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1. Què és el màrqueting mòbil?

La ràpida expansió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i

la globalització econòmica mundial ha transformat les necessitats i preferèn-

cies dels consumidors i ha estimulat nous reptes i oportunitats per al món

empresarial. En aquest sentit, els dispositius mòbils (telèfons intel·ligents, tau-

letes tàctils i accessoris digitals corporals o wearables) s'han convertit en ele-

ments essencials en la vida diària de la majoria de les persones i han arribat

a percebre's com a pròpies extensions de la personalitat dels individus. Així,

l'expansió de les tecnologies de xarxa sense fil d'alta velocitat, l'evolució cons-

tant dels dispositius mòbils i la seva alta penetració en el mercat han provocat

l'aparició i la profunda extensió del denominat màrqueting mòbil en l'entorn

empresarial. En aquest sentit, el posicionament del màrqueting mòbil com

un instrument amb grans perspectives ha atret a diversos sectors empresarials,

com ara la banca, les assegurances, els serveis de viatges, la indústria automo-

triu o l'educació.

Existeixen diferents formes de definir el màrqueting mòbil. De forma àmplia,

el màrqueting mòbil pot englobar totes les interaccions dutes a terme entre

els consumidors i les empreses mitjançant la tecnologia mòbil, i es defineix

com «la comunicació i promoció bidireccional o multidireccional d'una oferta

entre una empresa i els seus clients a través d'un mitjà, un dispositiu o una

tecnologia mòbil» (Shankar i Balasubramanian, 2009, pàg. 118). Més específi-

cament, segons la Mobile Marketing Association (MMA, 2017), el màrqueting

mòbil es pot conceptualitzar com «un conjunt de pràctiques que permet a les

organitzacions comunicar-se i comprometre's amb el seu públic de manera in-

teractiva i rellevant per mitjà de dispositius i xarxes mòbils».

Generalment, el màrqueting mòbil inclou una sèrie d'estratègies i accions vin-

culades amb els dispositius mòbils, com poden ser els serveis de missatgeria de

textos curts (SMS) o multimèdia (MMS), els enllaços web, els anuncis de vídeo,

els sistemes GPS o les trucades telefòniques. Més específicament, el màrque-

ting mòbil pot incloure publicitat, aplicacions, missatgeria, m-commerce i CRM

en tots els dispositius mòbils, inclosos els telèfons intel·ligents i les tauletes

tàctils.

Sota aquesta perspectiva, el màrqueting mòbil és un instrument adequat per

a establir i mantenir les relacions amb els clients, i es converteix en un im-

portant mitjà de comunicació de màrqueting per les seves característiques de

personalització, localització, ubiqüitat i interactivitat. Així, els dispositius mò-

bils es posicionen com un canal valuós, segur i útil per al màrqueting directe

i les activitats publicitàries i promocionals, ja que permeten arribar al client

objectiu en qualsevol moment i lloc, de manera ràpida, eficaç i mesurable.

El màrqueting mòbil també ha impactat en el comportament tradicional de
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compra, i per això es percep com un instrument valuós i rendible per a gesti-

onar les compres dels consumidors, atès que afecta totes les etapes del procés.

En aquest àmbit, el màrqueting mòbil engloba aplicacions o pàgines web per a

comprar articles mitjançant el telèfon o la tauleta tàctil i, fins i tot, la possibi-

litat de realitzar pagaments en botigues físiques utilitzant dispositius mòbils.

Les organitzacions poden obtenir diversos beneficis de la posada en pràctica

d'una estratègia de màrqueting mòbil, entre els quals destaquen la generació

d'ingressos, la reducció dels costos de publicitat, l'orientació de l'audiència de

masses cap a determinats productes i serveis o l'establiment d'un valor addici-

onal per al client, ja que ofereixen una gran varietat de productes o serveis a

preus més reduïts. A més, el màrqueting mòbil permet (Berman, 2016):

1) Estar sempre connectat amb els canvis en l'entorn i el consumidor. Possi-

bilita que les empreses puguin arribar i servir als consumidors en qualsevol

moment. Això permet, per exemple, que puguin adaptar-se ràpidament a les

accions de la competència o avaluar fàcilment l'eficàcia de les diferents cam-

panyes.

2) Generar ofertes adaptades a la ubicació del consumidor. Es facilita

l'establiment d'ofertes especials segons la distància entre el consumidor i la

pròpia empresa o segons la ubicació de la competència.

3) Oferir missatges de màrqueting altament personalitzats. Les ofertes i els

missatges es poden elaborar segons, per exemple, l'historial de compres o les

dades demogràfiques de l'usuari.

Per tot això, el màrqueting mòbil està augmentant la seva importància en tots

els sectors i s'està convertint, d'aquesta forma, en un element essencial en la

interacció entre les empreses i els consumidors.
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2. Evolució del màrqueting mòbil

2.1. Present

La penetració del mòbil està creixent ràpidament a nivell global. Segons les

dades aportades per Ditrendia (2016), la penetració dels telèfons mòbils al món

a finals del 2015 es va situar en un 97%. Aquestes dades indiquen que el mòbil

s'ha convertit en un dispositiu habitual i necessari per a gairebé la majoria de la

població. Concretament, s'ha arribat a la xifra de 7.900 milions de dispositius

mòbils a nivell global (enfront dels 680 milions del 2012; figura 1).

D'altra banda, les tauletes tàctils s'han posicionat com l'altre dispositiu mòbil

amb major acceptació entre la població. El 2015 es van vendre aproximada-

ment 206,8 milions de tauletes tàctils a tot el món.

En resum, un 62% del temps total que els usuaris passen a internet es duu a

terme des del telèfon intel·ligent o la tauleta tàctil (Ditrendia, 2016).

A Espanya, molts usuaris tenen dispositius mòbils, especialment telèfons

intel·ligents i tauletes tàctils. Concretament, la penetració del mòbil ja ha arri-

bat al 94% entre persones de 16 a 65 anys, sent una de les més elevades del món

i arribant a una població aproximada de vint-i-un milions i mig d'individus

(IABSpain, 2016).

Figura 1. Penetració de dispositius mòbils a Espanya

Font: IABSpain (2016, pàg. 8).

D'aquesta manera, els telèfons mòbils intel·ligents han superat la proporció

d'ordinadors (portàtils o de taula). Així doncs, del total de la població amb

mòbil, només el 77% té un ordinador (IABSpain, 2016). En aquest sentit, els

espanyols utilitzen el telèfon una mitjana de tres hores i vint-i-tres minuts

diaris, especialment per a consultar el correu electrònic (87%) i utilitzar la

missatgeria instantània (82,8%) (Ditrendia, 2016). Més concretament, el 89%

dels espanyols utilitza el mòbil per a realitzar tasques socials, el 52% per a

activitats lúdiques, el 51% per a activitats consultives i el 33% per a activitats

funcionals (IABSpain, 2016).
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Les tauletes tàctils són usades una mitjana d'una hora i quaranta-un minuts

diaris, principalment per a navegar (71,8%), visualitzar vídeos (60,4%), con-

sultar el correu (58,2%) i llegir notícies (57,1%) (Ditrendia, 2016). En gene-

ral, s'usen per a dur a terme activitats lúdiques (37%), seguit d'accions socials

(33%), consultives (23%) i funcionals (14%) (IABSpain, 2016).

Per tot això, els telèfons intel·ligents s'han convertit en el mitjà preferit pels

usuaris per a accedir a internet i han superat als ordinadors de taula i portàtils

(Mobext, 2016). De fet, el 94,6% dels espanyols amb smartphone es va connec-

tar a internet mitjançant el telèfon mòbil al 2016, i la casa (94,9%), la feina

(57,1%) i el carrer o el transport públic (46,7%) són els principals llocs de con-

nexió diària (AIMC, 2017).

Figura 2. Distribució de dispositius usats per a accedir a internet

Font: AIMC (2017, pàg. 1).

En l'àmbit de les compres, el telèfon intel·ligent és utilitzat assíduament pels

consumidors en el procés de compra. En aquest sentit, el 90% dels usuaris

ha fet alguna compra mitjançant internet durant el 2016 (AIMC, 2017). Des

d'aquesta perspectiva, el 30% utilitza el telèfon mòbil per a buscar informació

sobre preus i el 23% per a consultar on es pot adquirir un producte (Adgage,

2017). A més, els dispositius mòbils estan guanyant importància entre els con-

sumidors com a elements per a ampliar i completar l'experiència viscuda a les

botigues físiques. D'aquesta manera, cada vegada són més els usuaris que usen

els seus mòbils o smartphones mentre són als establiments comercials, especi-

alment per a comparar els preus amb els competidors (36%), buscar productes

(36%) o accedir a cupons o codis promocionals (31%) (PWC, 2016).
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També és destacable el percentatge d'usuaris que utilitza els serveis de geolo-

calització GPS mitjançant internet en el telèfon mòbil (84% el 2016), la qual

cosa augmenta serveis com ara la cerca o recepció d'ofertes en establiments

propers, compartir la ubicació amb amics i coneguts o consultar la ruta per a

arribar a un lloc (AIMC, 2017).

Arran de les dades anteriors, cada dia són més les empreses que integren el

màrqueting mòbil en les seves estratègies. Així, la inversió en màrqueting mò-

bil va créixer un 38% a nivell global l'any 2015, i el 86% dels directors de màr-

queting les van considerar campanyes efectives o molt efectives (Ditrendia,

2016).

Així i tot, a Espanya, la inversió en màrqueting mòbil encara representa no-

més el 4,1% de la inversió total en publicitat digital (Ditrendia, 2016), la qual

cosa va suposar un total de 45,2 milions d'euros en el primer semestre de 2016

(IABSpain i PWC, 2016). Aquesta inversió està destinada principalment a ac-

cions de publicitat display i cercadors per a augmentar el coneixement de la

marca (67%), el compromís amb els clients (62%) o les vendes (48%). A més,

es tracta d'una pràctica relativament nova, ja que fa menys de dos anys la re-

alitzava el 67% de les empreses (Ditrendia, 2016).

2.2. Noves tendències

Un cop consultades les previsions actuals, no hi ha cap motiu pel qual es pugui

esperar que el creixement del màrqueting mòbil s'hagi de reduir.

Des d'aquesta perspectiva, l'any 2020 el trànsit mòbil serà gairebé vuit vegades

superior al del 2015 a nivell mundial, i es multiplicarà per set (increment in-

teranual del 46%) a Espanya en el mateix període. Així, s'espera que el 2020 hi

hagi més de cinquanta milions de dispositius mòbils a nivell global (Ditren-

dia, 2016; figura 3).
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Figura 3. Evolució del nombre de telèfons i telèfons intel·ligents al món

Font: Ditrendia (2016, pàg. 17).

En aquest sentit, els accessoris digitals corporals (wearables) seguiran creixent

en els propers anys (Adgage, 2017). D'aquesta manera, els rellotges intel·ligents

(smartwatches) seran els productes que més evolucionaran, amb una estimació

de vendes a tot el món de 32.900 milions de dòlars el 2020 (Kohli, 2015). En-

tre les diferents funcionalitats que poden aportar els telèfons mòbils, el vídeo

mòbil aconseguirà el 72% de tot el trànsit mundial de dades mòbils el 2019

(Ditrendia, 2016). A més, el comerç per mitjà del mòbil arribarà a suposar gai-

rebé la meitat de tot el comerç electrònic el 2018 (PWC, 2016).
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3. Canvis en el mercat

3.1. Canvis en el consumidor

Els dispositius digitals, els productes intel·ligents, l'internet de les coses (Inter-

net of Things, IoT) i la intel·ligència artificial estan generant canvis profunds

en les vides dels consumidors, transformant-los en clients cada vegada més

racionals, sofisticats, segmentats i amb expectatives de personalització.

Concretament, els dispositius mòbils han aconseguit un grau de penetració

important i s'han convertit en elements imprescindibles per a la vida diària

dels consumidors. Per això, la utilització de dispositius com el telèfon mòbil

en qualsevol lloc i moment ha canviat substancialment les seves necessitats i

preferències, la qual cosa ha afectat l'adopció i difusió de les activitats de màr-

queting mòbil i la seva relació amb les empreses, especialment fonamentada

per la reducció d'asimetries d'informació entre les parts. Així, els consumidors

se senten atrets pel món mòbil perquè aquest permet l'entreteniment, la possi-

bilitat de personalitzar els dispositius i descarregar complements i aplicacions

relacionades amb les seves pròpies necessitats. S'estén, per tant, el concepte

de solomo, que representa el caràcter social, local i mòbil que és subjacent a

aquest tipus de dispositius.

Des d'aquesta perspectiva, l'expansió dels dispositius mòbils ha afectat els hà-

bits i el procés de compra dels consumidors. Els telèfons mòbils, per exemple,

han fet possible que els consumidors puguin realitzar les seves compres fàcil

i ràpidament, atès que adquireixen els productes i serveis amb major flexibi-

litat, conveniència, eficiència i personalització. Les etapes clàssiques del cicle

de compra també s'han vist afectades per l'oportunitat de poder accedir en

temps real a informació sobre productes i empreses i per la capacitat dels usu-

aris de transmetre avaluacions sobre les experiències viscudes. Així, les etapes

tradicionals de la motivació, la cerca, l'avaluació, l'elecció i el comportament

postcompra ja no es presenten de forma aïllada, sinó que formen un cicle en

constant connexió les etapes del qual poden, en ocasions, ser més reduïdes

que les tradicionals. D'aquesta manera, per exemple, la demanda inicial de

la compra pot ser generada mitjançant la visualització en el dispositiu mòbil

d'una publicació en una xarxa social, o els usuaris poden compartir les seves

experiències amb altres usuaris mitjançant el seu dispositiu mòbil després de

la pròpia compra i incitar a altres usuaris a fer el mateix.
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Figura 4. Cicle de compra del consumidor

Font: Baik, Venkatesan i Farris (2014, pàg. 3).

Sota aquest enfocament, els dispositius mòbils permeten expandir en temps

real la recopilació d'informació de les pròpies empreses i d'altres consumidors

per mitjà de diferents plataformes. Això, juntament amb les impressions re-

budes mitjançant mitjans tradicionals i la informació transmesa en els esta-

bliments físics, fa possible centrar la cerca i, en última instància, la compra o

adquisició dels diferents productes i serveis. D'aquesta manera, els dispositius

mòbils han disminuït el cost de la cerca d'informació i, en conseqüència, han

permès un procés de compra més eficient.

No obstant això, la incorporació dels dispositius mòbils en la interacció entre

les empreses i els seus clients també ha introduït nous factors que han de te-

nir-se presents. En concret, les estratègies de màrqueting mòbil, a causa de la

naturalesa personal dels dispositius, poden ser percebudes com a més intrusi-

ves que les dutes a terme mitjançant altres mitjans. Així, la confiança, el per-

mís, la privadesa i el control exercit per les empreses són quatre de les varia-

bles més importants que afecten l'acceptació de les estratègies de màrqueting

mòbil per part dels consumidors.

3.2. Canvis en la gestió empresarial

L'expansió de l'ús dels dispositius mòbils entre els consumidors ha provocat

un canvi important cap a la posada en pràctica d'estratègies centrades en el

màrqueting mòbil per part de l'àmbit empresarial. Les capacitats superiors que
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ofereixen els dispositius mòbils han ampliat les oportunitats de les companyi-

es per a poder arribar i subministrar als clients, alhora que adapten les seves

estratègies a les noves necessitats i a la preferència d'aquests. En aquest nou

entorn, les empreses poden establir una presència electrònica enfocada als seus

consumidors en qualsevol moment i lloc. Així, els nous dispositius possibili-

ten personalitzar l'experiència del consumidor en temps real, mitjançant eines

com ara aplicacions, webs, Bluetooth, codis QR, SMS, sistemes de geolocalit-

zació, etc. També són adequades per a fer arribar directament la informació al

consumidor, com a mitjà promocional, ja que li donen l'oportunitat de realit-

zar totes les activitats del procés de compra des del mateix dispositiu.

Des d'aquesta perspectiva, els dispositius mòbils o digitals han canviat la con-

ceptualització dels elements tradicionals de màrqueting (producte, preu, co-

municació i distribució), així com les formes d'obtenir informació del mercat.

Concretament, han permès l'augment de la proposta de valor del producte per

als clients, atès que han incrementat el producte principal amb serveis digitals,

han creat xarxes de productes i han convertit els productes en serveis digitals.

Quant al preu, els dispositius mòbils han reduït els costos de determinades

accions, ja que han transformat la fixació dinàmica de preus tradicional i han

ofert l'oportunitat de personalitzar els preus i ofertes segons les característi-

ques del client. D'altra banda, els dispositius mòbils han facilitat l'accés dels

consumidors a la informació, als mitjans de comunicació digitals i a les xarxes

socials, atès que han proveït a les empreses d'eines pròpies (per exemple, SMS,

sistemes de geolocalització, cupons, etc.) per a promocionar i anunciar els seus

productes i serveis de forma personalitzada i amb més abast. Així mateix, han

possibilitat noves formes de distribució de productes per mitjà de nous canals,

com ara el telèfon mòbil i les seves plataformes (per exemple, els motors de

cerca o les xarxes socials).

Les empreses acostumen a utilitzar el màrqueting mòbil per a aconseguir prin-

cipalment dos objectius:

• Incrementar la imatge de marca i les seves vendes.

• Fidelitzar al consumidor final.

A més, amb aquest tipus d'estratègies també es pot dirigir el trànsit al punt de

venda o web, crear promocions de prova del producte, encoratjar la recompra

del producte i possibilitar la realització de campanyes de comunicació directa i

personalitzada. Més específicament, amb eines com les webs les empreses po-

den: segmentar els continguts, les capacitats i els formats segons les dades rela-

tives als usuaris; utilitzar nous canals de comunicació exclusius dels dispositius

mòbils; incorporar HTML5 per al desenvolupament de la web, usar tecnologies

de pagament mòbil i introduir formats de publicitat més rics en continguts de

vídeo, àudio o animacions (MMA, 2015). Així mateix, les campanyes mitjan-

çant els dispositius mòbils han facilitat el mesurament de l'eficàcia d'aquestes.
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4. Mobile commerce

Dins del món acadèmic existeixen diferents perspectives per a conceptualitzar

l'abast del mobile commerce. Des d'un punt de vista general, el mobile commer-

ce, m-commerce o comerç electrònic mòbil pot ser considerat com un subcon-

junt del comerç electrònic, en el qual les transaccions es realitzen mitjançant

dispositius mòbils connectats a internet. No obstant això, aquesta definició

pot ser considerada com a massa limitada, ja que l'm-commerce es diferencia

del comerç electrònic en aspectes com, per exemple, els estils d'interacció o

les formes d'ús i, per tant, en la mobilitat i accessibilitat que permeten oferir

serveis únics a les empreses. Sigui com sigui, és evident que aquest tipus de

comerç mitjançant dispositius mòbils té un element diferencial: la seva ubi-

qüitat. D'aquesta manera, permet que els usuaris ja no estiguin subjectes a res-

triccions geogràfiques, atès que ofereix la possibilitat d'accedir a internet des

de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Així, l'm-commerce pot definir-se com

«qualsevol transacció que impliqui la transferència de la propietat o dels drets

d'ús de béns i serveis, que s'iniciï o es completi mitjançant l'accés mòbil a xar-

xes intervingudes per ordinador amb l'ajuda de dispositius mòbils» (Chong,

2013, pàg. 1351).

Malgrat això, molts autors opinen que l'm-commerce, en comptes de contenir

només la transacció, hauria de tenir més abast. En aquest sentit, es pot consi-

derar el mobile commerce com «la planificació i execució de totes les activitats

de màrqueting basades en el mòbil que influeixen en els compradors a llarg

termini i més enllà del procés de compra» (Shankar i altres, 2016, pàg. 38).

Des d'aquesta perspectiva, l'm-commerce és molt més que la compra mitjançant

dispositius mòbils, atès que inclou accions des del desencadenant inicial de

compra fins als comportaments postcompra com el consum, la recompra o les

possibles recomanacions. A més, pot oferir serveis d'informació, comunicació,

transacció i entreteniment. Per això, les oportunitats de negoci de l'm-commer-

ce dependran de la proposta de valor que s'ofereixi als clients. Per consegüent,

és important tenir en compte la utilització d'aquest tipus de comerç en les es-

tratègies dels atributs únics de valor afegit, és a dir, la ubiqüitat, la comoditat,

la localització i la personalització:

• Ubiqüitat: els usuaris poden usar el seu dispositiu mòbil per a buscar in-

formació o realitzar una compra en qualsevol moment i lloc.

• Comoditat: els dispositius mòbils proporcionen una alta comoditat gràci-

es a la seva conveniència i la seva facilitat d'ús.

• Localització: els dispositius mòbils possibiliten el coneixement de la ubi-

cació d'un individu en temps real.
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• Personalització: els dispositius mòbils ofereixen un grau de personalitza-

ció molt més elevat que el comerç electrònic per cable.

Sota aquest últim enfocament, el mobile commerce ofereix a les empreses no-

ves formes de satisfer les necessitats dels consumidors abans, durant i després

de les compres per mitjà, per exemple, de l'ús d'aplicacions o webs en dis-

positius mòbils, de la possibilitat de pagament en botiga física o, fins i tot,

de l'oportunitat de facilitar serveis basats en la localització, que són exclusius

d'aquest tipus de dispositius. A més, en aquest nou entorn comercial és impres-

cindible tenir en compte que els consumidors busquen una estratègia omni-

canal que els satisfaci, independentment del canal de compra. A més, aquests

usuaris esperen una experiència personalitzada que els aporti valor mitjançant

una interfície ràpida i intuïtiva. Per això, el mobile commerce ha d'estar basat en

la conveniència i el valor, i ser part de l'experiència de compra multicanal, en

la qual els dispositius mòbils no siguin solament plataformes de compra di-

recta, sinó que també intervinguin en altres fases del procés. En aquest àmbit,

és important tenir en compte que el comerç mòbil està sent influenciat per les

xarxes socials i el seu caràcter social, i que, a més, es veu afectat per aspectes

com ara la privadesa, la seguretat i les limitacions pròpies d'aquests dispositius

(per exemple, la grandària de la pantalla o la velocitat de transmissió).

D'aquesta manera, el comerç mòbil o mobile commerce ha aconseguit altes quo-

tes de penetració al mercat i ha crescut a un ritme més ràpid que el comerç tra-

dicional a tot el món. En un mes habitual, les compres i pagaments mitjançant

dispositius mòbils representen ja el 31% del total de les compres mensuals.

Aquest percentatge inclou tant les compres realitzades directament mitjançant

la plataforma com les compres pagades mitjançant un dispositiu mòbil des de

a l'establiment físic.

Figura 5. Distribució de les compres segons el canal

Font: IAB (2016, pàg. 11).

A Espanya, la tendència es repeteix: el 2015, sis de cada deu usuaris de mòbil

han utilitzat aquest dispositiu per a dur a terme alguna compra. Això repre-

senta el 26% dels compradors en línia en el cas del mòbil i el 13% en el de la

tauleta tàctil, i el principal motiu és la facilitat o comoditat que els ofereixen.

En aquest cas, els espanyols prefereixen les compres mòbils mitjançant un lloc
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web que compleixi els requisits de usabilitat per a adquirir, especialment, pro-

ductes d'oci, moda, electrònica i viatges. A més, nou de cada deu usuaris usen

el telèfon mòbil durant el procés de compra, i les tasques més repetides són la

cerca d'informació de productes, la comparació de preus o la cerca d'opinions

d'altres usuaris (IAB, 2016; IABSpain, 2016; Ditrendia, 2016).

Figura 6. Distribució de l'ús del mòbil durant el procés de compra

Font: IAB Ditrendia (2016, pàg. 54).

Respecte a altres aspectes relacionats amb la compra mitjançant dispositius

mòbils, els espanyols comencen a confiar en el pagament per mitjà d'aquestes

plataformes, especialment mitjançant Pay-Pal, encara que segueixen preocu-

pats per la confiança, la seguretat i la privadesa. També es pot destacar la in-

troducció de l'ús dels moneders o carteres mòbils i de les opcions contactless

(possibilitat de pagar una compra apropant un dispositiu mòbil a un lector del

terminal del punt de venda) per a adquirir diferents productes i serveis, o fins i

tot per a transferir diners a altres persones. A més, es comencen a utilitzar fór-

mules com el showrooming (mirar i provar un producte en un establiment físic

i després adquirir-lo per internet mitjançant un dispositiu mòbil) o multiscree-

ning (possibilitat de trobar informació mitjançant múltiples pantalles com les

d'ordinador, televisió, etc.).

Per als propers anys, les dades suggereixen que el comerç es veurà afectat

per cinc tendències ben diferenciades: l'internet de les coses, l'adequació de

l'inventari a la demanda, el comerç global, la realitat virtual i el comerç sos-

tenible. En concret, s'espera que els consumidors segueixin augmentant l'ús

de dispositius mòbils per a buscar, realitzar i pagar les compres de productes,

especialment en tauletes tàctils, i el mobile commerce representarà el 50% de les

compres en línia previstes per 2019 (Ditrendia, 2016).

Finalment, en l'actualitat existeixen molts exemples d'empreses que estan in-

tegrant l'm-commerce a les seves estratègies de màrqueting. Entre ells, vegeu

aquests exemples extrets de Burger King i Banc Sabadell:
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Figura 7. Captures de pantalla de l'aplicació mòbil de Burger King (a dalt). Captures de pantalla
de l'aplicació mòbil de Banc Sabadell (a baix).

Font: Burger King (a dalt), Banc Sabadell (a baix).
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5. Implementació a l'empresa

5.1. Consells i pautes

Com s'ha pogut comprovar, els dispositius mòbils, com ara els telèfons

intel·ligents o les tauletes tàctils, són part fonamental de la vida dels consu-

midors. Per això, és imprescindible que les empreses els integrin en les seves

estratègies comercials. És necessari tenir en compte que el màrqueting mòbil

permet estar sempre connectats amb els canvis de l'entorn i el consumidor, la

qual cosa ofereix l'oportunitat de servir als consumidors en qualsevol moment

i lloc, atès que permet adaptar-se ràpidament a les accions de la competència

o realitzar ofertes a curt termini i reduir els nivells d'inventari. A més, el màr-

queting mòbil permet crear ofertes adaptades a la ubicació del consumidor

i llançar ofertes segons la distància entre el consumidor i la pròpia empresa,

la seva situació en l'establiment o la seva ubicació en relació a la competèn-

cia. També ofereix la possibilitat de generar missatges de màrqueting altament

personalitzats, atenent, per exemple, a l'historial de compres o a les caracterís-

tiques demogràfiques de l'usuari (Berman, 2016). En general, les estratègies de

màrqueting mòbil han de segmentar-se i adaptar-se a les possibles diferències

entre els consumidors.

Per tot això, perquè les estratègies basades en el màrqueting mòbil tinguin

èxit, és necessari que aportin valor en termes de facilitat d'ús, conveniència,

eficiència, flexibilitat i rellevància tant per als consumidors com per a les com-

panyies. D'aquesta manera, el contingut, el format i el temps de lliurament

de les actuacions de les empreses han de ser personalitzats, contextuals i útils,

alhora que no intrusius (Persaud i Azhar, 2012). Per això, és convenient ma-

nipular la informació personal de forma confidencial, utilitzant recursos de

confiança i no abusius mitjançant la realització d'estratègies que generin una

confiança inicial i duradora del canal mòbil de l'empresa; per exemple, pro-

porcionar informació de bona qualitat, treballar amb certificadors indepen-

dents de qualitat i seguretat o anunciar públicament la política de privadesa

de la companyia.

En aquest sentit, les organitzacions han de ser conscients que les tendències

del sector aposten fort pels següents elements (Mobext, 2016):

• Mobilitat. Les organitzacions han de tenir en compte la mobilitat que ofe-

reixen els dispositius mòbils i adaptar els continguts subministrats als hà-

bits i estils de vida dels consumidors. Així, s'haurà de generar rellevància

en qualsevol moment i lloc i no cometre l'error d'utilitzar la mateixa pàgi-

na de destinació en pantalles de dispositius mòbils que en les d'ordinadors.
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• Context. Les estratègies mòbils ofertes per les empreses han d'aportar valor

de consum contextual, és a dir, han d'aplicar els coneixements recopilats

dels consumidors, inclosos els relacionats amb la ubicació, per a oferir una

experiència personalitzada i microorientada.

• Aplicacions. Els usuaris passen molt temps navegant per aplicacions des

dels dispositius mòbils. És per això que les companyies han de valorar la

possibilitat d'invertir en aplicacions per a aconseguir i proporcionar ser-

veis als consumidors, generar lleialtat o, fins i tot, comunitat. No obstant

això, és important crear aplicacions creatives amb un veritable objectiu

que aportin un valor real a les vides dels consumidors.

• Programació�mòbil. Les empreses han d'implantar sistemes de programa-

ció, com ara la geolocalització, que mostrin una relació directa entre la

publicitat digital i el comportament real del consumidor. Així, les dades

creuades, per exemple, entre la ubicació i l'ús d'aplicacions poden generar

audiències cada vegada més concretes.

• Publicitat�mitjançant�vídeos�al�mòbil. Els vídeos són percebuts com a

menys intrusius que altres formats d'anuncis. Aquest fet, lligat a les respos-

tes més emocionals que aconsegueixen aquests anuncis mitjançant dispo-

sitius mòbils, fan recomanar el vídeo com una alternativa interessant per

a les organitzacions. Per això, són moltes les xarxes socials que estan mi-

llorant les funcionalitats dels continguts visuals en les seves plataformes

(per exemple, Facebook, Google o YouTube).

• Ús�social�del�mòbil. Cada vegada són més els compradors que utilitzen

els dispositius mòbils per a vincular les xarxes socials o comunitats a les

compres, compartint, per exemple, imatges dels productes adquirits amb

amics i familiars. Així, l'expansió de l'ús de les xarxes socials per part dels

consumidors posa de manifest que les estratègies mòbils han de desen-

volupar-se juntament amb estratègies socials en lloc de traslladar directa-

ment les mateixes accions de la web a les diferents plataformes socials.

• Aplicacions�instantànies�de�missatgeria. Les aplicacions de missatgeria

instantània, com WhatsApp o Facebook Messenger, són cada vegada més

comunes entre els usuaris. Per això, les organitzacions poden utilitzar-les

per a arribar als usuaris.

• Comerç�connectat. Els dispositius mòbils s'han alçat com l'element cen-

tral dels canals de màrqueting, atès que possibiliten múltiples funcions

comercials i ajuden a que les empreses puguin comunicar-se en el termi-

ni i la forma correctes amb els usuaris. D'aquesta manera, els dispositius

mòbils poden ser utilitzats com a assistents de compres, per exemple, per

intercanviar amb els consumidors informació rellevant sobre productes en

el moment adequat mitjançant els serveis de geolocalització.
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• Wearables. Els accessoris digitals corporals o dispositius wearable estan

augmentant la seva introducció al mercat. En conseqüència, representen

una oportunitat de la relació entre les marques i els seus clients. Aquests

dispositius poden ser molt útils per a aconseguir informació dels clients,

encara que per a això serà essencial que les empreses sàpiguen aportar a

aquests accessoris un valor afegit superior per a incentivar la seva utilitza-

ció. D'aquesta forma, s'estan oferint diversos productes en aquest àmbit, i

els que més acceptació estan aconseguint són els denominats smartwatches

o rellotges intel·ligents (per exemple, l'Apple Watch).

• Pagament�mòbil. El pagament de proximitat mitjançant dispositius mò-

bils és una altra estratègia que, a causa de la seva acceptació en els propers

anys, ha de ser avaluada pels venedors. Ara bé, si les companyies volen que

el pagament mòbil sigui un èxit, hauran d'oferir un valor addicional real

per als consumidors. En aquest sentit, actualment, es poden usar diverses

formes d'aplicar el pagament mitjançant els aparells digitals. Per exemple,

existeixen sistemes de pagament, moneders o carteres mòbils que poden

instal·lar-se en els dispositius, avalats per diferents empreses com Google

Wallet, Apple Pay o Samsung Pay, i que no solament faciliten el pagament

dels productes o serveis, sinó que, a més, proporcionen ofertes personalit-

zades basades en dades anteriors de compra, llocs visitats, etc. Així mateix,

empreses com Starbucks han generat les seves pròpies aplicacions internes

de pagament que poden ser utilitzades en els seus establiments mitjançant

dispositius mòbils, les quals també permeten gaudir de descomptes i pro-

mocions instantànies.

Així i tot, existeixen evidències que hi ha molts consumidors insatisfets amb

les experiències per mitjà dels seus dispositius mòbils, a causa de l'escassa sa-

tisfacció de les seves necessitats, els temps perllongats de descàrrega mòbil o

la falta d'informació. Per això, les organitzacions han de ser conscients de les

complexitats que representen la planificació i la implementació d'estratègies

al mercat mòbil (diferents dispositius, grandària de pantalla, diversos sistemes

operatius, etc.). És per això que cal realitzar proves i mesurar contínuament el

rendiment d'aquestes estratègies. D'aquesta manera, és possible que la reflexió

porti a concloure que el més efectiu és contractar especialistes en aquest tipus

de contextos i externalitzar part de les tasques relacionades amb aquestes es-

tratègies, especialment en el cas de les petites empreses.

En definitiva, les empreses han d'estar segures que la interacció i el compromís

amb els consumidors mitjançant les plataformes mòbils és mútuament bene-

ficiós sense arribar a ser excessivament intrusiu.
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5.2. Connexió amb altres eines en línia i tradicionals

La interacció de les estratègies de màrqueting mòbil amb les dutes a terme mit-

jançant altres eines en línia i tradicionals és també un assumpte important per

a les empreses. Des d'aquest punt de vista, les organitzacions han de procurar

integrar les seves accions de màrqueting mòbil amb la resta de les estratègies

tradicionals i basades en la web, principalment perquè (Persaud i Azhar, 2012):

• Els consumidors no sempre diferencien les accions de màrqueting mòbil

dels altres esforços de màrqueting.

• La coherència entre les estratègies de màrqueting pot traduir-se en un valor

més elevat dels productes i serveis.

• Els dispositius mòbils s'estan convertint en un canal essencial per a arribar

i subministrar al consumidor.

És habitual que els dispositius mòbils no actuïn només com una plataforma de

compra directa, sinó també com una ajuda en el procés de compra, en conne-

xió amb altres canals alternatius. D'aquesta manera, es comencen a usar fór-

mules multicanal per a les compres, com ara el showrooming o el multiscreening.

Finalment, les accions dutes a terme des de l'enfocament del màrqueting mò-

bil, a més de les compres, podran afectar totes activitats de suport de l'empresa,

com ara la infraestructura, la gestió de recursos humans, el desenvolupament

tecnològic i les adquisicions de matèries primeres i altres entrades. També se-

ran determinants en les activitats principals de la cadena de valor de l'empresa,

com ara la logística d'entrada, les operacions, les vendes i el servei postvenda.

5.3. Mesurament de resultats

Com ja s'ha explicat anteriorment, és essencial per a les empreses realitzar un

mesurament constant dels resultats obtinguts mitjançant les seves estratègies

de màrqueting mòbil per a poder millorar-ne l'eficàcia. Els dispositius mòbils

són plataformes que permeten el control i el mesurament de totes les accions

que s'hi duen a terme. Aquesta important capacitat de mesurament possibilita

el càlcul de la tornada de la inversió en diferents trams de la interacció amb

el client (cost per impacte, per resposta o per conversió), ja que les dades es

poden obtenir de manera ràpida, precisa i concreta.

L'eficàcia del màrqueting mòbil pot avaluar-se tenint en compte l'impacte de

les respostes del client a una determinada campanya (Kushwaha i Agrawal,

2016). Segons l'eina utilitzada, es poden utilitzar diferents tipus de paràmetres

o mètriques per a avaluar l'eficiència de les estratègies de màrqueting mòbil.
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Els més comuns són aquells utilitzats per a mesurar els esforços en el lloc web,

les aplicacions i la publicitat mòbil. De forma general, es poden incloure els

següents paràmetres:

• Taxa de visitants únics: percentatge de persones que visiten una web o

aplicació des d'un dispositiu mòbil, amb independència de la quantitat de

sessions que es duen en aquella pàgina o aplicació durant un determinat

període de temps.

• Mitjana de minuts per visita a una eina des d'un dispositiu mòbil.

• Taxa del total de visites: pàgines o aplicacions vistes des d'un dispositiu

mòbil durant un determinat període de temps.

• Taxa de rebot: percentatge de visitants que arriben a un web des d'un dis-

positiu mòbil i després l'abandonen sense veure altres pàgines dins del

mateix lloc.

• Taxa d'«afegir un producte a la cistella de la compra»: percentatge de visi-

tants que, des d'un dispositiu mòbil, afegeix un producte a la cistella de

la compra dins del lloc web.

• Taxa d'abandonament de la cistella de la compra: percentatge de visitants

que, des d'un dispositiu mòbil, col·loca algun article a la cistella de la com-

pra, però no arriba a realitzar la transacció al web.

• Taxa de compra: percentatge de visitants d'una pàgina web que compra

un article des d'un dispositiu mòbil.

• Valor mitjà de les comandes fetes des de dispositius mòbils enfront de les

fetes des d'ordinadors.

• Taxa de cobertura: visitants únics de l'eina mòbil dividit entre la població

d'internet mòbil.

• Taxa d'exposició: percentatge de persones que visualitza un anunci i hi fa

clic dins d'una eina mòbil respecte el total de persones que ha visualitzat

l'anunci al dispositiu.

Per acabar, convé destacar que per obtenir informació que resulti d'interès, les

mètriques de rendiment han de comparar-se amb les d'anys anteriors, amb els

objectius anuals o, fins i tot, amb els resultats obtinguts per les empreses del

sector.
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6. Descripció de l'entorn del cas pràctic

6.1. Presentació de l'empresa

Amb la finalitat d'emprar les eines i els continguts estudiats en els epígrafs an-

teriors, exposarem el cas d'una empresa fictícia. Aquesta empresa s'emmarca en

el sector de la moda, més concretament, en la distribució de productes tèxtils

i complements per a un públic jove. A continuació, s'explicaran breument els

principals elements que la caracteritzen (història, cartera de productes, mercat

objectiu, competència, recursos, objectius, etc.). Posteriorment, s'analitzaran i

discutiran les possibles respostes que l'empresa pot plantejar al mercat fent ús

de les possibilitats que ofereix el màrqueting mòbil.

6.1.1. Història de l'empresa i context

L'empresa Shape of You (d'ara endavant, SoY) és un negoci independent, sense

integració de cap tipus amb cadenes (cadenes voluntàries, franquícies, etc.),

per pròpia decisió dels propietaris. Té quinze anys d'història en la seva con-

figuració actual, ja que anteriorment es dirigia a un altre tipus de públic en

format de merceria. Els seus propietaris van decidir dedicar-se a un públic més

jove, i van canviar el seu nom i els seus productes. Des d'un primer moment

van apostar per l'e-commerce i van disposar d'una pàgina web que consisteix en

un catàleg virtual que permet fer la compra. També ofereix serveis d'atenció

al client.

En els últims cinc anys els propietaris de SoY han vist com les vendes del seu

negoci han disminuït constantment, tant a la seva botiga física com a la seva

modalitat en línia. Per aquest motiu, han decidit incorporar altres tipus de

sistemes d'interacció amb els seus clients.

L'única botiga d'aquesta empresa es troba situada en un carrer cèntric d'una

ciutat de sis-cents mil habitants. Aquest carrer és per als vianants, encara que

hi ha un aparcament públic a pocs metres. Al mateix carrer hi ha una àmplia

varietat de negocis que complementen l'oferta, tant amb productes substitu-

tius com complementaris. El local físic on està situada compta amb 100 m2

d'atenció al públic i va ser renovat en el moment en el qual es va realitzar el

canvi de públic objectiu (fa quinze anys).
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6.1.2. Cartera de productes

L'establiment ven peces multimarca de moda, que inclouen tèxtil, sabates i

complements. Es dirigeix tant a homes com a dones joves (principalment me-

nors de 25 anys), i compta amb les següents línies:

• Tèxtil�home. Gestiona vint marques de reconeguda qualitat, incloent-hi

un lineal de dues-centes referències en promig. Aquestes referències inclo-

uen pantalons, roba texana, camises, samarretes, abrics, jaquetes, etc.

• Tèxtil�dona. Quant a vendes, és la principal línia de negoci. Inclou les

mateixes vint marques que el tèxtil d'home, encara que el nombre de re-

ferències s'eleva, de mitjana, a tres-centes.

• Sabates�home. Actualment és la línia amb menys vendes. Inclou cinc mar-

ques i un total de vint-i-cinc referències.

• Sabates�dona. Tot i que la seva situació és similar a la de sabates d'home,

en els últims anys és l'única línia que ha experimentat un creixement de

vendes (en aquest cas, de vendes en línia). Inclou cinc marques i cinquanta

referències de mitjana.

• Complements�home. Aquesta línia inclou cinturons, bufandes, gorres,

mitjons, etc. Actuen com a productes ganxo de baix preu. Compta amb

set marques i cinquanta referències.

• Complements�dona. Després del tèxtil de dona és la línia més venuda,

tant online com a la botiga física. Disposa de deu marques i una mitjana

de cent referències.

6.1.3. Competència

Com que competeix mitjançant botiga física i botiga en línia, es troba amb

tres grups de competidors:

1)�Comerços�independents�físics. A l'entorn de l'establiment hi ha una mul-

titud de comerços similars, que també es dediquen al públic jove i en els quals

preval un tracte personal. A causa de la seva proximitat, s'han desenvolupat

accions conjuntes de col·laboració (promocions, esdeveniments, etc.). Els pro-

ductes venuts, tot i ser similars, mostren diferències en relació amb les mar-

ques comercialitzades, el públic objectiu, etc.
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2)�Grans�establiments. Grans cadenes comercials amb presència tant física

com virtual. En els últims anys són els que disposen d'una major quota de

mercat i arriben a propiciar el canvi en el comportament del consumidor. Bus-

quen la reducció de preus i una major importància del règim d'autoservei, i

acceleren la rotació d'stocks oferint més col·leccions.

3)�Comerços�virtuals. Són els últims competidors que s'han trobat. Aquests

negocis no tenen botigues físiques i, per a la comercialització, fan servir pàgi-

nes web, aplicacions mòbils o xarxes socials. Ofereixen molts productes a baix

preu, asseguren rapidesa en l'enviament a domicili i permeten fer la compra

des de qualsevol lloc a qualsevol hora amb un simple requeriment: un dispo-

sitiu connectat. En aquests comerços es poden incloure les aplicacions i webs

C2C (consumer-to-consumer).

6.1.4. El consumidor

El perfil del públic al que es dirigeix el negoci és d'homes i dones joves, prin-

cipalment menors de 25 anys. Tot i així, les vendes de les línies de tèxtil i

complements de dona són les que sustenten principalment el negoci. Aquest

mercat és ampli a la zona on actua el negoci, ja que la freqüenten tant els ha-

bitants de la ciutat com dels municipis propers (un total d'un milió). Els clients

que acudeixen a la botiga física ho fan principalment per provar el producte,

comprovar si els escau i gaudir de l'experiència de compra. Tot i que li donen

importància al preu, estan disposats a gastar més que els clients que compren

per mitjà del seu web d'e-commerce.

El públic de la web és similar, encara que mostra les següents diferències: li

dona major importància al preu, compra més productes que «no necessiten»

ser emprovats (complements i, en alguns casos, calçat), realitza les compres

en horaris en els quals la botiga física està tancada i valora la rapidesa de la

compra. A més, la seva mitjana d'edat és inferior.

6.1.5. Eines digitals disponibles

Per a desenvolupar les diferents estratègies de màrqueting mòbil, les empreses

utilitzen aplicacions mòbils, webs, tecnologies sense fils o contactless, codis

QR, notificacions SMS, geolocalització, cupons, jocs, xarxes socials o publicitat

mòbil. A continuació es detalla cadascuna d'aquestes estratègies.

1)�Aplicacions

Les aplicacions mòbils (també conegudes com apps) són un dels elements de

màrqueting mòbil que més han crescut en els últims anys, i representen un

mercat en constant creixement. De forma general, una aplicació mòbil és una

aplicació informàtica dissenyada per a dispositius mòbils, com ara telèfons
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intel·ligents o tauletes tàctils. Existeixen diversos criteris per classificar els di-

ferents tipus i formats d'aplicacions. Entre els més usuals, es troben (MMA,

2011):

a) Segons l'entorn d'execució:

• Aplicacions en sistemes operatius mòbils natius, com ara Apple iOS, Goo-

gle, Android, etc.

• Aplicacions en web mòbil, executades des del propi navegador del dispo-

sitiu.

• Aplicacions en altres plataformes, com ara Java/J2EM, Brew, Flash Lite, etc.

b) Segons les funcionalitats que aporta a l'usuari:

• Aplicacions de comunicacions (xarxes socials, missatgeria instantània, cli-

ents de correu electrònic, etc.).

• Aplicacions multimèdia (visors de gràfics o imatges, reproductors de vídeo,

etc.).

• Aplicacions de jocs (cartes de casino, puzle, acció, etc.).

• Aplicacions de productivitat (calendaris, calculadores, notes, etc.).

• Aplicacions de viatges (guies de ciutats, convertidors de moneda, etc.).

• Aplicacions de compres (lectors de codis de barres, subhastes, etc.).

• Aplicacions d'utilitats (estalvi de pantalla, llibretes d'adreces, etc.).

• Aplicacions d'entreteniment (receptes, lectors de llibres, etc.).

• Aplicacions de benestar (entrenament personal, guies de salut, etc.).

c) Segons el preu per a l'usuari:

• Aplicacions gratuïtes.

• Aplicacions gratuïtes durant els trenta primers dies.

• Aplicacions de pagament per descàrrega o premium.

Sota aquest enfocament, a nivell mundial, més de la meitat del temps dedicat

a l'àmbit digital es destina a la utilització d'aplicacions. Això suposa el 89%

del temps dedicat pels espanyols als telèfons intel·ligents (Ditrendia, 2016).

En aquest sentit, es descarreguen com a mitjana de dues a una aplicació al mes

per mitjà del mòbil o la tauleta tàctil (IABSpain, 2016). Les aplicacions es des-

carreguen per les app stores, se seleccionen, especialment, per recomanacions

d'amics (61%) i les xarxes socials (30%), i ha augmentat l'hàbit de pagar per

la seva instal·lació (Ditrendia, 2016). Així i tot, només un percentatge reduït

d'usuaris estaria disposat a instal·lar una aplicació que sol·licitin molta infor-

mació de caràcter personal (16,4%) (AIMC, 2017), i els motius més habituals

per a la seva desinstal·lació són la falta d'ús (62%), la falta de compliment de

les expectatives (46%) o l'espai que ocupa (39%) (IABSpain, 2016). D'aquesta
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manera, les aplicacions més visitades des del mòbil pels espanyols són les des-

tinades a la comunicació (WhatsApp, Skype, etc.) (91,1%), el correu (86,9%),

les xarxes socials (74%) i la localització (70,2%) (AIMC, 2017).

Les apps proporcionen diferents avantatges tant per als usuaris com per a les

empreses (MMA, 2011). En el cas dels usuaris, aquestes eines faciliten l'accés al

contingut, ja que estan disponibles en tot moment i sense haver d'introduir-

hi dades d'accés. A més, ofereixen la possibilitat d'emmagatzemar les dades

personals de forma segura (per exemple, preferències i historial d'ús), perso-

nalitzar l'aplicació a gust de l'usuari i realitzar compres des de qualsevol lloc i

en qualsevol moment. Per a les empreses, aquestes eines permeten crear i mi-

llorar la presència i notorietat, ja que possibiliten la presència en nous canals,

com ara les botigues d'aplicacions de les plataformes mòbils. També ofereixen

l'oportunitat d'establir comunicacions amb els clients, la qual cosa les conver-

teix, en ocasions, en el propi canal de venda. A més, poden ser eines adequa-

des per a generar ingressos, facilitar la cocreació de productes i experiències

i fidelitzar als clients.

2)�Webs

L'accés als webs mitjançant els dispositius mòbils també ha guanyat impor-

tància en els últims anys. Un web mòbil, segons MMA (2015, pàg. 5), és «un

site el disseny, la navegació, els continguts i els serveis del qual estan optimit-

zats perquè es pugui accedir-hi i consumir per mitjà d'un dispositiu mòbil».

Sota aquesta perspectiva, un web mòbil pot tenir diverses utilitats tant per a

usuaris com per a empreses. Principalment, el web es posiciona com un canal

de comunicació i interacció entre marques i clients. Aquesta eina proporciona

immediatesa d'ús per als usuaris, que poden accedir a la informació en qualse-

vol moment i lloc. També proporciona una sèrie de funcionalitats addicionals

a les dels webs clàssics, com ara serveis de geolocalització o la possibilitat de fer

una trucada. Des del punt de vista empresarial, la disponibilitat d'un web pot

convertir-se en un element diferenciador enfront de la competència, ja que es

pot utilitzar no només per a captar clients, sinó també per a fidelitzar-los.

Un web mòbil no ha de ser una versió diferent o reduïda de la pàgina web

clàssica, sinó que ha d'adaptar-se a les característiques del dispositiu d'accés.

D'aquesta manera, el disseny del web és un dels elements més importants, ja

que augmenta el percentatge d'usuaris que deixa d'utilitzar un web si aquest

no està adaptat al telèfon mòbil (30,1%) (AIMC, 2017).

Els webs es poden classificar en quatre tipus (MMA, 2011):

• Corporatives: pàgines que s'utilitzen per a facilitar la informació de

l'empresa a clients potencials.
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• Mitjans�de�comunicació: webs que serveixen per a subministrar contin-

guts informatius i audiovisuals de diferents mitjans de comunicació.

• De�comerç: pàgines que es dissenyen per a generar vendes directes.

• Microsites�o�landing�pages: webs als quals s'hi accedeix per mitjà d'alguna

campanya publicitària. El seu objectiu està directament relacionat amb el

de la campanya mitjançant la qual s'hi accedeix.

3)�Tecnologies�sense�fils

El màrqueting mòbil també utilitza altres eines, com ara les denominades tec-

nologies sense contacte o sense fils. D'entre aquestes eines destaquen el Blu-

etooth i l'NFC (de l'anglès, Near Field Communication, comunicació sense fils

a curta distància).

Segons IAB (2007, pàg. 32), el Bluetooth és «una freqüència de radio de dispo-

nibilitat universal que estableix una connexió sense fils entre els dispositius

habilitats per a Bluetooth situats a una distància de fins a 10 metres». D'aquesta

manera, quan un usuari accepta l'intercanvi d'informació sota aquest sistema,

està permetent conscientment l'entrada d'informació, dades, etc. al seu dispo-

sitiu mòbil.

D'altra banda, la comunicació sense fils a curta distància (NFC) és «una tecno-

logia sense contacte que possibilita comunicar dos dispositius propers, amb

el propòsit de transferir dades i complementar una transacció» (MMA, 2013,

pàg. 5). En aquest cas, per a poder accedir a aquests serveis, els telèfons o dis-

positius mòbils han d'incorporar alguns elements, com ara una antena, un xip

NFC i un element segur allotjat en la targeta SIM.

Aquestes dues eines són compatibles amb tecnologies sense contacte que po-

den ser utilitzades per a intercanviar informació o com a serveis de pagament,

transport, identificació o accés. En el cas de l'NFC, els usuaris tenen la possibi-

litat de substituir, per exemple, les seves targetes de transport per una solució

digital emmagatzemada en el dispositiu mòbil i que es pot emprar de forma

més senzilla, ràpida i segura. Aquesta tecnologia ofereix noves oportunitats de

negoci, com ara la possibilitat de pagar en els comerços utilitzant el telèfon

mòbil com una targeta de crèdit.

4)�Codis�de�resposta�ràpida�o�codis�QR�(Quick�Response)

L'escaneig de codis QR mitjançant els dispositius mòbils és una altra eina en-

globada dins del màrqueting mòbil. Concretament, encara que els codis de

resposta ràpida es fan servir des de fa més de divuit anys, no ha estat fins a

l'expansió dels dispositius mòbils com a telèfons intel·ligents que s'ha produït

el seu ús generalitzat.
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Els codis QR es consideren una evolució dels codis de barres tradicionals. Con-

cretament, consisteixen en un mòdul per a emmagatzemar informació en una

matriu de punts o un codi de barres bidimensional. Per a poder obtenir tota la

informació continguda en aquest tipus de matrius o codis, és imprescindible

la instal·lació d'un lector específic de QR en el dispositiu mòbil. Mitjançant

la lectura del codi es podrà accedir de forma immediata a la informació con-

tinguda en diferents fonts, com ara una aplicació, un correu electrònic, una

pàgina web o un perfil d'una xarxa social.

L'escaneig de codis QR sol tenir un propòsit promocional, i els codis es poden

col·locar en diversos suports, com ara en el packaging d'un producte, en ma-

terials impresos, a internet, etc. També es poden utilitzar com a targetes de

fidelització o cupons de descompte.

D'aquesta manera, un codi connectat a una aplicació en un dispositiu mòbil

pot permetre accions dins de la botiga, cosa que personalitza l'experiència del

client. Per exemple, aquestes eines poden utilitzar-se juntament amb els pro-

ductes en els establiments comercials o a les pròpies webs per a aconseguir

més informació sobre els productes, i fins i tot permeten realitzar la comanda

en el mateix instant. També és una eina important perquè les empreses pu-

guin conèixer la localització dels consumidors i el tipus de productes que els

interessen.

5)�Notificacions�push�i�pull�via�missatge

Les notificacions mitjançant els dispositius són un altre tipus d'eines útils per

a accedir als clients per mitjà dels dispositius mòbils. En aquest sentit, les no-

tificacions més comunes es produeixen mitjançant els denominats SMS (short

message service), que consisteixen en serveis de missatges curts, limitats a cent

seixanta caràcters, que permeten l'enviament de text.

Avui dia és possible enviar altres continguts addicionals, tant per part de les

empreses com dels consumidors, gràcies als MMS (multimèdia message service),

que són missatges amb contingut multimèdia, com ara imatges, animacions,

etc. Per això, els SMS estan considerats com una fórmula de màrqueting one-

to-one i es caracteritzen pel seu baix cost, immediatesa, interactivitat, bidirec-

cionalitat i capacitat de mesurament, així com pel seu potencial per generar

lleialtat en el consumidor mitjançant cupons de descompte, punts o contin-

gut exclusiu i personalitzat.

Dins de les notificacions per mitjà de SMS o MMS hi podem trobar, principal-

ment, dos tipus:

• Notificacions�push: són notificacions no sol·licitades pels usuaris i que

són iniciades per la pròpia empresa. Es tracta de l'enviament de missatges

amb publicitat o informació per part de l'empresa. El procés consisteix a

enviar un SMS amb contingut informatiu o promocional a una base de
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dades segmentada. Aquesta estratègia és adequada per a generar imatge de

marca o fidelitzar al client. Dins d'aquestes notificacions es pot distingir

entre els SMS publicitaris (missatges amb finalitats publicitàries) i el patro-

cini de missatges (missatges en els quals es reserva solament una part dels

caràcters per al contingut publicitari).

• Notificacions�pull: són notificacions iniciades pel propi usuari. És el con-

sumidor el que envia un SMS a l'empresa per a obtenir informació, parti-

cipar en una promoció, guanyar un premi, etc. Acostuma a ser una acció

que sorgeix com a resposta a les instruccions que l'usuari troba en altres

mitjans i, per tant, és una estratègia integrada amb campanyes de televisió,

internet, packaging, etc. i possibilita la captació de clients per a posteriors

campanyes push.

Independentment del tipus de notificació, és important tenir en compte els

aspectes legals d'aquest tipus de comunicacions i no enviar comunicacions

publicitàries o promocions si prèviament no han estat sol·licitades o expres-

sament autoritzades pels destinataris.

A més, és imprescindible conèixer la convivència amb altres formes de comu-

nicació alternatives, com ara els serveis de missatgeria gratuïta (per exemple,

WhatsApp). Els usuaris usen cada vegada més la missatgeria instantània, que

ha aconseguit el 68,2% de la utilització diària a Espanya (AIMC, 2017).

6)�Geolocalització�i�mapes

La geolocalització és una eina que possibilita la identificació i ubicació exacta

de dispositius mòbils en un determinat punt geogràfic d'un mapa. Per això,

els serveis de localització són eines que permeten que aplicacions o webs (per

exemple, mapes, navegadors, etc.) usin la informació del dispositiu mòbil per

a obtenir la seva localització aproximada.

Així doncs, se'n distingeixen dos tipus (IABSpain, 2007):

• Directa: el senyal d'un dispositiu mòbil o un sistema GPS (global positioning

system) es transforma en unes coordenades que es traslladen a un punt

en el mapa. En aquest cas, si el senyal de GPS no és suficientment clar,

es pot localitzar el dispositiu mòbil mitjançant les línies Wi-Fi properes

o la localització per cel·les corresponents a les antenes telefòniques més

properes.

• Referencial: el senyal s'obté d'un punt d'interès determinat, és a dir, cal-

culant la correlació entre dos punts fixos existents.
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En aquest sentit, els usuaris utilitzen cada vegada més els serveis de localitza-

ció per a buscar llocs o establiments propers mitjançant els dispositius mòbils

(per exemple, Google Maps) o, fins i tot, per a compartir una experiència re-

lacionada amb el lloc on es troben (per exemple, Foursquare).

Per tant, es tracta d'una eina amb un gran potencial per a les empreses, ja que

els permet fer una segmentació precisa d'aquells consumidors que es troben

prop dels seus establiments per a oferir-lis els seus productes i serveis. Així

mateix, permet connectar la ubicació de l'usuari amb informació útil, com

ara adreces, recomanacions o ofertes i descomptes. Això la converteix en un

important predictor del comportament del consumidor.

Per tot això, s'ha demostrat que la geolocalització és una eina que pot afectar

l'efectivitat i l'eficàcia de les diferents campanyes, encara que és important

tenir en compte que, des de la perspectiva legal, l'usuari ha de donar el seu

consentiment per ser localitzat.

7)�Couponing�i�promocions

Amb l'expansió de l'ús dels dispositius mòbils entre els usuaris, els cupons i

les promocions s'han posicionat com a eines efectives per a impulsar les com-

pres. Així, aquest tipus d'estratègies suposa l'enviament (normalment mitjan-

çant SMS, xarxes socials, sistemes QR o Bluetooth) als usuaris de cupons que

s'emmagatzemen en el dispositiu mòbil per a canviar-los per un descompte o

aconseguir una promoció en realitzar la compra.

També existeix la possibilitat d'instal·lar aplicacions que contenen tots els cu-

pons i promocions disponibles de determinades companyies.

Des d'aquesta perspectiva, són eines útils per a captar clients, crear una base

de dades i implementar accions efectives en el punt de venda, ja que, en per-

metre la personalització dels continguts, suposen una taxa de conversió molt

superior a l'obtinguda per altres vies, com ara el correu electrònic o la web.

Així, els cupons són adequats per a fer campanyes d'ofertes i descomptes

en qualsevol moment, fins i tot quan el client estigui dins o a prop de

l'establiment, mitjançant la utilització de dades d'ubicació o sistemes de geo-

localització.

8)�Jocs

En paral·lel al creixement del màrqueting mòbil, està augmentant l'interès pels

jocs i la ludificació –és a dir, la utilització d'elements de disseny de jocs, pen-

saments i mecàniques de joc– per a involucrar als usuaris en entorns no lúdics.

Des d'aquesta perspectiva, les característiques pròpies dels dispositius mòbils,
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entre les quals destaca la ubiqüitat, fan especialment adequada la utilització

de la ludificació com a estratègia per a millorar la interacció de les companyies

amb el consumidor.

La ludificació mitjançant plataformes mòbils aconsegueix entretenir, accelerar

la recompra, retenir el client i augmentar el seu compromís.

Moltes empreses han començat a utilitzar aquestes eines per augmentar el con-

sum, la lleialtat o la defensa dels seus productes. Els jocs mitjançant disposi-

tius mòbils s'han convertit en part important de l'experiència de l'usuari amb

les marques, atès que, en ocasions, actuen com un element dels programes de

fidelització, o fins i tot com a part de campanyes publicitàries (advergames). En

concret, existeixen diferents formes de conceptualitzar els jocs, i els jocs més

populars són els que funcionen amb sistemes de punts, premis o desafiaments.

9)�Xarxes�socials

L'ús de les xarxes socials ha crescut molt en els últims anys, encoratjat en part

per l'ús dels dispositius mòbils, que permeten a l'usuari accedir-hi des de qual-

sevol lloc i en qualsevol moment. Així, segons les últimes dades aportades per

AIMC (2017), gairebé el 80% dels espanyols usa les xarxes socials diàriament,

i Facebook és la més utilitzada, seguida a distància per Twitter i Instagram.

Concretament, el 41% de la població accedeix a les xarxes socials mitjançant

el mòbil (Ditrendia, 2016). Les xarxes socials són útils, en aquest ordre, per

relacionar-se amb els amics, mantenir-se informat, relacionar-se amb familiars,

compartir aficions i mantenir relacions en l'àmbit laboral.

Sota aquest enfocament, les xarxes socials han permès a les empreses persona-

litzar i incrementar de forma senzilla el valor afegit dels seus webs, atès que

han permès l'extracció d'informació sobre l'usuari i han augmentat la difusió

viral dels seus continguts. S'han convertit en una eina adequada per a conèi-

xer les opinions i experiències dels consumidors amb les marques i els seus

productes.

Els usuaris poden actualitzar i compartir fàcilment informació sobre les em-

preses des dels seus perfils de xarxes socials. Per tot això, es posicionen com a

plataformes importants per al contacte entre empreses i consumidors.

10)�Publicitat�mòbil

També la publicitat s'ha traslladat als dispositius mòbils i s'ha convertit en

una eina més del màrqueting mòbil. Concretament, la publicitat mòbil inclou

totes aquelles accions publicitàries de difusió que es duen a terme mitjançant

algun dispositiu mòbil.
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Des d'aquesta perspectiva, es poden distingir diferents formats publicitaris se-

gons les plataformes disponibles mitjançant els dispositius mòbils (aplicaci-

ons, webs, Bluetooth, SMS, correu electrònic, xarxes socials, etc.). Malgrat ai-

xò, de forma general, els formats de publicitat mòbil més comuns són:

• Banners� tradicionals: segueixen sent la forma més popular i tenen

una aparença similar als utilitzats tradicionalment a internet. Es tracta

d'anuncis fixos o mòbils que es mostren en la part superior o inferior del

dispositiu mòbil i que, normalment, redireccionen cap a una pàgina pu-

blicitària.

• Banners�expandibles: anuncis situats en la part superior o inferior de la

pàgina web o aplicació i que poden mostrar més d'un tipus d'informació

alhora.

• Intersticials: anuncis que es mostren a pantalla completa en el dispositiu

mòbil mentre l'usuari accedeix a la web o aplicació, i que després poden

aparèixer a la dreta, a l'esquerra, a la part superior o a la part inferior de

la pantalla.

Des d'aquesta perspectiva, la publicitat mòbil proporciona a les empreses una

gran oportunitat per a arribar als consumidors en qualsevol lloc i moment, la

qual cosa augmenta la consciència de marca. La despesa destinada a la publi-

citat mòbil augmenta cada any a Espanya, i s'espera que arribi a aconseguir el

40% de la inversió total en publicitat digital el 2018.

El 2015, les temàtiques publicitàries més seguides pels usuaris mitjançant dis-

positius mòbils van ser la tecnologia, els viatges i el turisme, i els temes relacio-

nats amb el cinema i la televisió (Ditrendia, 2016). Així i tot, l'excés de publici-

tat segueix preocupant als usuaris i és la primera inquietud entre els espanyols

respecte a l'ús d'internet (AIMC, 2017). Per això, és imprescindible que les em-

preses parin esment no solament en l'anunci, sinó també en l'experiència de

l'usuari després d'accedir-hi, i que realitzin, a més, un seguiment constant del

rendiment de les diferents accions.

6.1.6. Eines digitals emprades avui dia

Com s'ha comentat, l'empresa disposa d'una pàgina web de comerç electrònic i

atenció al client, a més de diversos perfils en xarxes socials, com ara Facebook o

Twitter. A part d'això, no compta amb altres eines digitals enfocades a la venda

o gestió del client. Aquest tipus d'eines sí són emprades pels seus competidors,

especialment grans cadenes i comerços virtuals.

Malgrat no comptar amb elles, l'actitud dels propietaris no n'és contrària, sinó

que, fins ara, no les han integrat en els seus plans de comercialització.
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6.1.7. Anàlisi de l'entorn: la matriu DAFO (en anglès, SWOT)

A continuació, es detalla la matriu DAFO de l'empresa amb els principals fac-

tors que han de tenir-se en consideració. Aquesta eina d'anàlisi estratègic aju-

da a entendre les possibles línies d'actuació en el futur.

Taula 1. Matriu DAFO de SoY

Febleses Fortaleses

• Pèrdua d'imatge entre els seus clients po-
tencials més joves.

• Eines antiquades.
• Mida reduïda / baixa capacitat d'inversió.
• Poca diferenciació.

• Propietaris amb bona actitud cap a la inno-
vació.

• Experiència en el sector.
• Ampli assortiment de productes, amb mar-

ques reconegudes.
• Bona localització.

Amenaces Oportunitats

• Canvis en el comportament del consumi-
dor.

• Aparició de noves eines/tecnologies.
• Nous formats comercials desconeguts avui

dia.
• Barreres d'entrada baixes.

• Ús d'eines mòbils
• Nous canals de comercialització de produc-

tes.
• Accés a un nombre més elevat de clients.
• Associacionisme amb comerços similars

propers.

Font: elaboració pròpia.

6.1.8. Objectius

Després de visualitzar la matriu DAFO, és possible emprar l'actitud dels pro-

pietaris respecte a les oportunitats de comercialització que ofereixen els nous

canals i, al seu torn, solucionar l'amenaça d'aparició de nous formats comer-

cials que emprin noves tecnologies, així com la feblesa de la pèrdua de capa-

citat competitiva respecte al públic més jove. Això dona lloc a l'establiment

d'un objectiu principal: la «introducció de nous canals comercials basats en

la tecnologia mòbil».

Cal destacar que el disseny d'aquest objectiu no només té conseqüències en la

venda en línia, ja que propicia un nou canal de vendes/comunicació, sinó que

també modifica el comportament del consumidor en el punt de venda i, al

seu torn, la gestió tant de la tenda com dels diversos canals de distribució. Per

tant, per a la consecució d'aquest objectiu, guanya importància la integració

d'aquest sistema dins dels sistemes actuals que l'empresa ja fa servir.

6.2. Disseny del pla d'actuació de màrqueting mòbil

6.2.1. Línies estratègiques que es desenvoluparan

Amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu plantejat s'han de desenvolupar les se-

güents línies estratègiques:
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1)�Comercialització�de�productes�mitjançant�dispositius�mòbils. La inclu-

sió de la tecnologia mòbil com a canal de distribució obliga a l'empresa a can-

viar la forma en la qual actua al mercat. A partir d'aquest moment, l'empresa

ha de pensar que el consumidor pot comprar i buscar informació en qualsevol

moment i des de qualsevol lloc (u-commerce). A més, cal dissenyar clarament

els processos que poden seguir els clients (fet que requereix adaptar-se a cada

dispositiu) i esbossar el procés que se seguirà a l'empresa per atendre aques-

tes comandes (recursos necessaris, etapes, personal necessari, funcions que es

desenvoluparan, etc.).

2)�Comunicació�i�atenció�al�client�mitjançant�dispositius�mòbils. Aquest

nou canal no solament permetrà la venda, sinó que també permetrà a

l'empresa compartir informació de la seva marca i dels seus productes i serveis.

També permetrà rebre dubtes, suggeriments i queixes de la clientela. Igual-

ment, facilitarà la participació de l'empresa en les converses que es desenvo-

lupin a internet entorn de la pròpia marca o d'aspectes relacionats amb ella.

3)� Integració� dels� dispositius�mòbils� en� la� resta� de� les� estratègies� em-

presarials. La botiga física també es pot beneficiar dels dispositius amb ac-

cés a internet per facilitar aspectes com la resolució de dubtes, el pagament,

l'optimització d'accions de merchandising i la investigació del mercat.

6.2.2. Planificació temporal

La implementació de les estratègies ha de seguir un ordre temporal lògic, ja

que certes accions són necessàries per a poder-ne desenvolupar d'altres. En

primer lloc, cal decidir certs aspectes necessaris, com ara qui serà l'encarregat

de la realització de les accions (la pròpia empresa o una empresa dedicada al

màrqueting digital) i quins recursos, tant humans com financers, hi ha dis-

ponibles. També cal organitzar els canvis necessaris en els diferents processos

empresarials afectats. Aquestes decisions han de prendre's amb cautela, però

amb prou agilitat com per a no demorar la implantació.

Un cop completats aquests passos, s'engegarien la resta de les accions, ca-

dascuna amb una seqüenciació diferent. Respecte als canals de venda mòbil,

s'hauran d'establir els passos necessaris per a la creació del canal, la prova

d'aquest, la seva posada a punt i els períodes d'actualització. Quant a les eines

de comunicació, s'haurà de decidir en quines s'està present, qui les gestionarà i

cada quant temps s'actualitzaran. D'altra banda, abans d'engegar aquestes ac-

cions, és necessari que la botiga física i el canal de comerç electrònic tradicio-

nal s'adaptin per a permetre la integració de les accions de màrqueting mòbil.
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6.2.3. Mesurament de resultats

Finalment, s'hauran d'establir els criteris de mesurament oportuns a partir del

trànsit generat, els productes venuts (no solament al nou canal) i la satisfacció

dels clients.
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7. Resolució del cas pràctic

Com s'ha comentat amb anterioritat, l'objectiu principal de l'empresa és intro-

duir nous canals comercials basats en la tecnologia mòbil. Per a fer-ho, s'han

plantejat tres línies estratègiques: la comercialització de productes mitjançant

dispositius mòbils, la comunicació i l'atenció al client mitjançant dispositius

mòbils, i la integració dels dispositius mòbils en la resta de les estratègies em-

presarials. A continuació es detallen les accions proposades en cadascuna de

les línies d'actuació.

7.1. Accions relacionades amb la comercialització de productes

mitjançant dispositius mòbils

Per a aconseguir comercialitzar els seus productes mitjançant dispositius mò-

bils, l'empresa SoY disposa de diferents eines. Com ja s'ha comentat, per a tal

fi, l'empresa pot optar, per exemple, per desenvolupar una aplicació o usar les

xarxes socials. No obstant això, avui dia ja compta amb una pàgina web en la

qual poden realitzar-se transaccions comercials. Consegüentment, en primer

lloc, el més convenient seria dur a terme accions adequades per a adaptar�la

web�tradicional�per�a�la�seva�visualització�en�els�dispositius�mòbils i in-

tentar superar la limitació que ja té enfront d'altres competidors del sector.

Des d'aquesta perspectiva, no seria aconsellable dirigir als usuaris que nave-

guen des d'un telèfon mòbil o una tauleta tàctil directament a la web clàssi-

ca de l'empresa, ja que ni les funcions que hi apareixen ni el contingut que

s'hi mostra estan adaptats a la navegació en aquest tipus de plataformes. Així,

pot ser que els usuaris no vegin el contingut en una mida adequada o, fins i

tot, que no arribin a visualitzar la informació de forma completa. Per això, és

important aprofitar les funcionalitats úniques que possibiliten els dispositius

mòbils i generar una web mòbil, ja que:

• S'obtindrà una experiència de compra positiva.

• Es podrà posicionar correctament la marca en els cercadors per mitjà del

mòbil.

• Suposarà un menor consum de trànsit de dades.

• Permetrà no perdre usuaris pel fet de no poder accedir al contingut des

del seu terminal.

• Es possibilitarà una major velocitat en l'accés de la informació i, per tant,

es registraran temps de càrrega més curts.
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• Es generarà una menor repercussió en la durada de la bateria del dispositiu.

Sota aquesta perspectiva, per tal de ser atractiva per al consumidor, la web

mòbil haurà de:

1)�Aportar�una�estructura�senzilla�i�intuïtiva�per�a�millorar�la�navegació.

En aquest sentit, és important que el contingut del lloc web sigui visible i

fàcil de trobar per a l'usuari. Per a això, és necessari oferir la possibilitat de

tornar enrere mitjançant un enllaç o un botó de tornar, a més d'introduir títols

en cada secció i intentar que les opcions importants siguin visibles per als

clients (per exemple, la cistella de la compra o les opcions de compra). En

aquest cas, la web de l'empresa podria tenir un menú desplegable a la part

superior esquerra amb les seccions següents: «l'empresa», «tèxtil», «sabates» i

«complements», «contacte». Al seu torn, dins de les seccions de productes es

podria distingir entre apartats d'«home» i «dona».

També és important evitar llistes llargues i, si escau, informar a l'usuari sobre

el nombre d'opcions disponibles en cas que aquestes no es puguin veure al-

hora. Vegeu com a exemple el menú que utilitza l'empresa Privalia en la seva

aplicació mòbil:

Figura 8. Captura de pantalla de l'aplicació mòbil de l'empresa Privalia

Font: Privalia.

2)�Presentar�la�informació�de�manera�clara�i�senzilla. El contingut ha de

ser adequat per la visualització en dispositius mòbils. Per això, cal dissenyar la

web per pantalles més petites que les dels ordinadors, especialment en el cas

d'imatges. Cal reduir la informació i mostrar el més important (observeu com

a exemple la pàgina d'inici de la web mòbil de l'empresa La Lola, disponible

més avall). També cal assegurar-se que la web es podrà visualitzar en els prin-

cipals navegadors web d'aparells mòbils (iOS, Android, etc.) i en les diverses

marques de dispositius (Apple, Samsung, etc.). Per tal de mostrar els produc-

tes oferts, serà essencial crear una galeria d'imatges amb les diferents seccions

(home, dona, complements i sabates). En aquest cas, l'empresa pot optar per
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crear una web amb un disseny flexible, és a dir, un disseny que s'ajusti de

forma automàtica a l'ample de la finestra del navegador de cada dispositiu. A

més, la tipografia ha de tenir una mida òptima per a la seva correcta lectura

en una plataforma mòbil, sense obligar a l'usuari a usar el zoom. Es recomana

utilitzar línies de text en dues columnes i amb una mida mitjana de seixanta a

vuitanta caràcters per línia. També és convenient transmetre als usuaris mis-

satges d'error útils i significatius.

Figura 9. Captura de pantalla de la pàgina web mòbil de l'empresa La Lola

Font: La Lola.

3)�Facilitar�la�compra. L'empresa pot traslladar al web mòbil les accions de

comerç electrònic establertes a la seva pàgina web tradicional. En aquest punt,

és necessari que simplifiqui els passos per accedir a la informació i ampliï les

dades sobre qüestions d'especial interès, com ara el preu dels productes, la

ubicació de l'establiment o els aspectes relacionats amb el procés de compra

(vegeu els exemples de diferents formes de presentar les opcions de compra;

figures 10 i 11).



© FUOC • PID_00246274 40 Màrqueting mòbil

Figura 10. Captura de pantalla de la pàgina web mòbil de Zara

Font: Zara.
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Figura 11. Captura de pantalla de l'aplicació mòbil de l'empresa GAP

Font: GAP.

4)�Segmentar�el�contingut�segons�les�característiques�del�consumidor. La

web pot possibilitar l'accés a contingut personalitzat amb major probabilitat

de ser rellevant per mitjà d'un espai restringit en el qual els usuaris han de do-

nar-se d'alta introduint-hi les seves dades personals. També pot interconnectar

el lloc web mòbil amb els diferents perfils creats a les xarxes socials. Amb això

aconseguirà extreure informació de l'usuari i augmentar la seva difusió viral.
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Figura 12. Captura de pantalla de l'aplicació mòbil de Vibbo

Font: Vibbo.

5)�Proporcionar�informació�sobre�la�protecció�de�dades. El web mòbil ha

d'incloure un apartat en el qual s'informi a l'usuari sobre la política de protec-

ció de dades. Aquesta informació ha de servir per transmetre una major segu-

retat al consumidor, així com per acomplir els requisits legals.
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Figura 13. Captura de pantalla de l'aplicació mòbil de l'empresa AliExpress

Font: AliExpress.

6)�Donar�la�sensació�de�seguretat. Per exemple, l'empresa podria treballar

amb certificadors de qualitat i seguretat independents o anunciar públicament

la política de privadesa de la companyia. Com a exemple, més avall s'inclou

la informació legal subministrada per l'aplicació mòbil d'Amazon.

Figura 14. Captura de pantalla de l'aplicació mòbil de l'empresa Amazon

Font: Amazon.
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A més, es poden incloure funcionalitats addicionals i úniques que poden mar-

car la diferència, com ara serveis de geolocalització o la possibilitat de fer tru-

cades o enviar missatges amb un simple clic per a facilitar la comunicació amb

els clients en cas de dubtes o suggeriments.

D'altra banda, un cop s'hagi adaptat la web de l'empresa a les funcionalitats

i possibilitats dels dispositius mòbils, el següent grup d'accions hauria d'anar

dirigit a promocionar� i�donar�a�conèixer� la�web�mòbil�entre�els�clients

actuals�i�els�potencials. Per a això és important:

a)�Configurar� el� lloc�web�perquè� pugui� ser� indexat� pels� cercadors (per

exemple, Google), atès que existeix un alt percentatge d'usuaris que realitzen

les seves cerques d'informació de productes o empreses des d'aquest tipus de

pàgines mitjançant els dispositius digitals. Després d'adaptar la web al format

mòbil, cal comprovar que el cercador reconegui l'URL de la web, que aques-

ta aparegui entre els resultats de cerques de pàgines com Google i que s'hagi

aconseguit un posicionament orgànic (SEO).

Figura 15. Captura de pantalla de cerca a la pàgina web mòbil de Google

Font: Google.
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b)�Integrar�les�comunicacions de la seva pàgina web mòbil amb�els�contin-

guts subministrats en els seus perfils de xarxes socials.

Figura 16. Captura de pantalla del perfil de l'empresa La Lola a la pàgina web mòbil de
Facebook

Font: La Lola.

c)�Donar�publicitat�al�lloc�web integrant-lo dins d'una xarxa publicitària.

Addicionalment, per a aconseguir comercialitzar els productes de l'empresa

mitjançant dispositius mòbils i tenint en compte l'elevat creixement de l'ús

d'aquests dispositius entre els usuaris per a la navegació mòbil, l'empresa SoY

podria considerar crear�una�aplicació�mòbil. Des d'aquesta perspectiva, les

aplicacions poden aportar a l'empresa l'oportunitat d'interactuar amb el seu

públic objectiu de forma no intrusiva. Així mateix, són eines adequades per a

aprofitar al màxim les capacitats dels terminals mòbils, funcionar fins i tot en

situacions en les quals es disposi de baix o nul accés a internet i donar accés

a les funcionalitats de maquinari del dispositiu (ús de la càmera, sistemes de

geolocalització, GPS, etc.). Més avall es pot observar, per exemple, el missatge

d'avís que inclou l'aplicació mòbil de Vibbo.
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Figura 17. Captura de pantalla de l'aplicació mòbil de Vibbo

Font: Vibbo.

En aquest sentit, la primera decisió que cal prendre sobre aquest tema con-

sisteix en triar el tipus d'aplicació més convenient segons les classificacions

que s'han explicat en epígrafs anteriors. Així, es pot optar per generar una ei-

na de descàrrega gratuïta destinada a sistemes operatius mòbils natius, com

ara iOS o Android, que faciliti principalment la comunicació i les compres.

En aquest últim cas, per poder rendibilitzar la inversió, l'aplicació es podria

mantenir amb la inserció de publicitat de tercers relacionada amb productes

complementaris.

Essencialment, aquesta eina ha de proporcionar contingut de qualitat, tenint

en compte que els consumidors volen aplicacions personalitzades en les quals

no es repeteixin les mateixes funcions que té el lloc web. Per a fer-ho, l'eina

ha d'oferir la possibilitat de:

• Emmagatzemar�les�dades�personals�de�forma�segura (per exemple, les

preferències i l'historial d'ús).

• Personalitzar�l'aplicació�segons�el�gust�de�l'usuari. Per exemple, podria

introduir recomanacions de looks complets basats en les característiques

de cada usuari.

• Poder�realitzar�compres�des�de�qualsevol�lloc�i�en�qualsevol�moment.

L'empresa pot oferir l'opció de comprar directament des de l'aplicació amb

un sol clic a tots aquells consumidors que ja hagin realitzat una compra
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anterior i, per tant, hagin compartit prèviament la seva informació amb

l'empresa.

Figura 18. Captura de pantalla de l'aplicació mòbil d'AliExpress

Font: AliExpress.

Després, per agilitar els tràmits, si el producte comprat online està disponi-

ble a la botiga física, es pot oferir la possibilitat de recollir-lo directament a

l'establiment.

L'aplicació també ha de ser simple i fàcil d'usar, i ha de tenir un disseny visual

i atractiu. Amb aquesta finalitat es pot crear un catàleg de productes amb les

diferents seccions ja emprades a la web mòbil (tèxtil home, tèxtil dona, sabates

home, sabates dona, complements home, complements dona) i incloure-hi

fotos i els preus dels diferents productes. La resta dels articles s'ha de poder

veure desplaçant-se per la pantalla.
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Figura 19. Captura de pantalla de l'aplicació mòbil de l'empresa Zalando

Font: Zalando.

D'altra banda, es pot inserir contingut en forma de vídeo, ja que aquest és un

dels usos més comuns dels dispositius mòbils entre els usuaris. Es poden penjar

vídeos amb consells d'experts o assessors de moda, o fins i tot amb campanyes

anteriors de l'empresa (per exemple, col·laboracions amb desfilades de moda).

Més avall es mostra un exemple del subministrament de continguts en forma

de vídeo que Zalando ofereix als seus consumidors mitjançant la seva aplicació

mòbil.
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Figura 20. Captura de pantalla de l'aplicació mòbil de l'empresa Zalando

Font: Zalando.

Així mateix, s'ha de possibilitar la difusió viral dels continguts i la geolocalit-

zació, ja que pot ser un mitjà adequat per a rebre ofertes i avantatges perso-

nalitzats. Per exemple, l'empresa pot utilitzar les dades de geolocalització per

a segmentar als usuaris i enviar-los publicitat quan estiguin prop del propi es-

tabliment.
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Figura 21. Captura de pantalla de l'aplicació mòbil de l'empresa AliExpress

Font: AliExpress.

En definitiva, perquè el llançament de l'aplicació tingui èxit, l'empresa haurà

de (MMA, 2011):

• Definir l'objectiu.

• Aportar valor.

• Ser creativa i cuidar el disseny.

• Optimitzar el desenvolupament.

• Controlar la usabilitat.

• Aprofitar les opcions que ofereixen les app stores o botigues d'aplicacions.

• Recomanar el seu ús.

• Integrar-la amb les xarxes socials.

• Mesurar el seu rendiment.

Finalment, cal indicar que totes les eines que podrà utilitzar l'empresa tindran

un caràcter proactiu per als usuaris. És a dir, tant la pàgina web mòbil com

l'aplicació oferiran als consumidors la possibilitat de compartir amb altres usu-

aris aquella informació que els sembli interessant.
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7.2. Accions relacionades amb la comunicació i l'atenció

mitjançant dispositius mòbils

Desenvolupar la comunicació i interacció entre els consumidors i l'empresa

és essencial per a arribar a generar confiança entre les parts i, per tant, per a

generar relacions a llarg termini. L'organització pot considerar diferents opci-

ons per a comunicar-se amb els seus clients i atendre'ls mitjançant platafor-

mes mòbils. A més de les opcions incloses en l'epígraf anterior, és a dir, la

pròpia pàgina web i l'aplicació mòbil, l'empresa pot optar per la utilització de

diferents tipus de notificacions (SMS/MMS), el lliurament de promocions o

cupons o el desenvolupament dels seus perfils en xarxes socials.

En primer lloc, l'empresa pot dur a terme campanyes de comunicació mitjan-

çant l'enviament�de�notificacions�per�mitjà�de�SMS amb publicitat, promo-

cions o informació rellevant dels productes tèxtils que ofereix als seus consu-

midors. Per a fer-ho, caldrà obtenir una base de dades segmentada i autorit-

zada i una missatgeria que combini context, personalització, immediatesa i

ubicació. D'aquesta manera, l'empresa podrà realitzar accions de màrqueting

one-to-one a un baix cost. Amb aquestes accions podrà aconseguir:

• Desenvolupar campanyes amb facilitat i rapidesa.

• Posar en pràctica la campanya sense integrar-la amb altres mitjans.

• Obtenir un control complet sobre el públic objectiu i el període de llança-

ment dels missatges.

Sota aquest enfocament, és important aprofitar les dades de cada consumidor,

com ara el temps, la ubicació, les preferències o l'historial de compres, per a

assegurar que cada notificació o missatge enviat és prou important com per

mantenir als usuaris compromesos i satisfets. Així mateix, és rellevant saber

que la majoria dels consumidors opta per fer clic en enllaços incrustats en

missatges de text per a accedir a contingut, com ara vídeos, imatges o àudio.

Això pot ajudar a redirigir els usuaris a la web. L'empresa, per exemple, pot

enviar als seus clients cupons de descompte o ofertes promocionals dels pro-

ductes que ofereix a l'establiment. Aquests cupons poden oferir-se als clients

que es trobin a prop de l'establiment, i han de ser fàcils de canviar, contenir

una reducció de preus significativa, respectar la privadesa i ajudar a construir

una base de dades dels usuaris.

En aquest sentit, també es podran incentivar les notificacions tipus pull, en les

quals els clients són els que contacten amb l'empresa. Això es pot fer oferint la

possibilitat de participar en una promoció per a guanyar un val de descompte

per a gastar a l'establiment. Aquesta acció es pot publicitar a la pàgina web,

l'aplicació o el perfil de les xarxes socials de l'empresa. Des d'aquest punt de

vista, aquest tipus d'accions seran avantatjoses, atès que:
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• No requereixen una base de dades prèvia.

• Es consideren campanyes menys intrusives.

• Possibiliten obtenir informació d'usuaris per a futures campanyes.

• Ofereixen l'oportunitat de segmentar els usuaris de forma molt concreta.

• Garanteixen un alt nivell d'interacció.

Independentment del tipus de notificació, serà important tenir en compte els

aspectes legals i no enviar comunicacions publicitàries o promocions sense

l'autorització prèvia dels usuaris.

7.3. Accions relacionades amb la integració dels dispositius

mòbils amb la resta de les estratègies empresarials

Finalment, l'empresa Shape of You també pot beneficiar-se de la integració dels

dispositius mòbils a la resta de les estratègies empresarials, tenint en compte

que la portabilitat d'aquests aparells possibilita que el client els porti a sobre,

fins i tot dins de l'espai del minorista. En aquest sentit, és necessari conèixer

els hàbits dels consumidors quan usen els seus telèfons intel·ligents a les bo-

tigues. Principalment es dediquen a comparar els preus amb els dels competi-

dors, buscar productes o accedir als codis promocionals o cupons que tenen

guardats en els seus dispositius. En menor mesura, també utilitzen el seu telè-

fon o tauleta tàctil per a consultar aspectes relatius a la compra o realitzar el

pagament dels productes (PWC, 2016).

Per això, es podrien aprofitar els terminals mòbils per a facilitar aspectes com

la resolució de dubtes, el pagament, l'optimització d'accions de merchandising

o la investigació del mercat, fins i tot quan el consumidor sigui a prop o dins

de l'establiment.

Des d'aquesta perspectiva, l'empresa podria, entre d'altres accions, informar

als� seus�clients amb promocions i ofertes per mitjà de la seva pàgina web

mòbil, de codis QR, de xarxes socials o d'SMS, i podria fer-ho mentre els clients

romanen a prop o dins de la botiga física.
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Figura 22. Captura de pantalla de l'aplicació mòbil de l'empresa Zara

Font: Zara.

Això seria possible gràcies als serveis d'ubicació instal·lats en les plataformes

mòbils, que fins i tot podrien facilitar que els consumidors compartissin en

temps real amb altres usuaris la seva estada a l'establiment comercial o que

poguessin conèixer la ruta més propera a la botiga, com es pot observar més

avall.
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Figura 23. Captura de pantalla de l'aplicació mòbil de l'empresa Zara

Font: Zara.

També seria adequat col·locar, per exemple, un codi QR en el tiquet de compra

per a accedir a una oferta o un cupó promocional en la propera compra.

L'empresa, així mateix, podria col·locar�codis�QR�al�costat�dels�articles�oferts

a�la�botiga. Aquests QR podrien redireccionar els usuaris a l'apartat concret

de l'article en qüestió (roba, calçat, complements), dins del pàgina web de

l'empresa.
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Una altra opció en aquest àmbit seria la de facilitar�el�pagament�mitjançant

els�dispositius�mòbils�a�l'establiment introduint l'ús dels moneders o carteres

mòbils i de les opcions contactless per a adquirir diferents productes.

7.4. Cronograma

En primer lloc cal aclarir que, per a dur a terme totes les línies d'actuació pre-

vistes, l'empresa comptarà amb un especialista mòbil que l'ajudi a aprofitar

al màxim el potencial de totes les estratègies. En aquest sentit, la planificació

temporal serà la següent:

Taula 2. Cronograma

Cronograma anual GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS

E1.�Comercialització�de�productes�en�dispositius
mòbils

A1. Adaptar la web tradicional a dispositius mòbils

A2. Promocionar la web mòbil entre els clients

A3. Crear una aplicació mòbil

E2.�Comunicació�i�atenció�en�dispositius�mòbils

A1. Enviament de notificacions per mitjà d'SMS

E3.�Integració�dels�dispositius�mòbils�a�les�estratè-
gies

A1. Informar a clients en web mòbil, codis QR, xar-
xes socials o SMS a prop o dins de la botiga física

A2. Col·locar codis QR en els articles de la botiga

A3. Facilitar pagament amb dispositius mòbils a
l'establiment

Font: elaboració pròpia.

 

7.5. Control dels resultats de les accions

Com ja s'ha indicat anteriorment, per a assegurar l'èxit de totes les accions

proposades i aconseguir l'objectiu d'introduir nous canals comercials basats en

la tecnologia mòbil serà necessari un control constant de l'eficàcia de les es-

tratègies de màrqueting mòbil. S'hauran d'establir uns criteris de mesurament

oportuns que aportin informació, essencialment sobre el trànsit generat, els

productes venuts i la satisfacció dels clients.

De forma general, per a mesurar el trànsit generat i els productes venuts es

poden incloure els següents criteris:
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• Taxa�de�visitants�únics: serveix per mesurar la quantitat de persones que

han entrat al web o l'aplicació mòbil i així estudiar el tràfic.

• Mitjana�de�minuts�per�visita�a�una�eina�des�d'un�dispositiu�mòbil: me-

sura el temps dedicat per l'usuari a navegar per la web o aplicació mòbil,

de manera que ajuda a entendre si les visites són curtes o llargues. Aques-

ta mètrica ha d'estudiar-se de manera conjunta amb la taxa de visitants

únics, ja que així es determinen quants i quins són els usuaris que real-

ment dediquen temps al web.

• Taxa�de�total�de�visites: serveix per a situar la visita a la web mòbil en un

context en el que s'estudien quines altres webs són visitades.

• Taxa�de�rebot: a través d'aquesta taxa es pot conèixer el grau d'atracció que

mostren els continguts als que arriba l'usuari, i si això genera un compro-

mís amb la web o una voluntat de conèixer altres continguts o productes.

• Taxa�d'«afegir�un�producte�a�la�cistella�de�la�compra»: amb aquesta taxa

es coneixen els productes que més criden l'atenció i capten l'interès de

l'usuari i que, junt amb d'altres taxes, permet saber quins són els productes

que finalment decideix comprar l'usuari. Pot ser interessant per a realitzar

modificacions a la cartera de productes o en l'estudi de com aquests es

presenten.

• Taxa�d'abandonament�de�la�cistella�de�la�compra: mitjançant aquesta

taxa es pot conèixer tant si el procediment de compra és llarg o complicat,

provocant que l'usuari l'abandoni, com en aquells casos en els que el con-

sumidor pot necessitar una quantitat més gran d'informació o no se sent

segur aportant les dades necessàries per a la compra.

• Taxa�de�compra: amb la que es coneixen quantes interaccions acaben en

una compra que és un del principals objectius del web.

• Valor�mitjà�de� les�comandes�per�a�dispositius�mòbils�enfront�de� les

fetes�des�d'ordinadors: la comparació d'aquests dos valors permet conèi-

xer com s'adapta la web a cada dispositiu així com també les preferències

del consumidor. De forma que s'obté coneixement sobre aspectes del seu

comportament de compra que permetran optimitzar continguts i disseny.

• Taxa�de�cobertura: aquesta taxa situa al web o l'aplicació en un context, ja

que ajuda a comprendre la quota de mercat potencial, així com identificar

a la competència.

• Taxa�d'exposició: es centra en la mesura de l'èxit, o al menys de la capa-

citat per captar l'atenció de continguts publicitaris ubicats en d'altres mit-
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jans. D'aquesta manera es podrà planificar més eficaçment en quins su-

ports ubicar l'anunci, així com la quina ha de ser la seva configuració.

Finalment, per a conèixer la satisfacció dels seus clients, a més de les mètri-

ques anteriors, l'empresa també pot monitorar els comentaris i els intercanvis

d'informació que es produeixen a les xarxes socials.
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Resum

La ràpida expansió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

i la globalització econòmica mundial han transformat les necessitats i pre-

ferències dels consumidors i han convertit els dispositius mòbils (telèfons

intel·ligents, tauletes tàctils i accessoris digitals corporals o wearables) en ele-

ments essencials en la vida diària de la majoria de les persones.

Aquest panorama ha provocat l'aparició i la profunda extensió del denominat

màrqueting mòbil en l'entorn empresarial. En aquest sentit, el màrqueting

mòbil pot englobar totes les interaccions dutes a terme entre els consumidors

i les empreses mitjançant dispositius mòbils, incloses les estratègies i accions

vinculades amb diferents eines, com ara aplicacions (apps), webs, Bluetooth

i NFC (near field communication, ‘comunicació sense fils a curta distància’),

codis QR (quick response code, ‘codis de resposta ràpida’), SMS (short message

service), notificacions push i pull, serveis de geolocalització i mapes, cupons i

promocions, jocs, xarxes socials o publicitat mòbil.

Des d'aquesta perspectiva, l'expansió de la utilització de dispositius mòbils en

qualsevol lloc i moment ha canviat substancialment les necessitats i preferèn-

cies dels consumidors, que avui dia són més racionals, sofisticats i segmen-

tats i tenen expectatives de personalització. Així, l'ús dels dispositius mòbils

ha afectat l'adopció i difusió de les activitats de màrqueting mòbil, així com

els hàbits i les etapes del procés de compra dels consumidors. Aquest fet ha

canviat la relació dels consumidors amb les empreses. Els telèfons mòbils, per

exemple, han possibilitat que els consumidors puguin realitzar les seves com-

pres de forma fàcil i ràpida, i ha permès adquirir productes i serveis amb major

flexibilitat, conveniència, eficiència i personalització.

En l'àmbit empresarial, les capacitats superiors que ofereixen els dispositius

mòbils han ampliat les oportunitats de les companyies de poder arribar i sub-

ministrar als clients, atès que en qualsevol moment i lloc poden establir una

presència electrònica enfocada als seus consumidors.

Sota aquesta perspectiva, el màrqueting mòbil és un instrument adequat per a

incrementar la imatge de marca i les seves vendes i per a establir i mantenir les

relacions amb els clients. El màrqueting mòbil s'ha convertit en un important

mitjà de comunicació de màrqueting degut a les seves característiques de per-

sonalització, localització, ubiqüitat i interactivitat. En particular, el màrque-

ting mòbil ha impactat en el comportament tradicional de compra i s'ha alçat

com un instrument valuós i rendible per a gestionar les compres dels consu-

midors en totes les etapes del procés mitjançant el que es coneix com a comerç
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mòbil, mobile commerce o m-commerce. Aquest tipus de comerç requereix que

les estratègies utilitzin els atributs únics de valor afegit dels dispositius mòbils,

com ara la ubiqüitat, la comoditat, la localització i la personalització.

Des d'aquest punt de vista, les organitzacions han de procurar integrar les se-

ves accions de màrqueting mòbil amb la resta d'estratègies tradicionals i ba-

sades en la web. Així, les accions dutes a terme des de l'enfocament del màr-

queting mòbil, a més de les compres, també podran afectar totes activitats de

suport de l'empresa, com ara la infraestructura, la gestió de recursos humans,

el desenvolupament tecnològic i les adquisicions de matèries primeres i altres

entrades. També seran determinants en les activitats principals de la cadena

de valor de l'empresa, com ara la logística d'entrada, les operacions, les vendes

i el servei postvenda.

Malgrat això, la incorporació dels dispositius mòbils en la interacció entre les

empreses i els seus clients també ha introduït nous factors que han de tenir-se

en compte. En concret, les estratègies de màrqueting mòbil, a causa de la na-

turalesa personal dels dispositius, poden ser percebudes com a més intrusives

que les dutes a terme mitjançant altres mitjans. Així, la confiança, el permís,

la privadesa i el control exercit per les empreses són quatre de les variables més

importants que afecten l'acceptació de les estratègies de màrqueting mòbil per

part dels consumidors.

És per això que les organitzacions han de ser conscients de les complexitats

que representen la planificació i la implementació d'estratègies en el mercat

mòbil, atès que cal realitzar proves i mesurar-ne contínuament el rendiment.

En aquest sentit, s'ha proposat un cas pràctic basat en una empresa fictícia del

sector de la moda per a il·lustrar i entendre tots els continguts i eines explicats

al llarg d'aquest document.
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