meva vida farà gairebé un gir de 360 graus. Paisatges 

al·lucinants, surf, postes de sol d’aquelles que et deixen fascinat mentre gaudeixes d’un 

coco a la mà... Sense dubte una experiència que em marcaria per sempre, sobretot per 

la gent que coneixeria i les relacions empresarials que tancaria. 

Tal com comento en el meu llibre “Si piensas pierdes. El juego”: 

 

“Me mudé con la intención de cambiar de aires, de lanzarme a la piscina. Eso sí, con 

un objetivo: hacer relaciones tanto personales como profesionales que me pudieran 

aportar más, tanto en mi vida como en la de mis empresas (sobre todo en la de 

Vulcano, la agencia de marketing digital).” 

 

I tant et va servir per l’àmbit professional Marc? 

Per suposat que em va servir. De fet, gràcies a això ara puc realitzar aquest Treball de 

Final de Grau. 

Vaig poder fer molts contactes i potenciar els meus projectes existents o bé crear de 

nous a partir de les sinèrgies allí establertes, però sobretot per aquella època una idea 

en particular va començar a passejar-se pel meu cap. Una idea que amb el temps ha 

anat agafant més força i ara, dos anys desprès, es fa realitat. 

Aquesta idea s’anomena VIDA. 

 

1.1 Què és VIDA? 
 

VIDA és un nou concepte de turisme que barreja oci, cultura, salut, espiritualitat i 

sostenibilitat en un entorn únic amb persones que comparteixen aquesta forta ambició 

per la VIDA. 

La missió de VIDA és aportar positivament en aquest planeta i facilitar sinergies entre 

persones amb les mateixes ambicions. És per això que en VIDA oferim dos tipus de 

serveis: VIDA Villas i, d'altra banda, VIDA Experiences. 

VIDA vol arribar a ser la major xarxa de viles interconnectades entre si arreu del món. 

 

1.2 Com s’implementarà? 
 

El projecte de VIDA es bastant ambiciós, però no impossible. Degut a la seva gran 

amplitud primerament s’hauran d’establir unes basses que serveixin posteriorment per 

a l’escalabilitat del projecte. En aquest TFG es treballarà sobre aquestes basses, per a 

que a partir d’aquí, posteriorment VIDA sigui totalment funcional i escalable. 
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Un dels factors que es tindran també en compte, es la implementació de les noves 

tecnologies. Més concretament, de la blockchain i dels criptomonedes. El projecte de 

VIDA ja es bastant innovador, però es vol crear quelcom totalment únic i inexistent. 

Implementar aquests ecosistemes nous i cada cop més creixents, farà que es puguin 

oferir serveis i abastir zones de mercat que d’un altra forma no es podria. 

Les ambicions socials d’aquest projecte son les de fer un impacte positiu cap al planeta, 

i les ambicions tècniques, les de fer-ho mitjançant tecnologia única que reforci el primer 

aspecte. 

Enllaç a la web del projecte: https://www.vidabali.com  

https://www.vidabali.com/
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2. El TFG 
 
Fer un projecte d’aquesta envergadura des de cero comporta de diferents elements a 

tenir en compte: 

- Pla de projecte 

- Estudi de mercat 

- Finançament 

- Tràmits legals 

- Construcció / Adquisició 

- Creació web 

- Màrqueting 

- Gestió de reserves i viles 

- Administració monetària 

I aquests són només uns d’ells, després hi ha altres subapartats que poden anar sorgint 

a mesura que el projecte va creixent. 

Al ser un projecte d’un caràcter bastant ampli, gran part del procés es delegarà a 

terceres parts. D’aquesta manera aquest TFG es centrarà en realitzar un pla de projecte, 

web de reserves i posteriorment tot el màrqueting i gestió de continguts 

necessària per treure el projecte endavant. 

La web efectuada serà la següent: https://vidabali.com/  

Per altra banda, es realitzarà un estudi i es barallaran diferents formes de treure ús a la 

implementació de la tecnologia blockchain. La primera implementació pot ser a través 

d’una passarel·la de pagaments que permeti reservar les viles amb criptomònades com 

Bitcoin, no obstant, es farà una recerca sobre aquesta tecnologia per trobar altres 

possibles usos en el sector de les viles, així com la millor forma d’implementar-los. 

Referent a la resta d’apartats, com el de finançament i la gestió de reserves, es troben 

delegats a inversors particulars que col·laboren en aquest projecte i tenen ja experiència 

en el sector. Destacar no obstant, que jo mateix, a banda de crear el projecte des de 

cero, també entro com a inversor independent amb capital propi. 

 

2.1 Definició 
 

Anteriorment ja s’ha definit el projecte de VIDA en la seva amplitud, com a idea d’acabar 

essent la major xarxa de viles del mon. Per arribar fins aquest punt, abans s’han 

d’efectuar passos més petits, es per això que durant tot el treball de final de grau em 

centraré en Bali. On el projecte començarà a funcionar amb una o dues viles. 

Per tant, en aquest TFG es tractarà des de cero l’adquisició de la primer vila, les gestions 

realitzades, el màrqueting i la creació de la web, fins arribar a llogar-la i fins i tot 

començar a crear els primers esdeveniments i comunitat al voltant d’aquest moviment. 

Tot sota el nom de VIDA Bali. 

https://vidabali.com/
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A la vegada, també s’incorporarà el sistema blockchain per al pagament de les reserves 

en criptomònades per aquells usuaris que ho vulguin, i es farà una recerca per 

implementar també aquesta tecnologia d’altres formes en el ecosistema. 

 

2.2 Hipòtesi 
 

És possible gestionar un projecte de viles turístiques a distància? Com realitzar tota la 

gestió de continguts de la forma més adequada en remot? Com d’important es el 

màrqueting cap aquest? Com pot impactar un missatge de marca o altre cap a l’èxit d’un 

projecte? Com es pot incorporar el sistema blockchain a un sistema de reserves i 

pagament? Quines altres eines ens pot aportar la tecnologia blockchain per a fer de les 

reserves de les viles o els serveis oferts quelcom millor i eficient? 

Partint des-de la hipòtesi de que VIDA Bali es rentable desprès d’haver estat investigant 

bastant i tenint en compte que un dels inversors ja es troba en aquest sector, es 

començarà a buscar una vila per llogar, amb 3 anys inicials de contracte, per 

posteriorment millorar-la, introduir-la a les diferents pàgines de reserves i començar a 

treballar el projecte de VIDA amb el màrqueting al voltant d’aquesta. 

Degut que al moment de començar el projecte les fronteres de Bali encara es troben 

tancades pel COVID, tot es començarà a distància confiant la delegació de cerca de vila 

i posada en marxa a uns contactes espanyols que viuen en la illa i tindran participacions 

en el projecte. Encara que es delegarà cap a ells, la gestió i control final la realitzaré tant 

jo com els altres inversors a distància a través de videotrucades, correus, documents 

compartits en drive i whatsapp. A demés, per la meva banda començaré també amb la 

realització del web del projecte on es podran efectuar reserves normals i amb 

criptomonedes, així també com de les xarxes socials. 

Una vegada obrin les fronteres, em disposaré a viatjar a Bali per portar directament el 

projecte des d’allí i fer busca de noves viles per a la seva expansió1. 

 

2.3 Objectius 
 

L’objectiu final del projecte de VIDA és el de crear la major xarxa de viles sostenibles 

del planeta. No obstant, encara que aquest objectiu és molt ambiciós, es començarà en 

aquest TFG amb l’objectiu d’acabar la posada en marxa del projecte amb una o dos 

viles totalment funcionals amb la seva respectiva pàgina web, estratègia de marca i 

màrqueting a llarg termini, així com també el començament de la implementació 

d’esdeveniments vinculats amb les viles. 

Un altre objectiu, i potser el més innovador, és el d’implementar la tecnologia blockchain 

en el projecte. Referent a aquesta implementació, es vol realitzar una passarel·la de 

pagament en la web de reserva de les viles, que permeti realitzar pagaments amb 

criptomonedes i a la vegada respecti la privacitat. La finalitat de la implementació 

d’aquestes tecnologies és la d’abastir un major públic de mercat i a la vegada poder 

 
1 Com es podrà veure més endavant, al moment de finalitzar aquest TFG les circumstàncies no m’han 
permès viatjar a Bali i s’ha acabat efectuant tot a distància. 
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efectuar pagaments o altres gestions d’una forma més ràpida, privada i sense 

intermediaris (factors que amb el sistema tradicional són gairebé impossibles). 

A continuació enumero un llistat d’objectius ordenats per rellevància: 

 

2.3.1 Principals 

- Creació de la plataforma web de reserves de les viles 

- Gestió del projecte a distància 

- Integració de la tecnologia Blockchain en els pagaments 

- Creació i aplicació d’una estratègia de màrqueting 

2.3.2 Secundaris 

- Creació, implementació i gestió d’esdeveniments exclusius en les viles 

- Gestió i creació de la comunitat 
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3. Marc teòric i escenari 
 

Veurem dos escenaris diferents que tindran a veure amb aquest projecte. El primer 

d’ells, la situació actual en Indonèsia al realitzar aquest projecte i les oportunitats vistes 

per a realitzar-lo. I per altra banda, l’escenari actual del sector tecnològic en la part de 

blockchain, on veurem com es situa el mercat i possibles aplicacions que es puguin 

extrapolar cap a VIDA Bali. 

 

3.1 Indonèsia i el turisme 
 

L’illa de Bali en Indonèsia, és una de les illes amb major creixement del món en turisme. 

 

Il·lustració 1: Number of foreign tourist arrivals to Bali, Indonesia from 2011 to 2020 
https://www.statista.com/statistics/976842/foreign-tourist-arrivals-numbers-bali-indonesia/ 

Com es pot veure, any rere any ha anat creixent bastant, fins arribar la pandèmia del 

COVID l’any 2020, on tant aquest país com gairebé tots, van tancar fronteres per fer 

front al virus. D’aquest “problema” es on sorgeix una oportunitat. 

L’illa de Bali subsisteix principalment pel turisme, per aquest motiu durant els anys 2020 

i 2021 es viu una crisi interna bastant gran. Molts negocis es queden sense poder obrir 

i amb conseqüència moltes famílies es queden sense substent per a viure. Això es veu 

també impactat en el valor de la moneda, on la Rúpia Indonèsia (IDR) sofreix una inflació  

 

https://www.statista.com/statistics/976842/foreign-tourist-arrivals-numbers-bali-indonesia/
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Il·lustració 2: Gràfic EUR/IDR https://www.investing.com/currencies/eur-idr-chart 

 

En els anys de creixement de turisme, la moneda venia d’un període deflacionari, on 

cada cop aquesta valia més respecte el EUR o el Dòlar. Es a dir, des de abans del 2019 

fins al 2020 podem veure una baixada de la moneda. Això implica que amb menys IDR 

teníem més EUR. Això es senyal de fortalesa de la moneda i que la economia va a 

millor. 

No obstant, a partir del 2020 per la pandèmia, veiem que on abans per cada euro 

obteníem 14750 IDR, passem a obtenir per cada euro 18250 IDR. Això traduït a 

percentatges2, implica una inflació del 23,73% en menys de 3 mesos. Això en la 

economia d’un país es molt en molt poc temps.  

Tot i que per als locals això es una tragèdia, ja que necessiten més diners per a canviar 

per moneres estrangeres, per als forasters com jo, es una oportunitat, ja que amb menys 

euros obtenim més IDR. A demés, que per la pandèmia, tots els preus de ressorts i villes 

s’ha desplomat al no haver demanada. Quan hi ha molta oferta però poca demanda, els 

preus disminueixen per captar clients.  

Per tant, sumant el favorable canvi de moneda més la reducció de preus en viles, es on 

entro jo amb VIDA Bali per aprofitar aquesta oportunitat. Més sabent que poc a poc el 

turisme es tornarà a recuperar i es on realment se li podrà treure partit. 

 

3.2 Tecnologia Blockchain 
 

La tecnologia blockchain, o coneguda també com a cadena de blocs, es el tipus de 

tecnologia que sustenta gran part de les criptomònades com el Bitcoin. Aquest sistema 

funciona en una xarxa P2P (Peer to peer, d’igual a igual), on diferents ordinadors en 

diferents parts del món es connecten entre si compartint i emmagatzemant tota la 

informació, creant així, una xarxa descentralitzada3. 

 
2 Regla de tres. (18250 x 100) / 14750 = 123, 73  → 123,73 – 100 = 23,73% 
3 El contrari a una xarxa descentralitzada es na xarxa centralitzada. Centralitzada seria aquella que 
només te els servidors en un lloc, o pocs llocs, i no els té distribuïts, per exemple Amazon. 

https://www.investing.com/currencies/eur-idr-chart
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Il·lustració 3: Xarxa Peer to Peer (P2P) https://academy.bit2me.com/que-es-una-red-p2p/ 

Aquesta tecnologia permet que sigui gairebé impossible que hi hagi actes maliciosos 

per altres usuaris ni que la xarxa es caigui, degut a que si falla un dels milers de 

ordinadors que fan de servidors, els altres seguiran funcionant tenint en posició tota la 

informació de la xarxa. Es per això que es denominen descentralitzats. També perquè 

cap entitat central decideix sobre el futur de la xarxa, sinó que son tots els usuaris que 

tenen en propietat un d’aquests ordinadors, anomenats nodes, poden decidir mitjançant 

una votació les futures decisions i canvis a realitzar en el protocol. 

I de quina forma es pot implementar això en un sistema de viles? 

Doncs sobretot a través dels pagaments. Però com també veurem, es pot implementar 

per a facilitar gestions internes de reserves. 

Referents als pagaments, implementar aquest sistema ens permetrà no dependre de 

tercers com les entitats bancaries, i en consegüent, estalviar les comissions d’aquestes. 

A demés que els pagaments efectuats per la blockchain son més ràpids i segurs. 

Per a les gestions, es farà un estudi de les possibles aplicacions i es triarà la millor. 

Aquestes aplicacions poden ser des-de smart contracts que automàticament generin 

una clau d’accés única en tipologia NFT cap al client que ha pagat per a que en certes 

dates pugui accedir a la vila només amb el contacte del telèfon, com la creació d’un 

sistema descentralitzat de distribució automatitzat de beneficis cap als inversos per 

exemple. Més endavant, en els següents apartats, estudiarem aquestes i més opcions 

fins trobar la més assequible i adequada a implementar.  

https://academy.bit2me.com/que-es-una-red-p2p/
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4. Continguts 
 

Aquest projecte es dividirà en dues grans fases: 

- Creació web, màrqueting i gestió de continguts 

- Implementació Blockchain 

A mesura que el projecte vagi avançant, aquest també s’anirà provant i obrint 

gradualment a mercat. Es a dir, en la primera fase per exemple, una vegada obtinguda 

la vila, es començarà a promocionar en xarxes i diferents marketplaces mentre 

paral·lelament es realitza la web. Es seguirà una metodologia Lean Startup on no 

s’esperarà a tenir el producte final per aplicar-lo al mercat. 

Per tant, dintre de les fases tindrem subfases que aniran vinculades a la vegada amb 

una proba de mercat. 

 

4.1 Creació web, màrqueting i gestió de continguts 
 

Fase definida per quatre subfases: 

- Promoció en xarxes socials 

Creació del Instagram i el pertinent disseny i gestió dels continguts a publicar seguint 

una estratègia de màrqueting establerta. 

- Adquisició vila i implementació en marketplaces 

Adquirir la primera vila, adequar-la amb les reformes pertinents i publicar-la a 

marketplaces com Booking i Airbnb per a gestionar les primeres reserves. 

- Creació web amb CMS i implementació reserves 

Crear la pàgina web amb wordpress i un plugin de CMS per fer una millor i més visual 

gestió dels diferents continguts. També s’implementarà a través de diferents plugins la 

gestió interna de reserves i de pagaments. 

- Campanya de màrqueting 

Creació d’una estratègia de màrqueting i brànding orgànica. 

 

4.2 Implementació Blockchain 
 

- Passarel·la de pagament de criptomonedes 

Incorporar una passarel·la de pagament mitjançant API per a rebre pagaments en 

criptomonedes. 

- Implementació de la Blockchain per a la gestió 
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Desenvolupament inicial d’un sistema intern de claus mitjançant NFTs (Non Fungible 

Tokens) que permetin desbloquejar la porta d’entrada de la vila amb el mòbil les dates 

establertes de la reserva. 

 

Finalment, segons la magnitud del treball, també es realitzarà una tercera fase: 

 

4.3 Ampliació 
 

- Creació, implementació i gestió d’esdeveniments exclusius en les viles 

Creació d’un pla d’esdeveniments setmanals a realitzar i gestió de personal especialitzat 

per a realitzar-los mitjançant eines virtuals com el zoom i trello. 
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5. Metodologia 
 

Com s’ha comentat anteriorment, es seguirà una metodologia Lean Startup. Aquest 

mètode es conegut per facilitar el procés de creació de projectes a través d’una proba 

constant cap al mercat per a obtenir així la retroalimentació del possible client i anar 

millorant el producte amb aquesta fins arribar a la versió final4. Es a dir, el producte ja 

surt al mercat en les seves fases inicials i es va modificant a partir del feedback obtingut 

pel mercat.  

A banda d’això, i de les fases anteriorment descrites en l’apartat de continguts que es 

seguiran mitjançant la metodologia Lean Startup, podem separar el projecte també en 

dos grups de metodologia interna de treball diferent que dependran de la meva 

localització (sobre aquests s’aplicarà en tot moment el Lean Startup). 

 

EN REMOT: 

Mentre no s’obri la frontera de Bali i no pugui accedir a l’illa, la metodologia de treball 

serà totalment en remot. Coordinaré la gestió d’inversors (on jo m’incloc) i d’equip (on 

també m’incloc) per a que la comunicació entre les diferents parts sigui clara i fluida tot 

i les diferències horàries. Per a realitzar això s’utilitzaran eines de gestió com els fulls de 

càlcul o documents del Google drive, correus Gmail, WhatsApp i inclús, potser més 

endavant, alguna eina com el Trello si es veu necessari. 

S’aniran realitzant videotrucades setmanalment per al control del projecte i l’establiment 

de la primera vila, en la qual l’equip establert en Bali s’encarrega de trobar i d’enviar-nos 

les fotografies i tota la informació necessària per decidir si adquirir-la o no. 

La promoció en xarxes i la web s’anirà realitzant al mateix moment que es va obtenint la 

primera vila. En el moment d’obtenir-la, l’equip basat en Bali s’encarregarà d’enviar 

fotografies actualitzades per afegir a les xarxes i al web. 

Les campanyes de màrqueting es començaran a crear també a distància una vegada 

es tingui la web i la primera vila llesta i en funcionament. 

 

PRESENCIAL (degut a la situació en Bali no s’ha pogut acabar realitzant): 

Una vegada l’accés a la illa sigui possible, la metodologia de treball passarà a ser 

gairebé presencial amb l’equip establert en Bali. Començaré a portar més directament 

la gestió de les viles (entrades i sortides de clients) com també trobar la millor 

implementació de Blockchain per la gestió. Es començarà possiblement amb la recerca 

d’una segona casa. 

També es començaran a fer reunions amb pluges d’idees amb l’equip per a construir les 

primeres experiències de VIDA Bali vinculades amb les viles. Durant aquest procés 

s’hauran de crear relacions amb diferents contactes que ens puguin proporcionar els 

serveis i treure un marge de benefici (serveis d’excursions, de classes de yoga, de 

classes de surf, etc). 

 
4 ECONOMIPEDIA. Janire Carazo Alcalde. 30 de maig de 2017 “Método Lean Startup” [Web]. Última 
visualització el 25/10/2021. https://economipedia.com/definiciones/metodo-lean-startup.html 

https://economipedia.com/definiciones/metodo-lean-startup.html
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En aquest procés serà important mantenir a la resta d’inversors basats en espanya al 

corrent de totes les accions. Per tant les videotrucades setmanals es continuaran 

mantenint o bé traslladant-les només als moments que hi hagi factors importants a 

tractar. El contacte per les eines virtuals seguirà vigent tot i la meva presència ja en la 

illa. 

Com degut a la situació per la pandèmia en Bali aquesta metodologia de treball 

presencial no s’ha pogut acabar realitzant, s’ha adaptat tot a la metodologia en 

remot. 
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6. Arquitectura de la web 
 

Amb la web es vol realitzar un  portal o no només es puguin realitzar reserves i 

pagaments en criptomonedes, sinó que a demés serveixi de connexió per a la comunitat. 

Això s’aconseguirà a partir d’un bon copywriting i la creació d’apartats d’experiències i 

esdeveniments. A més a més de realitzar una bona connexió amb xarxes socials 

A continuació un esquema inicial de l’arquitectura de la informació del web: 

 

 

Al ser la comunitat molt important, en la mateixa pàgina d’inici, a més a més de derivar 

cap a les viles o experiències, també es realitzarà un bon copywriting i pont cap a les 
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xarxes socials on pugui interactuar la comunitat i anunciar d’altres esdeveniments 

vinculats amb VIDA Bali. 

La resta de web es buscarà que sigui de caire senzilla i intuïtiva. El minimalisme jugarà 

un punt molt important per a que l’usuari pugui ser dirigit fàcilment per la web segons les 

seves necessitats. Aquestes necessitats poden ser: 

- Conèixer més el projecte (pàgina d’inici i xarxes socials) 

- Vincular-se a la comunitat i pròxims esdeveniments (xarxes socials, en concret 

Discord) 

- Realitzar una reserva (pàgina de viles o experiències segons el que necessiti) 

Al moment de realitzar pagament, s’oferirà tant en criptomonedes com en FIAT (moneda 

normal). Cadascuna serà processada de diferent forma, no obstant, les dades del client 

una vegada processat el pagament, es processaran ambdues a través d’una BDD que 

es vincularà a la blockchain per facilitar les futures gestions. 

  



VIDA BALI – TFG  Marc Cubells Agraz 

17 
 

7. Plataforma de desenvolupament 
 

La plataforma de desenvolupament web serà wordpress.org, un programari gratuït on 

només cal pagar l’allotjament i el domini a través d’una entitat externa. En el meu cas 

per a obtenir aquests dos últims elements, ho realitzaré a través de namecheap.com ja 

que és el que he utilitzat per a projectes personals i considero que són els que ofereixen 

millor servei, preu i qualitat. 

Per la construcció interna del web, s’utilitzaran alguns plugins que s’aniran definint a 

mesura que es vagi avançant. No obstant, el principal a utilitzar des de l’inici serà el 

d’Elementor Pro, un pugin CMS que permet realitzar pàgines web i gestionar el seu 

contingut amb l’arrossegament de diferents contenidors específics (imatge, text, etc). 

D’aquesta forma no cal programar, o bé ben poc i l’estètica visual queda més que 

treballada aconseguint un UX i UI excel·lent. 

Per a la incorporació dels pagaments Blockchain i la gestió de la BDD en aquesta 

tecnologia, encara no s’ha definit la forma més òptima de com realitzar-ho. Això s’anirà 

estudiant durant tot el procés del treball. 

El pagament de FIAT possiblement es realitzi mitjançant l’API d’Srtripe.  
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8. Planificació 
 

Abans d’establir diferents dates en el calendari, cal definir els diferents rols: 

- Inversors 

- Gestors (gestió general de reserves de les viles, de control dels treballadors, etc) 

- Màrqueting 

- UX/UI, web i especialista Blockchain 

- Treballadors (manteniment viles, neteja, etc) 

- Associats (associats per les experiències. Poden ser professors de yoga, 

conductors privats per a les excursions, una empresa externa d’experiències, 

etc) 

S’han marcat en groc aquells rols en els que jo em trobo involucrat directament i que en 

part depenen de mi. 

Un cop establerts, ja es pot realitzar la planificació. Tot i que aquesta pot ser flexible, 

s’intentarà seguir la de la següent taula: 

Tasca Departament Data d’inici Data final 

Definició idea en 
document 

Inversors / 
Màrqueting 

01-08-2021 19-09-2021 

Cerca i tancament 
de la primer vila 

Inversors / Gestors 01-08-2021 27-09-2021 

Compra 
d’elements 
necessaris per a 
la vila 

Inversors / Gestors 27-09-2021 11-10-2021 

Definició 
estratègia de 
màrqueting 

Màrqueting 27-09-2021 11-10-2021 

Creació 
Instagram 

Màrqueting 27-09-2021 11-10-2021 

Fotografies 
promocionals i 
llançament en 
pàgines de 
reserva 

Gestors / 
Màrqueting 

27-09-2021 11-10-2021 

Preparació vila 
per primera 
reserva 

Gestors / 
Treballadors 

09-10-2021 13-10-2021 

Creació web UX/UI, web i 
especialista 
Blockchain 

11-10-2021 11-11-2021 

Recull d’opinions 
de clients i 
posicionament 

Gestors / 
Màrqueting 

11-10-2021 30-11-2021 

Llançament de 
campanya de 
màrqueting gran i 
estrena web 

Màrqueting / 
UX/UI, web i 
especialista 
Blockchain 

12-11-2021 28-11-2021 
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Passarel·la de 
pagament de 
criptomonedes 

UX/UI, web i 
especialista 
Blockchain 

29-11-2021 14-12-2021 

Definició 
experiències 

Inversors / Gestors 
/ Màrqueting 

29-11-2021 14-12-2021 

Aplicació 
blockchain en la 
gestió 

UX/UI, web i 
especialista 
Blockchain 

15-12-2021 21-01-2022 

Tancament 
primers associats 
experiències 

Inversors / Gestors 
/ Màrqueting 

15-12-2021 31-12-2021 

Campanya de 
màrqueting i 
comunitat 

Màrqueting 01-01-2022 03-01-2022 

Vila 100% en 
funcionament i 
comunitat en 
creixement 

Inversors / Gestors 
/ Associats 

04-01-2022  
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9. Procés de treball 
 

9.1 Document inicial 
 

Aquest projecte no es res sense una bona clarificació de la idea. Es per això que s’ha 

realitzat un document inicial de la visió general del projecte per a presentar a possibles 

inversors i també disposar d’ell de cara a possibles clients mentre la web no es trobi 

realitzada. 

En ell s’han destacat sobretot la visió empresarial i de comunitat. Això degut a que els 

factors emocionals venen més que els tècnics, i aquí interessa persuadir tant a clients 

com a inversors. El document es pot veure en el següent enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1TD2vn4pY9IjcmLAzP2i360YH29IgwJ2-

/view?usp=sharing 

 

9.2 Cerca i adquisició de la vila 
 

Per cercar la Vila correcta, he estat en contacte amb uns amics espanyols que es 

dediquen al sector de bens immobles i es troben vivint a Bali. De fet, com veurem més 

endavant, ells passaran a ser una part fonamental del projecte. 

La gestió s’ha portat mitjançant missatges i videotrucades de whatsapp fins que hem 

trobat una vila que s’adaptava a les nostres necessitats i molt bé de preu. Situada en la 

zona de Canggu, a 5 min en moto de la platja i del Finns Club, un dels clubs de platja 

millors del món i referents en el sector, la vila compta amb piscina privada, 3 habitacions 

de matrimoni amb el seu propi lavabo cada una, y una zona comú de menjador amb 

cuina oberta. 

La vila s’ha llogat a 3 anys per un cost de 130 milions de Rupies a l’any, el que equival 

a uns 7400 euros al moment d’escriure aquestes línies. Un preu molt econòmic degut a 

la pandèmia del COVID (de normal mínim es troben per uns 200 milions les d’aquest 

tipus). 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1TD2vn4pY9IjcmLAzP2i360YH29IgwJ2-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TD2vn4pY9IjcmLAzP2i360YH29IgwJ2-/view?usp=sharing
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El nom establert per aquesta primera vila és de VILLA ANGEL 
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9.3 Delegacions i gestions d’equip inicials 
 

Tal com s’ha comentat en l’anterior apartat, les primeres delegacions han estat a 

aquests amics de confiança en Bali per trobar la vila. Ells son propietaris d’una empresa 

de bens immobles en la illa anomenada PT APAC Hospitality Solutions. Tenen sota el 

seu càrrec diferents viles i ressorts, a demés ara també passaran a formar part de l’equip 

de VIDA Bali en quant a tot el que gestions de reserves i de viles es refereix. Ells seran 

una part clau en aquest projecte ja que, inicialment, jo ni cap dels altres inversors pot 

estar allí físicament. 

El primer en el que s’han trobat implicats ha estat en la cerca de la vila, i posteriorment 

en el condicionament d’aquesta (compra de mobles, hamaques, pintar, restaurar, 

fotografies...). A partir del moment en el que la vila es troba totalment arreglada, ells 

també s’encarreguen de llistar-la a marketplaces com Airbnb o Booking i gestionar les 

reserves. 

 

9.4 Creació Instagram 
 

Paral·lelament al anterior apartat, s’ha anat creant el Instagram del projecte. Tot i que 

encara al moment de crear-lo no tenia contingut propi (encara no es disposava de les 

fotografies de la vila ja que encara es trobava en reformes), m’he decantat per fer una 

planificació de posts amb fotografies lliures de drets en unspalsh.com. 

La planificació ha estat realitzada en una carpeta de l’ordinador on m’he ordenat les 

fotografies en l’ordre de com les volia pujar i amb el nom de la temàtica. Primer s’ha 

començant introduint l’illa de Bali en general i després diferents aspectes específics 

d’aquesta. Fins arribar al moment del llançament d’un vídeo per anunciar la nova vila . 

 

Il·lustració 4: Captura de pantalla de la carpeta on es pot veure l'organització de les primeres imatges per al feed 
d'Instagram 
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Il·lustració 5: Captura de pantalla del feed d'Instagram a data del 29 d'Octubre 

 

Les fotografies han estat editades amb l’app de mòbil d’Adobe Lightroom. S’ha jugat 

sobretot amb temperatura, lluminositat i contrasts per a que el perfil d’Instagram agafi 

un color comú càlid ataronjat en totes les publicacions. D’aquesta forma es manté una 

uniformitat visual que també compagina amb el logotip, i com  veurem, amb la web. 

 

9.5 Creació plataforma web 
 

La plataforma web es un dels elements més importants d’aquest projecte i és per això 

que serà de les que més dedicació hi portarà. Tal com s’ha definit en l’apartat de 

arquitectura de la web, el que es pretén amb el portal es oferir un punt d’informació i de 

reserva intuïtiu per als clients, on a partir d’aquest puguin realitzar 3 accions concretes: 

1. Reservar viles 

2. Reservar experiències 

3. Accedir a la comunitat  

Per suposat, un dels factors claus també serà la implementació de la passarel·la de 

pagaments de criptomonedes. 



VIDA BALI – TFG  Marc Cubells Agraz 

24 
 

9.5.1 Allotjament i domini 
 

Abans de començar amb la seva creació, em dirigeixo a namecheap.com per comprar 

l’allotjament i el domini. La decisió d’utilitzar aquest serveix recau en la meva satisfacció 

com a usuari en experiències anteriors i al tractar-se dels millors serveis qualitat/preu en 

el mercat. 

Utilitzo el servei que tenen integrat amb Wordpress per a que la instal·lació i vinculació 

al servidor es faci de forma automàtica. 

https://www.namecheap.com/wordpress/ 

El domini de la web triat és:  

https://vidabali.com 

 

9.5.2 Plugins 
 

Una vegada adquirit l’allotjament i instal·lat el Wordpress, em disposo a instal·lar els 

plugins necessaris. 

 

Il·lustració 6: Llista de plugins instal·lats 

La llista es la següent: 

- Elementor i Elementor Pro: Per a la creació del web a través de la metodologia 

“drag and drop” (arrastrar i soltar) 

- Envato Elements: Per a l’utilització de plantilles 

- Yoast SEO: Per al posicionament SEO de la pàgina 

- Hotel Booking by MotoPress: Per a la creació interna del sistema de reserves 

- Hotel Booking & Elementor Integration: Permet integrar el anterior plugin amb 

Elementor per crear així la interfície de UX i UI de reserves  

 

https://www.namecheap.com/wordpress/
https://vidabali.com/
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9.5.3 Disseny responsive 
 

El web, gràcies al plugin Elementor, es creat gairebé sense haver de tocar codi i podent 

focalitzar-me així més en l’experiència d’usuari (UX) i la seva UI. 

 

 

Il·lustració 7 Captura de pantalla del ús d’Elementor per crear la web dintre de wordpress 

Un dels factors que es té especialment en compte al moment de la creació, es el de que 

la web sigui totalment responsive i s’adapti en format a qualsevol dispositiu (sobretot 

diferenciant el ordinador del mòbil). Després de realitzar certes proves, he arribat a la 

conclusió que el més adequat es crear diferents continguts per la versió mòbil de la del 

pc. 
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Il·lustració 8: Aplicant elements responsive mitjançant elementor 

 

En l’anterior imatge 8, es pot veure com en la mateixa web puc crear blocs de contingut 

i després decidir mitjançant opcions avançades, que es mostrin en uns o altres 

dispositius (en la il·lustració 8 em trobo editant la versió del pc i per tant el que surt en 

gris vol dir que no es veurà ja que es el que tinc establert per al mòbil). A partir d’aquesta 

eina em disposo a replicar parts dels continguts en diferents formats segons si es 

mostrarà en pantalla més gran o petita.  

- Dispositius mòbils: Contingut pensat per visualitzar en una columna i de caire 

més visual. Menys text per a no saturar la vista. 

- Ordinadors: Contingut de més amplitud jugant amb dues columnes. Es pot afegir 

una mica més de text al tenir més amplitud. 

 

9.5.4 Implementació fitxa viles 
 

A través del plugin de hotel booking, creo la fitxa de la primera vila amb totes les seves 

dades per a que posteriorment pugui ser buscada en el cercador. 
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Una vegada creada, realitzo una nova pàgina anomenada “villas” on s’incorpora aquesta 

fitxa i les demès per a que el client pugui veure totes les opcions i fer click en la que mes 

li interessi per veure més dades i reservar. Com de moment només es disposa d’una 

vila, s’incorporarà aquesta i cap altra. 

 

 

9.5.5 Implementació tarifes 
 

Aplicaré diferents tarifes segons la temporada: 

- Temporada Alta 

- Temporada Baixa 

Per realitzar això em dirigeixo al apartat de “acommodation” del plugin i defineixo les 

temporades en “seasons”. 

 

 

Posteriorment vaig a “rates” i defineixo els preus segons cada temporada creada. 
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Ara automàticament al buscar en el cercador les dates per la vila, sortiran les tarifes 

corresponents segons l’època. 

 

9.5.6 Implementació passarel·la de pagament 
 

De moment implemento el pagament amb Stripe, una de les plataformes més utilitzades 

en internet per pagar amb targeta de crèdit i dèbit. 

 

Per a sincronitzar Stripe amb wordpress, cal que incorpori la clau pública i privada que 

trobaré en el menú de desenvolupador del mateix Stripe en Claus API. 
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9.5.7 Certificat SSL 
 

El certificat SSL es el que permet incrementar la seguretat d’un web i a la vegada 

transmetre més confiança als usuaris. Aquest ens permet obtenir el https:// enlloc del 

http://. Per norma general aquest certificat s’ha de comprar i implementar a banda. 

 

 

 

Compraré el d’un any de 8.85€. Ara s’haurà d’implementar al web. 
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Il·lustració 9: Implementació SSL a través de easy wordpress en namecheap.com 

 

Per activar el SSL primerament s’ha d’obtenir el CSR. 
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Una vegada obtingut el CSR tornem a la configuració del SSL i ho enganxem: 

 

 

Ara el següent pas es crear un CNAME per a la vinculació del certificat SSL. Així que 

primerament l’obtinc. 
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Una vegada amb el CNAME em dirigeixo a DNS avançat i el creo amb les dades 

donades per a realitzar la connexió. 

 

 

I afegeixo també els diferents certificats. 
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Ara ja tinc la web protegida per SSL. 

 

 

9.5.8 Beta de la web 
 

Tot el realitzat anteriorment fins aquí conforma la primera beta de la web. Ara durant 

aquest procés es donarà accés a terceres persones per a recollir informació i millorar 

així tant l’experiència d’usuari com anar afegint les següents funcionalitats. Seguint 

d’aquesta forma la metodologia Lean Startup comentada inicialment als primers 

apartats. 

Després de que un grup reduït de persones properes naveguessin per la web, hi ha dos 

punts clars a millorar: 

1- UI i UX: Se li tornarà a fer un altra volta per millorar la interfície i l’experiència 

d’usuari. Sobretot s’implementarà una capçalera de web que sigui totalment útil 

i es millorarà la web en general. 

2- Pàgina d’experiències: Encara que les experiències es quelcom que es deixa 

més per a un futur, han trobat a faltar una pàgina concreta d’aquestes que 

expliqui una mica que ara no es troben disponibles de moment però si que ho 

seran en un futur. 

Ara en els següents punts s’implementarà aquestes millores i la resta d’aspectes que 

encara manquen com el funcionament del cercador de viles i la passarel·la de pagament 

crypto. 
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9.5.9 Millora UI i UX 
 

Tal com han demanat els usuaris, s’ha afegit un capçal de web atractiu, sencill i útil, 

afegint així accés a les tres pàgines principals i a dos més de contacte i reserva 

(aquestes dues pàgines s’han creat noves durant aquest procés). També s’ha adaptat 

el disseny responsive del móvil amb els cambis corresponents. 

A continuació adjunto algunes captures de pantalla de les pàgines amb majors canvis 

amb els seus corresponents enllaços. 

 

En la pàgina d’inici s’ha fet el cercador funcional i s’han millorat altres aspectes com els 

botons de cridada a l’acció.  

https://vidabali.com/  

 

https://vidabali.com/
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S’ha millorat la fitxa de la vila Angel per fer-la més atractiva. Ara disposa d’un botó que 

la porta a una pàgina millor dissenyada que l’anterior amb tota la informació ampliada 

corresponent a la vila com es pot veure en la següent captura: 

 

https://vidabali.com/villas/  

 

https://vidabali.com/villas/
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Pàgina a la qual s’accedeix en el punt anterior des-de el botó de “Ver más”. 

https://vidabali.com/villa-angel/  

 

 

Nova pàgina creada per informar sobre les experiències encara que aquestes no es 

trobin actualment disponibles. 

https://vidabali.com/experiences/  

 

https://vidabali.com/villa-angel/
https://vidabali.com/experiences/


VIDA BALI – TFG  Marc Cubells Agraz 

37 
 

 

Pàgina senzilla de contacte per si l’usuari tingués cap problema al realitzar les reserves. 

https://vidabali.com/contacto/  

 

Incorporació de pàgina especial per a cercar. S’accedeix a través del botó “Reserva” del 

capçal. 

https://vidabali.com/search-availability/  

 

 9.5.10 Implementació cercador 
 

Tal com s’ha pogut veure ja en alguna de les anteriors captures, el cercador ja s’ha 

implementat funcionalment. Es a dir, a la primera beta hi havia un cercador però no 

funcionava, ara ja es pot cercar per dates i persones i apareixen els resultats 

corresponents. 

Aquesta implementació s’ha efectuat a través del plugin de hotel booking i la seva 

implementació amb elementor. 

https://vidabali.com/contacto/
https://vidabali.com/search-availability/
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Al cercador es pot accedir des-de la pàgina principal, des-de la pàgina especial de 

reserva o inclús des-de la pàgina concreta d’informació de Villa Angel. Tots ells 

funcionen i al introduir les dades et mostra els resultats de la següent forma: 

 

 

 

 

 

9.6 Implementació de pagament amb criptomonedes  
 

Cada cop més vivim en una societat on les criptomonedes estan agafant un pes molt 

important. Tant es així que ara moltes empreses s’estan adaptant a les noves tendències 

i ofereixen serveis relacionats. En el meu cas no em volia quedar endarrere, i es per 

això que també incorporo a la web l’opció de pagar amb criptomonedes. 
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Per incorporar una passarel·la de pagament compatible, després de barallar diferents 

opcions, arribo a la conclusió que el millor serà fer-ho a través de Coinbase, un dels 

exchanges de criptomonedes més famós que ofereix un plugin per incorporar 

pagaments crypto en la web. Per a la incorporació d’aquesta eina, també caldrà introduir 

el plugin de WooCommerce ja que el primer funciona a través d’aquest segon. 

Per tant les dues formes de pagament, una tradicional i l’altra per criptomonedes, 

funcionaran a través de diferents eines. La passarel·la normal a través d’Stripe, em vist 

ja amb anterioritat que amb el mateix plugin de Hotel Booking era suficient per al seu 

funcionament incorporant les claus privades corresponents. Ara però, no utilitzarem 

Hotel Booking per a gestionar els pagaments crypto, sinó que es farà a través dels 

anteriors plugins comentats de Coinbase i WooCommerce.  

Així doncs realitzo la configuració instal·lant primer el plugin de coinbase i després el de 

WooCommerce. Una vegada instal·lats em dirigeixo al segon a la gestió de pagaments 

i activo el mètode de pagament de Coinbase (el detecta ja que s’ha instal·lat prèviament 

l’altre plugin). 

 

 

Il·lustració 10: Activació de Coinbase com a forma de pagament en WooCommerce 

Posterioment creo un compte en Coinbase Commerce (diferent i desviculat al compte 

normal de Coinbase) i gestiono les criptomonedes que vull aceptar així com copiar les 

diferents claus privades API per a connectar amb WooCommerce. 
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Il·lustració 11: Activo les criptomonedes que m'interessen i obtinc els codis API 

 

Il·lustració 12: Incorporo les claus API i el webhook 

 

La incorporació d’un webhook permet que en el moment que l’usuari hagi d’efectuar el 

pagament final, sigui redirigit a Coinbase directament. I que una vegada efectuï el 

pagament torni automàticament a la web de VIDA Bali a la pàgina de confirmació. És 

com efectuar un pont que atorga més seguretat al usuari. 

En el cas del pagament per Stripe vaig decidir no realitzar un webhook per comoditat 

del usuari, però entenc que en les criptomonedes això els donarà més seguretat. 

Una vegada realitzat tot el anterior, ja es poden efectuar pagament reals amb 

criptomonedes en la web. 
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9.8 Gestió i creació d’experiències i comunitat 
 

La idea de crear experiències es la d’oferir quelcom diferenciador i que pugui atreure a 

tot tipus de clients. Es per això que es defineixen 4 tipus d’experiències a realitzar, d’una 

setmana de durada cadascuna, cada mes. Per tant en un mes, cada setmana s’oferirà 

una experiència diferent. 

Això es vol implementar en una vila diferent a la actual, on la seva funció sigui la de ser 

la seu de les diferents experiències a realitzar i que no es pugui llogar d’altra forma. 

Les 4 experiències són:  

- VDA WELLNESS BALI: Enfocat a aquelles persones que busquen tant l’equilibri 

intern com extern. S’oferirà Yoga, Reiki, Meditació, Wim-Hof... 

- VIDA ADVENTURE BALI: Per aquells que tenen l’aventura en les venes. 

S’oferirà Rafting, Surf, Tirolines... 

- VIDA NOMADS BALI: Enfocat per als nòmades digitals. S’oferirà xerrades de 

diferents temàtiques, creacions de nous projectes, inversors, accés a 

coworkings... 

- VIDA SURF BALI: Experiència enfocada per a surfistes principiants, entremitjos 

o avançats. S’oferirà classes de surf, transport marítim a zones especials on 

surfejar, entrenaments en terra... 

Aquí ens enfocarem en començar a planificar i gestionar el primer dels quatre 

esdeveniments, VIDA WELLNESS BALI. En un futur, una vegada el primer ja es trobi 

establert i funcionant, s’afegiran de forma esglaonada els demés. 

Paral·lelament, també s’anirà creant un Discord com a vehicle de fer créixer la comunitat 

on s’anirà actualitzat sobre l’avenç dels esdeveniments així com ser un espai on la gent 

pugui connectar entre si. 

 

9.8.1 Gestió de continguts inicial de l’experiència 
 

Per a realitzar aquesta experiència de VIDA WELLNESS BALI, contacto amb una noia 

espanyola anomenada Belén que vaig conèixer en Bali i es professora de Yoga. Té 

també experiència en fer “retiros” i altres activitats de Wellness. Després de realitzar una 

videotrucada per zoom amb ella, explicar-li el projecte i que ella estigues interessada en 

participar, establim la primera part del procés. La creació de la experiència i per tant la 

gestió del contingut i materials d’aquesta. 

Després de definir els dies de durada i el que es vol arribar a tractar, Belén estableix, 

com experta, un planning del que podria ser la potencial experiència. 
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A partir d’aquest Planning comencem a gestionar tots els materials que ens calen i a 

definir quin tipus d’espai caldria. Com no disposem encara d’una segona vila, arribem a 

la conclusió d’inicialment utilitzar la platja com a punt d’activitats així també com alguna 

sala que es pugui trobar per la zona. Per allotjament es disposarà de la Villa Angel i 

d’habitacions que ens oferiran els companys de PT APAC d’altres allotjaments que 

porten. 

Degut a les actuals restriccions de la pandèmia, s’ha decidit pausar els esdeveniments 

fins que el país torni a estar obert. 
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9.8.2 Comunitat 
 

La comunitat és un factor molt important. Aquesta es la que pot marcar l’èxit o 

l’enfonsament d’un projecte. Tant es així que crear un espai virtual on la teva comunitat 

es pugui comunicar, compartir i fins i tot aportar i ser part del projecte, es quelcom 

gairebé indispensable avui dia. 

Com aconseguir això? 

A través d’una eina social anomenada Discord. 

En Discord es pot crear un canal amb diferents apartats especialitzats on la comunitat 

de VIDA Bali pugui accedir, interactuar entre ella i a la vegada aportar i obtenir les 

últimes actualitzacions del projecte. Tot això inclús amb una gestió automatitzada de 

rols a través de bots que facilitaran la feina a llarg termini. 

 

9.8.3 Creació del Discord de comunitat 
 

La finalitat del Discord, a banda dels motius anteriorment exposats, es fer també d’embut 

de venta. Les persones quan visitin la web tindran més d’una cridada a l’acció per 

accedir al Discord. Una vegada allí, a banda de beneficiar-se ells del contingut, servirà 

per a informar-los dels esdeveniments i inclús fer ofertes exclusives de venta per a que 

vinguin als establiments. 

Accés al Discord: https://discord.gg/mCkKszXbxf  

 

Il·lustració 13: Mostra del Discord 

 

https://discord.gg/mCkKszXbxf
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Il·lustració 14: Mostra del Discord 

Per a la gestió del contingut i usuaris, s’ha creat un sistema de verificació per a nous 

usuaris a través de l’eina de comunitat del mateix servidor, així com també d’un bot 

anomenat yagpdb que, entre altres coses, em permet fer que els nous usuaris si no 

interaccionen amb un missatge concret no se’ls hi doni accés als canals de Discord. 

Això es realitza per evitar l’entrada d’usuaris falsos.  

El poder fer que els no verificats no vegin més que el canal de normes i els verificats tot, 

es fa a través de la creació de diferents rols que de forma automàtica amb el bot yagpdb, 

un cop l’usuari interacciona, se li atorga el rol corresponent de verificat. 

 

 

Il·lustració 15: Creació del rol automàtic per als verificats a través de yagpdb 
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Il·lustració 16: Diferents rols creats dins de Discord amb els diferents permisos corresponents 

 

 

Il·lustració 17: Missatge de reacció per a verificar el perfil 

 

La idea es que la comunitat tingui un creixement orgànic. Per tant en el moment de fer 

el màrqueting no s’aplicarà publicitat invasiva i es farà més una estratègia de contactes, 

on es farà la publicitat de forma orgànica a través d’altres canals de Discord relacionats.  
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10. Projecció a futur 
 

VIDA Bali pretén ampliar-se amb més viles i esdeveniments a gran escala per a 

posteriorment gestionar també altres localitzacions com pot ser VIDA Sri Lanka. 

A partir d’ara totes les accions que es prenguin seran enfocades amb aquesta idea 

d’expansió en ment. Tant es així que el màrqueting des d’un principi ha d’estar ben 

definit per aconseguir aquesta meta. 

La web s’anirà millorant i modificant a mesura que es vagin obtenint més viles per poder 

afegir-les i a la vegada adaptar-se a les noves necessitats que puguin sorgir de cara als 

clients. La implementació d’una gama més àmplia de serveis extra en el moment de 

reserva també serà implementat en un futur mitjançant el plugin de Hotel Booking. 

Un altra projecció a futur, és la implementació de la base de dades orientada a la 

blockchain com un sistema de claus a través dels NFT. D’aquesta tracto la part teòrica 

en un dels següents apartats, no obstant la seva implementació ara per ara era gairebé 

impossible degut al pressupost del que disposo i dels temps d’entrega.  
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11. Pressupost 
 

Els inversos tenim un Excel molt bàsic conjunt per a introduir la inversió realitzada per 

cadascú. Aquest s’anirà polint i maquetant a mesura que es vagi avançant. 

 

 

 

De moment les meves aportacions personals han estat de 2688,07 euros i la del total 

del projecte de 15976,7 euros. 
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12. Anàlisi de mercat 
 

Bali es una illa que esta feta per al turisme. Com s’ha pogut veure prèviament en l’apartat 

3 de “Mercat teòric i escenari”, actualment pel COVID el turisme ha perdut molt i 

l’economia del país com a conseqüència s’ha enfonsat. Això encara que es una 

desgràcia, porta també noves oportunitats com la implementada en aquest treball, la 

d’obtenir viles a preus mai vistos per treure un rendiment econòmic cada cop major a 

mesura que es vagi recuperant l’illa. Però de fer-ho nosaltres no significa que siguem 

els únics, i es que molta altra gent també es troba aprofitant aquesta ocasió per fer el 

mateix. 

Més persones obtenint viles implica més competència. ¿Com destacar sobre la 

competència? 

Primerament haurem d’analitzar que es el que ofereixen ells per a posteriorment oferir 

quelcom diferenciador. 

 

Si fem una cerca per Booking o AirBnb de viles en Bali, realment la gran part ofereixen 

només l’allotjament i la neteja. Aquí es on es pot marcar la diferència i oferir altres 

serveis, o bé ressaltar també els que tenim i no donar-los per sabuts de cara al client 

(per exemple fer èmfasi en que tenim treballadors inclosos que netegen). 

 

Il·lustració 18: Gràfic extret de nomadlist.com 
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Aquest gràfic anterior representa les arribades mensuals de nòmades digitals (persones 

que treballen online) a Canggu durant els anys. Els nòmades es un públic potencial, ja 

que solen passar bastant temps per la zona i tenen diners per a permetre’s viles 

exclusives i altres experiències. Es per això que tenir-los de referència ens pot servir per 

saber com pot avançar el mercat a partir d’ara. 

El fons de la gràfica va tocar a inicis de 2021, arribant a nivells que no havia estat des-

del 2016, 5 anys abans. A partir d’aquí sembla que la tendència comença a ser alcista i 

esperen anys de creixement fins arribar mínim als nivells del 2019. Això ens dona a 

entendre també, que si ara hi ha menys gent turista i molta gent obtenint viles, hi haurà 

una sobre oferta durant un temps, on l’enfocament haurà d’estar més cap a clientela 

local i d’altes illes d’Indonèsia i no tant pels estrangers. A la vegada, implica que els 

preus inicials hauran de ser més baixos del que arribaran a estar en un temps. Però el 

potencial creixement no obstant es positiu, i val la pena definir bé un lloc en el mercat 

abans de la futura potencial pujada per absorbir així el màxim de clients possibles. 

Tot això ens porta al la adequada aplicació del màrqueting. 
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13. Màrqueting i Vendes 
 

El públic al qual dirigir-me és sense dubte un grup amb diners. VIDA Bali s’ha d’enfocar 

cap empresaris, emprenedors o nòmades digitals, que es el que domina de per si en la 

illa, o bé també simplement a gent d’un perfil alt amb una filosofia de vida concordant 

amb el projecte. 

El projecte s’enfocarà sobretot a la parla hispana pel tema dels esdeveniments, no 

obstant es té en compte que al trobar-se la vila també publicada en Airbnb o Booking, a 

l’estança arribaran d’altres nacionalitats. Molts segurament de la capital, Jakarta, on 

també hi ha un perfil elevat de gent local amb diners que fa escapades de vacances a 

Bali. 

No obstant, em centraré en el públic al qual es dirigeix la web i al que aniran destinades 

les experiències. Si haguéssim de definir el potencial client es veuria de la següent 

forma: 

 

13.1 Client potencial 1 
 

 

 
NOM: Carlos 
 
EDAT: 26 
 
NACIONALITAT: Espanyola o parla hispana 
 
ESTAT CIVIL: Indiferent 
 
TREBALL: Treballa online (Nòmada Digital) 
 
INTERESSOS: Negocis, Networking, Surf, Yoga, 
Gimnàs, Llegir, Activitats al aire lliure 
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13.2 Client potencial 2 
 

 

 
NOM: Andrea 
 
EDAT: 38 
 
NACIONALITAT: Espanyola o parla hispana 
 
ESTAT CIVIL: Casada / Amb parella 
 
TREBALL: Empresària 
 
INTERESSOS: Desconnectar, descansar, 
escapada romàntica, lluna de mel, natura 
 

 

 

13.3 Estratègia 
 

Una vegada definit el públic al qual dirigir-nos, cal marcar una estratègia a seguir. En 

aquest cas decideixo orientar-me al creixement orgànic i natural. Aquest es un projecte 

a llarg termini, per tant es pot començar sense invertir diners en publicitat. La forma de 

fer-ho serà creant comunitat. 

Les eines a utilitzar seran: 

- Instagram 

- Discord 

I la forma d’enganxar els usuaris serà mitjançant el branding. 

 

13.3.1 Branding 
 

El branding el podríem entendre com la història que ha d’explicar la marca. És el que fa 

vincular amb les emocions dels clients. El que acaba fent que es vinculin emocionalment 

a un projecte i no racionalment. A diferència de la part racional, la emocional un cop es 

te guanyada es molt difícil perdre-la pel simple fet de la fidelitat. 

Però per arribar al punt de tenir clientela fidel abans s’haurà d’atreure mitjançant el 

branding. 

El branding a utilitzar en VIDA Bali jugarà molt amb les paraules. S’enfocarà a cridar 

l’atenció del perfil dels clients potencials, i cada cop que aparegui la paraula vida, 

s’escriurà en majúscula fent referència a la marca. 

Pert tant... Quina és la història a comptar? 
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Que VIDA Bali no es només un conjunt de viles en el paradís, sinó que a demés ofereix 

experiències úniques en el sector (relacionades amb els interessos del perfil de client 

potencial 1) i una comunitat única on es pot compartir, aprendre i descobrir amb gent 

que comparteix una forta ambició per la VIDA. 

Aquest missatge és el que es transmetrà sobretot a través dels diferents copywriting que 

es vagin realitzant, de tant en tant dirigint-se també al perfil d’usuari 2 que es el que 

busca més calma i desconnexió i que potser no es troba tant interessat per la comunitat. 

Un exemple d’aquest branding a través del copywriting és el missatge de benvinguda al 

servidor de Discord de VIDA Bali. 

 

Il·lustració 19: Captura del servidor de Discord on ja es comença a veure vida en la comunitat 

 

13.3.2 Atreure perfils potencials 
 

Com ja s’ha comentat anteriorment, s’ha decidit en aquesta fase inicial no invertir en 

màrqueting i per tant no es faran campanyes publicitàries en Facebook ads o Google. 

En contrapartida utilitzaré la meva posició privilegiada de la meva marca personal en 

Instagram i en diversos canals de Discord per a introduir el projecte. Això serà suficient 

per començar a obtenir una afluència de gent i que el boca a boca faci la resta. El 

creixement orgànic és el més potent de tots, i així m’asseguro des de el minut 1 de 

construir una comunitat de qualitat. 
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Il·lustració 20: Exemple d'història pujada al meu perfil d'Instagram (@marc_cubells) amb més d’once mil seguidors 
per fer una crida a l'acció 

 

Per altra banda al perfil oficial d’Instagram de VIDA Bali es seguirà a peu de la lletra el 

branding per a les diferents publicacions. 

 

Il·lustració 21: Exemple del branding en el copywriting d'una de les publicacions en Instagram 
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13.4 Reviews per a les ventes 
 

Deixant de banda la web, el Instagram i Discord, no s’ha de deixar de banda tampoc la 

imatge de les viles com a simple producte de lloguer en les plataformes de Booking i 

Airbnb. Aquí com s’ha comentat anteriorment, el públic pot ser totalment diferent al 

orientat en el branding, no obstant s’ha de tenir una bona imatge. Això s’aconsegueix a 

través de les reviews deixades per altres usuaris. 

Per començar en aquest sentit, una estratègia utilitzada ha estat la de reservar jo 

personalment unes nits en Booking per deixar la primera review i que així sigui més fàcil 

que deixin altres persones. A més a més, l’equip de gestió de la vila en Bali, també 

sempre anima als clients quan marxin a que deixin una opinió de la seva experiència en 

la nostra estança. 

 

Il·lustració 22: Com es pot observar l'estratègia a funcionat i disposem de molt bona puntuació i 4 opinions al moment 
d'escriure això 

 

Il·lustració 23: Alguns dels comentaris dels clients 
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13.5 SEO 
 

Finalment, encara que en el cas d’aquest projecte el SEO no es del tot important, si que 

tenir un mínim posicionament al cercador Google pot ajudar per molt que el tràfic 

principal provingui de les xarxes socials. 

Per a posicionar la web amb el SEO utilitzo el plugin de Yoast SEO. 

 

 

Il·lustració 24: Tractament del SEO mitjançant el plugin de Yoast Seo 
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14. Aplicació de la Blockchain 
 

De quina forma es pot implementar la blockchain per facilitar la gestió de les viles? 

Doncs la primera ha estat per als pagaments amb criptomonedes com hem vist 

anteriorment, no obstant això és més opció alternativa de pagament que no pas tant 

facilitat de gestió. Així doncs, de quin altra forma es aplicable? 

Aquí tractaré dues formes de treure partit a aquesta tecnologia i de les quals es te pensat 

implementar en un futur en VIDA Bali quan es disposi de més capital i infraestructura. 

 

14.1 Implementació d’una BBDD en Blockchain 
 

La principal diferència entre una base de dades tradicional i una en la blockchain és la 

descentralització i seguretat. Al trobar-se les BBDD tradicionals centralitzades en uns 

únics servidors, són més propenses a atacs i a fallar fent que tot deixi de funcionar 

mentre no es repari. En canvi, en la blockchain, com el sistema de dades es troba 

distribuït en molts nodes arreu del món, la seguretat es molt més alta i la possibilitat de 

fallida es gairebé impossible. Si deixa de funcionar un node o servidor, sempre hi ha 

altres que tenen la mateixa informació i continuaran connectats a la xarxa. Aquest 

sistema es el que es comentava al apartat inicial 3.2 sobre blockchain anomenat P2P 

(Peer to Peer). 

Per tant, si es veritat que ara al inici del projecte això no pot ser gaire útil, de cara a un 

futur quan es disposi de més villes i altres destinacions, el tenir un sistema de base de 

dades centralitzat pot ajudar a l’escalabilitat sense un augment exponencial de costos a 

la vegada que proporcionar una gran seguretat. 

I com efectuar-ho?  

Em de saber que hi ha diferents tipologies de blockchain5 i s’haurà de mirar la que millor 

s’adapti al nostre projecte. 

 

14.1.1 Blockchain pública  
 

Aquesta tipologia de blockchain és la més comú. És la que podem trobar per exemple 

en Bitcoin o Ethereum. 

Les blockchain públiques permeten que qualsevol persona pugui participar en elles com 

a usuari, validador de transaccions (miner) o administrador d’un node. A la vegada el 

funcionament de la xarxa es totalment transparent, obert i descentralitzat sense unitat 

central. 

 

 

 
5 BIT2ME ACADEMY. “Cuántos tipos de blockchain existen” [Web]. Última visualització el 04/01/2022. 
https://academy.bit2me.com/cuantos-tipos-de-blockchain-hay/  

https://academy.bit2me.com/cuantos-tipos-de-blockchain-hay/
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14.1.2 Blockchain privada 
 

Vindria a ser igual que les públiques però que depenen d’una unitat central i a més a 

més per accedir a ella es necessita algun tipus de permís i les transaccions no són 

públiques. 

 

14.1.3 Blockchain hibrida 
 

És una fusió entre la pública i privada. En aquest cas l’accés es troba restringit i només 

es pot accedir amb permís, però les transaccions són públiques essent totalment 

transparents. Tampoc es totalment descentralitzat però continua atorgant un major nivell 

de seguretat que les no descentralitzades. 

 

En el cas de la implementació de la blockchain, al tractar d’un projecte privat però que 

a la vegada vol que la gent pugui format part d’ell, l’ideal es realitzar la BBDD en una 

blockchain hibrida. L’ús d’aquesta ajudarà també a la implementació d’unes claus NFT 

com comento en el següent punt. 

 

14.2 Implementació de claus NFT 
 

NFT significa Non Fungible Token. Un token no fungible es una entitat digital que es 

inalterable. No es pot dividir en parts més petites (per això és no fungible) y tampoc es 

pot alterar o copiar (i si algú fa una copia, aquella no disposa del codi i per tant de les 

usabilitats del original). Podríem dir que es com els cromos de col·leccionista però en 

digital. 

Un NFT pot tenir des-de usos artístics, fins a la creació de comunitats, tokenització de 

bens immobles o molts altres. En cas de VIDA Bali es vol orientar per a la vinculació 

dels usuaris amb una clau NFT que els hi doni accés a les villes i serveis. D’aquesta 

forma, es podria incorporar mitjançant la tecnologia blokchain que les persones que 

tinguin els NFT de VIDA Bali, depenent del pagament de serveis realitzats, no els faci 

falta cap producte físic més enllà del seu dispositiu mòbil i del NFT per accedir a tota la 

experiència. 

Un exemple pot ser que quan un usuari faci un pagament de 3 nits en una villa concreta, 

se li associï al seu NFT el permís d’entrada a la villa durant aquells dies concrets. I 

llavors obrint el seu NFT al mòbil i mitjançant tecnologia NFC en un lector al costat de la 

porta, pugui entrar al allotjament sense falta d’una clau física. 

Un altre ús pot ser, en un futur, quan es vulgui fer una mensualitat amb la qual l’usuari 

es pugui moure per les diferents viles de VIDA Bali sense haver de fer formalment cap 

checkin ja que s’efectuarà en la blockchain gràcies al ús del NFT. 
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15. Conclusions 
 

Aquest projecte ha estat tot un repte, sobretot al haver hagut de portar un negoci que 

sol necessitar de presència física, d’una forma totalment remota. Aquest repte ha 

incrementat en gran part per la situació de la pandèmia COVID, on moltes vegades s’ha 

hagut d’anar ajustant certes planificacions a les noves normatives. Amb això últim em 

refereixo sobretot al que era el meu viatge previst a Bali per efectuar una part d’aquest 

projecte de forma presencial, on degut a les restriccions d’entrada del país amb 

quarantenes elevades i visats especials i cars, no ha acabat essent possible. 

No obstant he de dir que això m’ha servit encara més per corroborar una de les 

preguntes que plantejava en el apartat d’hipòtesis al inici de la memòria. És possible 

gestionar un projecte de viles turístiques a distància? Ara puc dir amb tota seguretat que 

si, i a demés totalment a distància. 

Veiem amb més profunditat les diferents qüestions plantejades inicialment i quines 

conclusions he acabat extraient amb la realització del treball. 

 

15.1 Gestió a distància 
 

Profunditzant sobre la primera qüestió anteriorment esmentada, la gestió d’un negoci de 

viles turístiques de forma remota és totalment viable. Ara bé, cal destacar que òbviament 

es necessita d’algun equip presencial per a que efectuï les entrades i sortides (de 

moment, ja que això amb la implementació de les claus NFT per blockchain en un futur 

no caldrà) a més a més de la neteja. 

Amb aquest treball he corroborat que cada cop més el futur s’enfoca al remot i 

automatització, i que gairebé tot es pot traslladar al món online. 

I referent a la qüestió de quina forma gestionar tot això en remot és la més adequada, 

dir que dependrà del equip. Però en el meu cas he vist que amb les eines de missatgeria 

de whatsapp i videotrucades he tingut suficient. Al principi pensava que em faria falta 

crear un trello, però si la comunicació amb l’equip es clara i fluida, crear un trello inclús 

pot endarrerir el procés. Sobretot si les altres persones no es troben acostumades al 

seu ús. 

La gestió de la resta de continguts a distància no han estat gens complicats gràcies a 

eines de compartició com Google drive. 

 

15.2 Importància del màrqueting i missatge de marca 
 

Com d’important és el màrqueting cap aquest? 

Doncs realment el màrqueting és important, però més la forma de realitzar-lo i la seva 

adaptació cap al projecte. En aquest cas a un inici tenia previst destinar cert pressupost 

a una campanya en Facebook ads, però a mesura que anava realitzant el projecte, vaig 

veure que realment no feia falta. Al trobar-se la vila ja en Booking i AirBnb, allí el 

posicionament ja ens el dona la plataforma, en el que més s’ha de centrar en aquest cas 
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és en la opinió dels usuaris en aquestes. Si veuen opinions bones, acabaran reservant. 

Per tant el màrqueting en lloc de ser de forma directa s’ha de fer de forma indirecta amb 

un bon servei i la resta es farà de forma orgànica. 

Per altra banda, el màrqueting cap a la web i experiències, inicialment no ha calgut degut 

a que he utilitzat la meva posició privilegiada de marca personal per donar-li un impuls, 

però de no haver disposat d’aquesta carta, potser si hagués calgut destinar una mica de 

pressupost o bé a algun influencer amb un públic objectiu adequat al producte, o bé una 

petita campanya de Instagram per a impulsar una mica. 

No obstant aquí tornem de nou al màrqueting indirecte a través del branding (missatge 

de marca) i copywriting. Si el client potencial es té ben definit i es fa una crida a l’acció 

adequada cap a ell, el creixement serà molt més orgànic i el pressupost destinat a 

publicitat serà nul o mínim. 

Com a conclusió acabar dient de nou que el màrqueting és important però molt més la 

metodologia a utilitzar i la optimització d’aquesta. I això pot marcar la diferència entre un 

projecte d’èxit i un de no èxit. 

 

15.3 Sistema blockchain 
 

Com es pot incorporar el sistema blockchain a un sistema de reserves i pagament? 

S’ha pogut observar, que encara que inicialment pot semblar complicat, no és molt més 

enllà que saber utilitzar unes API i tenir un mínim coneixement sobre l’ecosistema crypto. 

Amb la API de Coinbaise i WooCommerce ha estat suficient per complir amb aquest 

punt. És quelcom senzill que ara mateix pot marcar molt la diferència ja que hi ha molt 

usuaris que es mouen pagant amb criptomonedes. Veient això, puc concloure que les 

oportunitats i usos d’aquesta tecnologia son bastant amplis, i a la vegada més simples 

d’implementar del que pensem. 

 

15.4 Conclusió final 
 

VIDA Bali continua viu, i la feina a fer no acaba aquí. Aquest treball ha servit d’arrancada 

d’un projecte que a llarg termini acabarà essent un projecte de magnitud molt més gran. 

Les diferents fases d’estudi i realització han permès veure aplicacions futures orientades 

cap a la blockchain que potser d’altra forma no m’hagués plantejat. D’altra banda la 

gestió remota de continguts m’ha curtit molt més i m’ha fet guanyar fluïdesa en la gestió 

a distància de projectes que ja he començat a notar en altres treballs que realitzo en 

ermot. 

Avui dia gràcies a internet les possibilitats de negocis són infinites, i aquest projecte de 

VIDA Bali és la mostra d’això. 
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