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Introducció

En aquest mòdul farem una introducció a la utilització publicitària d'Internet

i dels mitjans digitals més habituals. La vitalitat d'aquests mitjans fa que demà

mateix puguin sorgir novetats que afectin directament la publicitat.

Per això, hem d'estar preparats per a qualsevol cosa, per sorprenent que ens

pugui semblar.

A partir d'ara, gairebé tot és possible.
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Objectius

Els objectius que es pretén que assoliu amb els materials d'aquest mòdul di-

dàctic són els següents:

1. Conèixer la utilització publicitària més habitual que es fa d'Internet i dels

mitjans digitals.

2. Aplicar aquests mitjans dins de campanyes publicitàries més àmplies.

3. Descobrir el potencial d'aquests mitjans, tant en aplicacions que s'estan

fent actualment com a l'hora de potenciar usos publicitaris innovadors.
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1. Els veritables responsables dels grans canvis de la
publicitat al segle XXI: Internet i els mitjans digitals

Ja hem pogut veure alguns dels canvis que el màrqueting directe ha provocat

en la nova manera d'entendre la publicitat.

Ara veurem els canvis que hi estan provocant els mitjans digitals. A diferència

del màrqueting directe, que ha evolucionat lentament fins avui, els mitjans

digitals aplicats a la publicitat han significat una autèntica revolució en aquest

camp.

Han significat, entre altres moltes coses, la democratització de la informació,

dels canals de venda i distribució, de la manera d'entendre la interactivitat...

Vegeu també

Per aprofundir aquest tema
podeu veure el mòdul 1 "Màr-
queting directe".

Paul Beelen, director creatiu de l'empresa El Cielo A&B, a Xile, en el seu article

"Publicidad 2.0", resumeix perfectament en uns quants paràgrafs aquesta situ-

ació. Reproduïm els primers fragments d'aquest article, interessant i revelador.

Ens trobem davant d'una reinvenció en la qual vosaltres, com a futurs profes-

sionals de la publicitat, sereu els autèntics protagonistes.

Consulta recomanada

http://www.paulbeelen.com/
blog/

"Publicidad 2.0", per Paul
Beelen

Presentem aquí la primera part
de l'article.
Publicitat 2.0 (1)
Se'n troba la conclusió en
l'apartat 7 d'aquest mòdul di-
dàctic.

http://www.paulbeelen.com/blog/
http://www.paulbeelen.com/blog/
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2. Orígens i evolució d'Internet

2.1. Què és Internet?

Internet és un conjunt descentralitzat de xarxes de comunicació inter-

connectades, que utilitzen la família de protocols TCP/IP, i garanteixen

que les xarxes físiques heterogènies que la componen funcionin com

una xarxa lògica única, d'abast mundial.

Així és com es defineix Internet a si mateixa. És com la defineix en el seu

primer paràgraf la popular enciclopèdia lliure d'Internet, la Wikipedia.

Per a arribar al que avui coneixem com a Internet han estat necessàries dècades

de recerca i perfeccionament en la transmissió de dades. Els orígens d'Internet

es remunten a Arpanet, el nom que va rebre la connexió d'ordinadors que

es va fer entre diverses universitats (Universitat de Califòrnia a Los Angeles,

Institut d'Investigacions de Stanford, Universitat de Califòrnia a Santa Barbara

i Universitat de Utah) dels Estats Units l'any 1969.

Des dels seus inicis, l'ús que els funcionaris d'Arpanet donaven a la "xarxa

primigènia" apuntava que aquesta nova forma de comunicació tindria grans

implicacions sociològiques que arribarien més enllà de l'ús científic, governa-

mental o professional. Els primers usuaris d'Arpanet no solament utilitzaven

la xarxa per a les seves investigacions sinó que també la utilitzaven per a enviar

i rebre correus electrònics personals i distribuir notícies.

El projecte, finançat pel govern dels Estats Units, va seguir evolucionant. El

1973, l'Agència d'Investigació de Projectes Avançats de Defensa (DARPA) ini-

ciava les investigacions per desenvolupar tècniques per a interconnectar xar-

xes destinades al trànsit de paquets.

Amb aquesta finalitat, van desenvolupar nous protocols de comunicacions

que permetessin aquest intercanvi d'informació de manera "transparent" per

als ordinadors connectats. De la filosofia del projecte va sorgir el nom Internet,

que es va aplicar al sistema de xarxes interconnectades mitjançant els proto-

cols de comunicació TCP/IP.
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Des d'aleshores i fins avui, han aparegut gradualment nous serveis i protocols a

Internet que ens permeten enviar correus electrònics, transmetre arxius, con-

versar en línia, parlar per telèfon, veure la televisió, visitar mons virtuals i un

sens fi de possibilitats que actualment ja ens ofereix la Xarxa i que semblen

només el principi del llarg camí que encara li queda per recórrer.

La història d'Internet en vuit minuts és un interessant documental que l'artista vi-

sual alemany Melih Bilgil va fer amb motion graphics. El treball és un excel·lent

exercici de síntesi que explica de manera clara i concisa l'evolució d'Internet

des de les primeres interconnexions d'ordinadors, el 1957, passant per la cre-

ació d'Arpanet, fins avui dia.

La història d'Internet en vuit minuts

Potser el moment clau de la història d'Internet va ser el 1990, quan un grup

de físics del CERN de Ginebra (Suïssa) crea el primer servidor i el World Wide

Web, un conjunt de protocols que permet, de manera senzilla, la consulta

remota d'arxius d'hipertext.

A partir d'aquest moment, la Xarxa deixa de ser un espai vedat privat

d'empreses i investigadors i es converteix en un mitjà de comunicació a l'abast

del gran públic dels països occidentals.

En la dècada dels noranta se sobrepassa la xifra d'un milió d'ordinadors con-

nectats a la Xarxa; Internet arriba a les escoles, instituts, biblioteques públiques

i al sector comercial. Els usuaris i, per tant, l'audiència d'Internet, es comencen

a incrementar a un ritme mai vist en la història dels mitjans de comunicació.

En només tres anys (de 1993 a 1996), Internet supera els 90.000 llocs web, i el

nombre d'internautes també continua augmentant exponencialment gràcies

a l'aparició dels navegadors (Netscape i Explorer), que van possibilitar una

navegació més gràfica i intuïtiva.

Tots aquests esdeveniments situen els anys noranta com el punt d'inflexió en

el desenvolupament d'Internet: l'inici d'una nova era comercial a la Xarxa, el

moment en què marques, anunciants i consumidors es comencen a relacionar
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per mitjà d'Internet, el moment a partir del qual la publicitat inicia la seva

enèsima "mutació" per a adaptar-se al nou escenari que planteja la irrupció

d'Internet en les nostres vides.

La Xarxa fa els primers passos publicitaris l'octubre de 1994, quan apareix a

HotWired el primer anunci de la història d'Internet. Es tractava d'un bàner de

la companyia de telecomunicacions AT&T: "Have you ever clicked your mouse

right here? You will".

Aquest bàner d'AT&T confirma que, des de la irrupció de les primeres manifes-

tacions publicitàries a Internet, tant els anunciants com les agències de publi-

citat han estat conscients que la interactivitat és el gran valor a l'alça d'aquest

nou mitjà.

És una característica que revolucionaria els fonaments de l'activitat publicità-

ria tal com s'entenia fins llavors, i va obligar la indústria publicitària a adoptar

noves maneres de dirigir i arribar als seus públics objectius.

2.2. Internet avui en dia

A Internet cada dia apareixen un milió de noves pàgines web, circulen més de

20.000 milions de correus electrònics, es fan més de 2.000 milions de cerques

a Google... Són xifres astronòmiques i en la majoria dels casos efímeres, atès

el creixement exponencial que està experimentant el Web.

Actualment, ha quedat pràcticament oblidada i superada la forta crisi de les

puntcom que va patir el sector a finals del segle passat. Aquell punt d'inflexió

en la curta, però intensa història d'Internet, va comportar la desconfiança dels

desenvolupadors de la Xarxa i dels inversors, però també va resultar, amb el pas

temps, un terreny abonat perquè aparegués un canvi de filosofia, de manera

d'entendre la Xarxa, el Web de les persones, el Web 2.0.

Quinze anys enrere, Internet era una cosa totalment desconeguda per la ma-

joria de la població, i avui en dia és una eina eficaç que permet als consumi-

dors controlar i desenvolupar la seva forma de vida, a més de ser un mitjà de

comunicació, font d'entreteniment i informació i eina gestora de tot tipus de

recursos.

És tal la importància que ha adquirit Internet que s'ha arribat a convertir

en el mitjà al qual més hores de consum dedica la població, i ha desbancat

l'"omnipresent" televisió d'anys enrere en alguns països d'Europa.
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Una tendència a l'alça que, en cas de confirmar-se, tal com afirmen nombro-

sos estudis d'audiències, situaria Internet com a mitjà hegemònic en els anys

vinents, el mitjà que marcarà la pauta en tots els aspectes de la nostra societat,

des de l'economia fins a les relacions personals.

I que fa l'usuari d'Internet quan "navega"?

La majoria envia i rep correus electrònics, fa cerques en línia i participa en

alguna xarxa social.

Aquestes tres activitats són les que més es repeteixen, tant entre internautes

europeus com entre espanyols.

http://www.go-gulf.com/blog/online-time

2.3. Un nou paradigma de comunicació

La publicitat a Internet, igual que la resta de les disciplines publicitàries que

utilitzen els anunciants i agències de publicitat, no deixa de ser un sistema

de comunicació, utilitzat per les empreses, per a donar a conèixer els seus pro-

ductes o serveis a un públic objectiu.

I com a tal, pot ser objecte d'estudi i anàlisi utilitzant el conegut model de

comunicació que el lingüista rus Roman Jakobson va desenvolupar el 1948 per

representar l'estructura del procés de comunicació.

Bàsicament, l'esquema del procés de comunicació de Jakobson consta de tres

actors principals: un emissor que fa arribar un missatge a un receptor. Aquest

esquema preveu a més: el codi, el sistema de signes que s'utilitza per a expressar

http://www.go-gulf.com/blog/online-time
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el missatge; el canal�de�comunicació, el mitjà que s'utilitza per a transmetre el

missatge; el context, les circumstàncies que envolten el procés de comunicació

i que contribueixen al seu significat; i el referent, allò a què es refereix el

missatge.

Des d'un punt de vista clàssic en l'aplicació d'aquest esquema, l'emissor seria

l'anunciant que fa arribar el seu missatge (un anunci de televisió, per exemple)

a un públic objectiu o audiència, representat en l'esquema com a receptor.

No obstant això, tot i haver estat acceptat i utilitzat per escoles i universi-

tats per a explicar de manera sintètica el procés de comunicació, l'esquema de

Jakobson no és un model teòric vàlid per a analitzar l'essència de la comuni-

cació publicitària a Internet.

Ja des dels primers anys després de la publicació del model de Jakobson, alguns

teòrics de la comunicació van considerar incomplet aquest model perquè ana-

litzava la comunicació com un procés unidireccional, sense tenir en compte

la capacitat de resposta del receptor del missatge. L'anomenat efecte feedback,

també conegut com a retroalimentació.

Fins a l'arribada d'Internet, els mitjans de comunicació que ha utilitzat la in-

dústria publicitària per a fer arribar els anuncis als públics objectius oferien

poc marge de resposta.

Si bé és cert que al llarg de la història de la publicitat l'ús de números de fax,

telèfons d'atenció al client (call centers), cupons en mitjans impresos, etc., per-

metien al receptor d'un missatge donar una resposta a l'emissor (una sol·licitud

de compra d'un producte, per exemple), la capacitat de resposta dels consu-

midors i compradors era més aviat limitada, en no ser aquesta immediata a

causa de les característiques dels canals de resposta.
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Amb la irrupció d'Internet, la retroalimentació, la resposta del públic

objectiu a les accions publicitàries, cobra més protagonisme que mai.

Només cal llegir unes paraules de Tim O'Reilly sobre el Web 2.0 que definei-

xen a la perfecció aquest nou escenari comunicatiu, i ens dóna una idea de

la complexitat i la infinitat de possibilitats que ens ofereix als comunicadors

publicitaris:

"Web 2.0 és la Xarxa com a plataforma, que involucra tots els dispositius connectats.
Aplicacions Web 2.0 són les que aprofiten millor els avantatges d'aquesta plataforma,
ofereixen programari com un servei d'actualització contínua que millora en la mesura
que la quantitat d'usuaris augmenta, consumint i remesclant dades de diferents fonts,
incloent usuaris individuals, mentre genera les seves pròpies dades d'una manera que
permet que les remesclin altres, i crea efectes de xarxa per mitjà d'una arquitectura de
participació [...] per tal d'oferir experiències més envoltants a l'usuari."

I això ens porta a l'apartat següent, en què, sense intenció de profetitzar, trac-

tarem d'albirar el futur d'Internet i esbossar algunes pautes que ens ajudin a

entendre cap a on va la publicitat a Internet.

2.4. El futur de la publicitat a Internet

Actualment, estem en un punt d'inflexió de l'activitat publicitària. Si bé és cert

que aquesta no és la primera "crisi" profunda que pateix la publicitat i que

el naixement dels diferents mitjans de comunicació ha estat històricament

acompanyat de canvis socials similars als que vivim avui dia, mai fins ara un

mitjà de comunicació havia tingut un creixement tan veloç com el d'Internet.

Internet ha desclòs captant l'interès de consumidors, agències de publicitat i

anunciants. Aquests últims s'estan adonant que la seva inversió publicitària

comença a obtenir millors resultats en la Xarxa que en televisió. A això cal

sumar-li que Internet els ofereix a més una gran cobertura, capacitat de seg-

mentació i mesurament de resultats.

Tim Berners-Lee, un dels "pares" d'Internet, opina que el futur d'Internet im-

plica:

"[...] Una intercomunicació mundial sense precedents en què les barreres idiomàtiques
seran enderrocades [...]" en què "[...] la informació arribarà, en temps real, a més espectre
de població, que a més rebrà la informació en suports com els telèfons mòbils o en altres
de semblants [...]."

Tim Berners-Lee. Creador del llenguatge HTML, el protocol HTTP i el sistema de localit-
zació d'objectes al web URL.
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Internet es continua endinsant en multitud d'aspectes de les nostres vides amb

un creixement veloç i imparable i acabarà essent un mitjà "ubic" amb contin-

guts accessibles mitjançant dispositius electrònics en xarxa que seran utilitzats

en qualsevol faceta de la nostra vida quotidiana.

El futur d'Internet està, per tant, supeditat a la tecnologia que utilitzem actu-

alment i les que ja es comencen a experimentar.

• DataWeb. En aquest sentit, destaca l'evolució de la Xarxa envers la data

Web, que significa l'estandardització dels formats amb els quals es publica

la informació a Internet gràcies a la tecnologia SPARQL (un protocol per a

crear un llenguatge de consulta a la mesura del Web semàntic) i API, per

a la cerca mitjançant bases de dades a la Xarxa.

• Web�semàntic. La data Web representa les primeres pedres en la construc-

ció de l'anomenat Web semàntic, basat en programes que puguin raonar

establint relacions lògiques entre conceptes i dades a la Xarxa.

D'aquesta manera, Internet ens oferirà el millor contingut possible a partir

d'una petició d'informació feta en llenguatge normal (a la mida de l'usuari i no

dels servidors), i obtindrem les dades allà on siguin, ja sigui en xarxes socials

o consultant altres aplicacions amb les quals es comuniqui per a ampliar-ne

la base de coneixements.

Això permetrà als internautes fer cerques més properes al llenguatge natural,

la informació tindrà "semàntica associada" i la Xarxa (gràcies al desenvolupa-

ment de la intel·ligència artificial) podrà relacionar conceptes de múltiples

fonts, a més de deduir informació a partir del significat del contingut.

• Intel·ligència�artificial. La teranyina de la Xarxa s'estén i en el seu impa-

rable camí arriba a territoris abans inabastables, com el de la intel·ligència

artificial. Tot implica el desenvolupament de noves tecnologies que reco-
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pilen la informació predictiva prenent com a base informació de diferents

fonts a partir de regles i relacions entre conceptes.

• Entorns�3D. Finalment, un altre dels camps que es preveu crucial en el

desenvolupament d'Internet és el de la tecnologia 3D, que ens oferirà no-

ves maneres de connectar i col·laborar, navegant, o millor dit submer-

gint-nos, en espais tridimensionals. Després dels comptes personals de cor-

reu electrònic o els avatars que ens representen en xats i missatgeria ins-

tantània, el pas següent és el "jo virtual", amb el qual els usuaris d'Internet

interactuaran en entorns col·laboratius en 3D.

• Web�geoespacial. Internet pot, també, combinar la informació geogràfica

disponible de l'usuari amb els continguts del Web, i permet fer cerques i

oferir serveis en funció del lloc on es trobi la persona.

2.5. Camí cap al Web 4.0

Sembla que cada pas que fem en aquest camí ha de ser batejat amb el seu

nom propi. Afortunadament, els teòrics que es dediquen a aquests exercici de

naming són força ordenats i els noms surten de manera lògica i progressiva.

Fins ara, tenim aquests:

• Web�1.0: persones que es connecten al Web. La crisi de les puntcom a la fi

dels noranta va representar un canvi de visió respecte al que seria Internet

i l'ús que les empreses i usuaris farien de la Xarxa. El Web 1.0 (com el

coneixem ara amb la perspectiva del temps) es basava en pàgines HTML

i bases de dades. A poc a poc, a mesura que la Xarxa evolucionava, l'ús

social guanyava la partida a l'econòmic.

• Web� 2.0: persones que es connecten a persones (xarxes socials, wikis,

col·laboració, possibilitat de compartir...). El terme Web 2.0 es va comen-

çar a popularitzar l'any 2004, per a definir una nova generació d'usuaris

i suports en línia, orientats a la interacció i la creació i aprofitament de

xarxes d'usuaris. El Web 2.0 és, per tant –a més d'un conjunt de tecnologies

(RSS, Java, Flash, XML...) que aporten a l'usuari noves maneres d'accedir

i compartir informació a la Xarxa– una filosofia d'ús d'Internet. El Web

2.0 es basa més en les persones que en els negocis, en la conversació i la

cooperació. Té una dimensió més social. No obstant això, encara estem

assimilant la idea de 2.0 i ja es comença a parlar de Web 3.0.
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• Web�3.0: aplicacions web interconnectades per a enriquir l'experiència de

les persones. Fins avui, el Web 3.0 és un concepte en procés de definició,

es tracta d'un conjunt d'hipòtesis i teories (Web semàntic, tecnologies que

usen intel·ligència artificial, interfícies 3D, etc.) que intenten "profetitzar"

envers on evolucionaran les tecnologies actuals i quin tipus d'interacció

tindran els usuaris amb la Xarxa.
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• Web�4.0 (el Web ubic): només un concepte sobre el qual s'està teoritzant.

Es tractaria com el resultat format per la suma de: web 3D + web semàntic

(3.0) + intel·ligència artificial + veu com a mitjà de comunicació. En aquest

entorn, la presa de decisions seria el fruit de la comunicació entre persones

i ordinadors.

Vist el potencial de les tecnologies emergents que ja es comencen a utilitzar en

la Xarxa, Internet s'albira com el mitjà hegemònic d'un futur no gaire llunyà, i

l'evolució i aplicació de les tecnologies futures no faran més que oferir infinitat

de possibilitats a empreses i usuaris, però que hi ha del futur de la publicitat

a Internet?

Seria molt aventurat profetitzar com s'adaptarà la publicitat a tots aquests can-

vis, com serà el futur de la publicitat a Internet i com s'estructurarà el negoci

publicitari entorn de la Xarxa.

No obstant això, sí que es poden establir –a partir de l'anàlisi del que avui està

succeint– aquells factors que, al nostre entendre, tindran un paper fonamen-

tal en la publicitat per Internet i que ens poden ajudar a entendre una nova

manera de "fer publicitat" i a adaptar-nos-hi.

Aquests factors que recollim a continuació són només algunes de les estacions

per les quals transcorre el tren de la nova publicitat a Internet:

1)�Una�comunicació�interactiva�que�crea�vincles

Les característiques d'un mitjà com Internet faciliten en gran manera la bidi-

reccionalitat de la comunicació entre anunciant i usuari. D'aquesta manera,

l'usuari deixa d'assumir un paper passiu i passa a l'acció responent, si vol, al

missatge publicitari.

Aquesta resposta pot venir en forma de queixa, opinió, sol·licitud de compra

o informació, col·laboració de l'usuari en el disseny mateix del producte, etc.

Però sobretot, el gran avantatge de la interactivitat és que estableix ponts amb

els consumidors i permet a les marques construir vincles emocionals amb els

usuaris.

Avui en dia, la majoria dels anunciants i agències de publicitat són conscients

dels avantatges que aporta poder "interactuar" amb els usuaris i cal esperar

que en un futur no gaire llunyà no es concebi una campanya de publicitat a

Internet que desaprofiti el potencial de la interactivitat amb els usuaris.

2)�La�personalització�de�la�publicitat
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Un dels grans avantatges de la interactivitat entre anunciant i públic objec-

tiu és el coneixement mutu. Per a les empreses aquesta relació pot ser molt

fructífera, ja que els permet adaptar la seva oferta de productes o serveis a la

demanda dels seus consumidors.

De fet, segons un estudi fet per l'Associació Europea de Publicitat Interactiva, el

57% dels internautes espanyols considera important que els anuncis estiguin

enfocats als seus interessos i preferències. Per tant, en un entorn comunicatiu

hiperdimensionat i amb sobreabundància d'informació com és Internet, cap-

tar l'atenció de l'usuari serà cada vegada més complicat, de manera que una

comunicació personalitzada, basada en el coneixement de l'usuari, permetrà

incidir en els arguments i els ressorts psicològics que siguin més afins al públic

objectiu per a millorar així l'eficàcia de les accions publicitàries.

3)�El�risc�de�la�invasió�de�l'espai�privat

La saturació publicitària en mitjans tradicionals, la pèrdua de credibilitat

del consumidor, l'atomització dels mitjans amb la consegüent fragmentació

d'audiència i la irrupció d'Internet han portat a anunciants i agències de pu-

blicitat a provar noves fórmules per a arribar als seus públics objectius.

No obstant això, aquest afany per créixer i diversificar els mitjans i suports,

unit al detallat coneixement de l'usuari que permet la tecnologia, pot portar

fàcilment a envair l'espai privat dels consumidors. La nova publicitat a Inter-

net haurà d'evitar totes aquelles accions i formats intrusius i, d'altra banda,

ser autocrítica i aprendre dels seus errors. Una cosa tan fàcil (i tan difícil) de

dur a terme com escoltar les reaccions dels consumidors a les seves accions

publicitàries; aquesta és l'única manera d'afrontar el futur de la publicitat a

Internet: amb respecte als usuaris.

4)�Un�consumidor�hiperactiu

Com ja es pot veure, els consumidors tenen i tindran un paper més actiu dins

el procés de comunicació. Ja no solament actuen com a receptors d'un missat-

ge, sinó que també actuen com a creadors i divulgadors de missatges o con-

tinguts. Segurament, els continguts generats pels usuaris que avui ja s'utilitzen

en campanyes de publicitat augmentaran notablement la seva presència en

les accions publicitàries dels anunciants.

Aquesta hiperactivitat, sumada a l'esperit col·laboratiu dels nous consumidors,

els porta a formar part d'"espais de relació amb altres usuaris" (xarxes socials,

blogs, fòrums, comunitats...), que s'entreveuen com a imprescindibles per a la

publicitat del futur a Internet i també assegura un llarg recorregut a les estra-

tègies de màrqueting viral que conviden l'usuari a propagar un missatge entre

la seva xarxa de contactes i que aquests al seu torn facin el mateix, perquè

arribi així el missatge a milions d'internautes.
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5)�Del�missatge�persuasiu�al�contingut

Tot missatge publicitari aporta valor a la marca que l'emet, i ajuda a cons-

truir-ne la personalitat. Amb l'aparició d'Internet els missatges publicitaris co-

bren una nova dimensió, i passen de ser un simple missatge persuasiu a con-

vertir-se en un valor en si mateix, en un contingut.

Avui dia, la nova publicitat, la publicitat a Internet, no sembla publicitat. Si

més no, no s'assembla a la publicitat massiva i persuasiva que ha caracteritzat

l'activitat publicitària de finals del segle XX. Aquests nous missatges publicitaris

es fusionen amb informació, entreteniment, serveis... i, per tant, són capaços

de generar una atracció o interès en l'usuari per si mateixos.

En un entorn amb sobredosi d'informació, en què el gran repte és i serà tenir

l'atenció de l'usuari, els continguts rellevants per als usuaris són una forma

de comunicació més seductora que persuasiva que té la implicació i l'activitat

d'aquests. D'aquesta manera, per mitjà dels continguts, les marques constru-

eixen la seva personalitat i estrenyen llaços amb els usuaris.

6)�La�memòria�inesborrable�del�nou�consumidor

El 1977 el conegut teòric i investigador de la comunicació Marshall Mac Lu-

han va vaticinar en la reedició del seu llibre La comprensió dels mitjans com a

extensions de l'home que ens estàvem acostant a:

"La fase final de les prolongacions de l'home, o sigui, la simulació tècnica de la consci-
ència, quan el desenvolupament creador del coneixement s'estengui col·lectivament i
conjuntament al total de la societat humana, de la mateixa manera que ja hem ampliat
i perllongat els nostres sentits i els nostres nervis valent-nos dels diferents mitjans."

Marshall Mac Luhan (1964, reedició de 1977). Understanding Media: The Extensions of Man.
McGraw-Hill.

Atenent a les seves paraules, Internet representaria, entre moltes altres coses,

la memòria col·lectiva de la nostra societat. De fet, quan un consumidor busca

informació per Internet sobre una marca o producte, es pot trobar tant opini-

ons que van deixar altres consumidors com missatges publicitaris de les mar-

ques.

La gran novetat és que tots aquests continguts generats per usuaris i marques

perduren en la memòria col·lectiva de la Xarxa, i dificulten molt la consistèn-

cia de la comunicació i el posicionament de les marques.

En conseqüència, les marques tindran moltes més dificultats per a construir,

ja que el pes de la memòria dels seus consumidors ja no solament depèn de la

capacitat del cervell, sinó del pràcticament infinit poder d'emmagatzematge

i recuperació de continguts dels servidors. Per tant, el concepte de campanya

tal com l'entenem avui en dia –emissió de missatges en un moment temporal

concret– anirà desapareixent gradualment i s'imposaran nous conceptes de
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campanya publicitària, ja que la construcció de la imatge i el posicionament de

les marques estarà en gran mesura condicionada per la memòria inesborrable

dels nous consumidors.

7)�La�prima�línia�entre�realitat�i�ficció

Actualment, moltes campanyes de publicitat a Internet busquen la generació

d'un rumor o la invenció d'una història per a aconseguir involucrar els usuaris

amb el contingut.

No obstant això, hi ha molts grups de consumidors que mostren rebuig per

aquest tipus d'estratègies publicitàries, en considerar que els estan enganyant.

No sabem quina serà la tendència en un futur, però tot apunta que els con-

sumidors simpatitzen amb una comunicació veraç i honesta i la volen així.

Un dels grans reptes per a la publicitat del futur a Internet serà la difícil mis-

sió de definir els límits entre històries reals i ficció en un mitjà hipersaturat

d'informació.

8)�Nous�temps,�noves�maneres�d'investigar�i�mesurar

El creixement dels internautes –entenent per creixement tant el nombre

d'internautes com la maduresa que han assolit els usuaris– obliga anunciants

i empreses d'investigació a desenvolupar noves metodologies de recerca.

És clar: el mercat, els consumidors i la publicitat han evolucionat i continuen

evolucionant. És lògic pensar, per tant, que les metodologies que s'empraven

fins ara no són vàlides en el nou entorn comunicatiu i que el sector de la

publicitat necessita noves maneres d'investigar.

Internet permet més que mai obtenir, emmagatzemar i utilitzar dades dels

usuaris que, per exemple, visiten un lloc web: l'hora en què es visita un web,

la durada, les pàgines visionades, els continguts que es consulten... qualsevol

activitat feta en un lloc web pot quedar registrada per a ser objecte d'un estudi

o investigació posterior.

Però això no és tot: Internet també facilita l'obtenció de les dades personals

dels usuaris, les seves preferències, hàbits de consum...

En poques paraules, gràcies a les característiques d'Internet, els professionals

de la comunicació maneguen més informació i de manera més immedia-

ta. I d'altra banda, atès el gran increment de la inversió publicitària a In-

ternet, tot apunta que, en un futur molt proper, els suports en línia junta-

ment amb les empreses que es dediquen a la investigació, planificació i me-

surament publicitaris, definiran sistemes precisos i estandarditzats de mesura-

ments d'audiències a Internet.
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En definitiva, en matèria de recerca publicitària, la doble dimensió d'Internet

com a eina de recerca i mitjà de comunicació representarà una renovació pro-

funda d'uns sistemes i processos que han deixat de ser vàlids davant el vast

horitzó comunicatiu que s'estén davant les nostres pantalles.
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3. El nou consumidor

3.1. Característiques del nou consumidor

Com hem vist en apartats anteriors, l'aparició d'Internet ha representat

l'eclosió de la interactivitat en la comunicació publicitària i, per tant, el reco-

neixement de la bidireccionalitat dels missatges publicitaris.

Aquest canvi –potser seria més correcte parlar d'"evolució"– en el procés de

comunicació publicitària atorga al consumidor un nou estatus i destapa unes

actituds, abans latents, que condicionen la manera de consumir i de relacio-

nar-se amb les marques, i posa en dubte la disciplina del màrqueting tal com

anunciants i agències l'entenien fins ara.

És un nou consumidor, que a la gran diversitat de papers que exercia en el

complex escenari de la publicitat– públic objectiu, prospect, comprador, con-

sumidor, lector, oient, espectador– adquireix amb Internet un nou paper pro-

tagonista com a creador i divulgador de missatges.

Un dels primers exemples: els nous consumidors parlen, el blog de la sopa
de lletres

El maig del 2007, un consumidor de la marca de pastes Gallo va crear un blog amb una
curiosa finalitat: reivindicar que en els paquets de sopa de lletres d'aquesta marca es po-
guessin trobar totes les lletres de l'abecedari llatí. Segons havia pogut constatar ell mateix,
en els paquets faltaven les lletres U i W.

A partir de llavors va iniciar una campanya personal per donar a conèixer aquesta in-
quietud i aconseguir que pastes Gallo inclogués les lletres que faltaven en el producte.
Cadascuna de les accions, consultes, entrevistes, etc. que duia a terme eren recollides al
seu blog. El primer pas va ser escriure una carta al departament d'atenció al client de
pastes Gallo.

Mentre esperava una resposta, va difondre la "notícia" per mitjà de webs de notícies com
Menéame i programes de televisió.

La notícia es va començar a estendre per nombrosos llocs web, fòrums i blogs de la Xarxa
però també fora de la Xarxa. Es van publicar entrevistes de l'autor del blog, va anar als
principals programes de ràdio i televisió, i fins i tot la premsa escrita va recollir la seva
iniciativa.
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Finalment, l'octubre del 2007, després d'intercanviar diversos correus electrònics amb
la directora de comunicació d'aquesta marca, va rebre un missatge que confirmava que
pastes Gallo havia incorporat les lletres que faltaven, a més de la N, la C i el símbol @.

El que semblava un joc va acabar essent tot un exemple del poder dels nous consumidors
i de la comunicació 2.0. Pastes Gallo va felicitar el Nadal d'aquell any als internautes que
visitaven el web amb una felicitació feta amb totes les lletres.

Imaginem un consumidor espanyol dels anys vuitanta. Gaudeix de la prospe-

ritat econòmica exercint el seu dret al consum. Li agrada la publicitat i en parla

amb els seus amics. En la societat de consum espanyola dels vuitanta, el mitjà

hegemònic és la televisió. Els dos únics canals de televisió estatals garanteixen

altes cobertures, tenen vocació de servei públic i, per tant, abunden els con-

tinguts culturals.

Amb els anys, apareixen els canals autonòmics i després els canals privats de

televisió. Els comandaments a distància treuen fum, neix el fenomen del zà-

ping. Els canals continuen augmentant i l'audiència de televisió es fragmenta

cada vegada més.
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Els anuncis comencen a perdre eficàcia i la competència entre canals és el brou

de cultiu ideal per a la "saturació" publicitària. La lluita per l'audiència també

representa el predomini de continguts d'oci. En la ment del consumidor, la

publicitat ha deixat de ser divertida. És una cosa que interromp, una i altra

vegada, els seus programes favorits.

Són dècades de relació amb les marques per un mitjà unidireccional. Una re-

lació passiva i desigual, en la qual uns pocs parlen i milions escolten. No hi ha

resposta possible del nostre consumidor. I això no vol dir que no hi tingui res

a dir. Després de dècades de màrqueting, el consumidor coneix les tècniques

de persuasió de les marques i a l'interior de la seva ment s'ha anat gestant una

actitud crítica pel que fa a les marques i la seva manera de parlar a la gent:

la publicitat.

Breu història del màrqueting

Recordem el vídeo produït per l'agència alemanya Scholz & Friends (A Short History of
Marketing) vist a l'assignatura Creativitat publicitària I sobre l'evolució de les tècniques de
màrqueting i els mitjans de comunicació, des de la dècada dels seixanta fins avui dia.

Súbitament, apareix un nou mitjà de comunicació: Internet. Un mitjà que in-

tegra tots els codis del llenguatge audiovisual. Sense fronteres, sense progra-

mació. I el millor de tot, un mitjà bidireccional en el qual el teòric receptor,

el consumidor, pot interactuar amb els continguts i convertir-se en creador o

divulgador d'aquests.

El consum de publicitat és més actiu. Internet permet a aquests nous consu-

midors crear, qüestionar i compartir informació per mitjà d'entorns digitals:

fòrums, blogs, IRC (Internet relay chat), llocs web d'opinions de consumidors,

xarxes socials... El consumidor guanya la partida a les tècniques comercials

més tradicionals. La gent es fia més del que li explica un altre consumidor a

Internet sobre un producte que de les promeses que els pugui fer una marca

en un anunci de televisió.
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A Espanya, un estudi fet per l'INE (Institut Nacional d'Estadística) confirma

que el 80% dels internautes utilitzen Internet per a informar sobre productes

i serveis.

Aquest nou consumidor és la pedra angular de la comunicació publicitària del

segle XXI i es coneix amb una gran diversitat de noms: crossumer, prosumer,

consumidor 2.0, etc.

Noms creats per a "batejar" un nou tipus de consumidor que es gesta durant un

deteriorament progressiu en la seva relació amb les marques i la seva manera

de comunicar-se i que ha vist la llum gràcies a la irrupció d'un nou mitjà que

li permet dialogar en igualtat de condicions amb aquestes.

Una mostra de la importància dels nous consumidors és el fet que la presti-

giosa revista Time destaqui com un canvi essencial d'aquesta nova era de la

informació:

"El moment en el qual els individus van adquirir més poder per expressar-se i

es van convertir en ciutadans de la nova democràcia digital."

Això va significar l'elecció de tots els usuaris d'Internet com a personatge de

l'any 2006.

Víctor Gil i Felipe Romero, autors que han encunyat el terme crossumer en el

seu llibre Crossumer. Claves para entender al consumidor español de nueva genera-

ción, defineixen així el nou consumidor:
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"Un consumidor que no té confiança en la comunicació de les marques (dimensió emo-
cional), que coneix el backstage del màrqueting (dimensió cognitiva o del coneixement),
que demostra un paper actiu en la validació dels missatges i que participa de manera
activa en l'storytelling de les marques (dimensió comportamental), i veu les tres dimensi-
ons potenciades pel desenvolupament de les noves tecnologies i la socialització en un
context d'elevada pressió comunicativa per part de les organitzacions."

Actualment, els emissors tradicionals, anunciants i agències de publicitat

s'estan adonant que els consumidors (receptors) i els mitjans de comunicació

(canals) han evolucionat.

D'altra banda, respecte al missatge, ja no poden controlar tots els continguts

–publicitaris o no–relacionats amb les seves marques, la qual cosa els obliga a

explorar nous camins, noves maneres de comunicar.

La publicitat del segle XXI, per tant, ha d'entendre tots aquests canvis i redefinir

les formes i els espais amb què es relaciona amb els consumidors.

3.2. Envers una nova manera de relacionar-se creativament amb

els nous consumidors

D'una banda, tenim un nou tipus de consumidor. Un consumidor que, a grans

trets, ha deixat de creure en el que diuen les marques, està familiaritzat amb

les tècniques de màrqueting i té un paper protagonista tant en la creació com

en la difusió dels continguts de les marques, i entén per contingut tota aquella

comunicació que parla sobre la marca.

Aquest nou consumidor també inclou tota una generació, els anomenats "na-

dius digitals" (nascuts després de 1982), que ha crescut amb Internet. Han fet

amics, treballs d'escola, compres, viatges, etc., gràcies a les possibilitats que els

ofereix la Xarxa de xarxes.

Aquesta generació que, actualment, ja dedica més temps a llegir blogs i relaci-

onar-se en xarxes socials que a llegir el diari o veure la televisió, ha adquirit

poder adquisitiu i ha assolit la seva "plenitud" com a consumidors, i es con-

verteix en el "públic objectiu" d'infinitat de campanyes de publicitat.

D'altra banda, les marques actualment estan buscant el camí a seguir per em-

patitzar amb els nous consumidors.

No serà tasca fàcil, atesa la magnitud dels canvis socials, culturals i econòmics

que estem vivint. Moltes es perdran pel camí o seguiran aferrades a tècniques

obsoletes.

No obstant això, aquelles que estan disposades a evolucionar i adaptar-se al

nou entorn comunicant-se d'una manera honesta, transparent i d'igual a igual

amb els consumidors seran les que aprofitaran les oportunitats que brinda

aquest nou mitjà de comunicació.
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A continuació veurem aquestes oportunitats, que se sustenten en tres pilars

bàsics.

3.2.1. Revisar les velles estratègies publicitàries i adoptar-ne de

noves

El màrqueting, i per extensió la publicitat, estan evolucionant, mirant cap en-

davant, però alhora estan cada vegada més a prop de la seva versió més idea-

litzada: un mercat amb una comunicació directa, de tu a tu, amb uns consu-

midors als quals s'ofereixen productes i serveis a mida. La interacció i la per-

sonalització.

En definitiva, entren en escena noves maneres de relacionar-se amb els con-

sumidors. El gran repte d'anunciants i agències de publicitat és el d'entendre

les demandes dels nous consumidors i adaptar-s'hi, implicar-los en la creació

i distribució del contingut publicitari i conrear la fidelitat d'aquests per les

marques.

El màrqueting i la comunicació comercial estan actualment necessitats de

nous paradigmes, noves maneres de fer publicitat, nous comportaments da-

vant dels missatges de les marques, noves tecnologies...

I per a aconseguir-ho, estan proliferant nous conceptes, evolucions, revisions o

versions del màrqueting, com ara database marketing, engagement marketing, ex-

periential marketing, guerrilla marketing, permission marketing, relationship marke-

ting, viral marketing, word-of-mouth marketing, etc.

3.2.2. Utilitzar noves maneres de comunicar-se amb els

consumidors

Assumir els canvis tecnològics, el protagonisme dels consumidors i, per tant,

la bidireccionalitat i interactivitat de la comunicació publicitària, ens porta

ineludiblement a la cerca d'una comunicació global en què la publicitat amb

un component persuasiu, tal com s'entenia fins a l'aparició d'Internet, s'ha

convertit en només una forma més de comunicació de les moltes que ara tenen

a l'abast anunciants i agències de publicitat.

La tendència dels anunciants a invertir en la creació d'iniciatives i programes

de caràcter social i mediambiental (responsabilitat social corporativa), la fusió

dels missatges publicitaris amb informació i entreteniment o la inclusió de

xarxes socials i fòrums de consumidors en les campanyes publicitàries són tan

sols uns lleugers, però significatius, símptomes del que està per venir.
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Es comença a dibuixar un paisatge de formes d'expressió publicitària variat i

divers que dificulta l'elecció, d'una banda, de les formes i els continguts que

donarem als missatges publicitaris i, de l'altra, dels canals adequats per a fer-

los arribar al públic objectiu.

3.2.3. Crear connexions emocionals entre les marques i els

consumidors

Una de les assignatures pendents que tenen els anunciants amb els consumi-

dors és la recuperació de la credibilitat. Per a aconseguir parlar de tu a tu al

consumidor i recuperar la seva confiança, les marques s'estan humanitzant per

a crear vincles emocionals amb ells.

Com ja hem vist, ara el consumidor és el que té el poder de decisió, és el que

tria el que vol veure i quan ho vol veure. Les marques, per tant, han de canviar,

tant la seva personalitat com la manera com l'expressen.

En un entorn comunicatiu cada vegada més abarrotat de missatges publicitaris

que competeixen per l'atenció del consumidor, ja no es tracta de saturar enca-

ra més els mitjans de comunicació, d'irrompre en les vides dels consumidors

cridant la seva atenció a qualsevol preu, sinó de passar a formar part de les

seves vides amb una manera de fer publicitat que realment sigui rellevant per

als consumidors i que alhora nodreixi de continguts la marca.

Això significa que, en aquesta relació de respecte i igualtat, els consumidors

també influeixen en la construcció dels valors que acompanyen una marca

amb els missatges que ells mateixos creen o distribueixen.

Per tant, les marques han de poder cedir aquest espai de comunicació als con-

sumidors, convidant-los a participar en la creació de continguts per a aconse-

guir-ne la fidelitat mitjançant l'establiment dels llaços emocionals necessaris

perquè facin seva la marca.



CC-BY-NC-ND • PID_00194420 29 Internet i mitjans digitals

4. Internet com a mitjà publicitari

4.1. Tot ha canviat

Ja res no ha tornat a ser igual des que Internet va irrompre en el panorama

dels mitjans de comunicació, cal reconèixer-ho.

El naixement d'un nou mitjà com és Internet, acompanyat per la resta de nous

mitjans digitals, ha representat el naixement de nous suports publicitaris des-

coneguts fins ara.

Es tracta d'un naixement "en procés". Una aparició que encara no ha acabat,

que es troba en contínua evolució, ja que el gran dinamisme d'aquest mitjà fa

que contínuament estiguin naixent nous tipus de suports publicitaris digitals.

Internet és l'últim mitjà de comunicació aparegut que se suma a la cultura

de masses. I actua com a font d'informació i via d'entreteniment, compra,

formació, creació de negocis, mobilització social, etc.

Un mitjà que aporta moltes més possibilitats al públic que els mitjans conven-

cionals coneguts fins ara.

Com en casos anteriors d'irrupció d'un canal diferent, ha provocat una allau

d'anàlisis, crítiques i exageracions sobre el que podia representar per a la pu-

blicitat. Unes consideracions que, avui dia, encara continuen.

L'anomenada revolució d'Internet és una aportació històrica dels noranta des-

tinada a quedar per sempre dins el món de la publicitat, com ho han fet cada

un dels mitjans massius nascuts amb anterioritat.

També aquest mitjà, el més jove fins avui, ha buscat suport financer en la

publicitat, i ha ofert als anunciants noves i variades possibilitats en línia per

a arribar als seus públics.

4.1.1. Interactivitat: el consumidor actiu

Parlar d'Internet, parlar de mitjans digitals, és parlar d'interactivitat.

La interactivitat és l'element diferenciador entre els mitjans analògics

tradicionals i els nous mitjans digitals.
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Interactivitat entesa no solament com a diàleg constant entre l'emissor i el

receptor, com a retroalimentació, sinó també com una nova manera d'accedir

al flux informatiu: la navegació. Una navegació basada en un sistema hiper-

textual d'enllaços, que és la manera com està estructurat el Web.

La navegació és com l'usuari recorre els continguts d'una manera no lineal.

Entenent no lineal com que és l'usuari qui decideix quins continguts veurà

primer i en quin ordre.

Enfront del discurs lineal de l'informatiu televisiu, l'usuari d'uns serveis infor-

matius al Web selecciona la notícia que més li interessa i hi aprofundeix (re-

querint més informació, veient un vídeo o una animació sobre aquesta, acce-

dint a informació relacionada, etc.) tant com vulgui.

Davant d'un programa televisiu, amb un ordre preestablert, l'usuari conforma

no solament l'ordre, sinó el seu propi programa. Això és verificable en qualse-

vol servei de notícies del Web o en qualsevol butlletí electrònic de notícies en

què l'usuari no solament especifica el tipus de notícies que vol rebre (esporti-

ves, econòmiques, actualitat internacional, etc.), sinó a més, nombroses vega-

des pot especificar el format en què les vol rebre (text, formats rich media, etc.).

Però la interactivitat no solament afecta la relació de l'usuari en la manera de

rebre la informació sinó també en la seva participació amb aquesta, mitjan-

çant els fòrums d'opinió, xats, taulers de discussió, etc. L'usuari es fa partícip

aportant les seves dades i opinions i enriquint, per tant, aquest flux informa-

tiu (un assumpte diferent és el de la veracitat de les informacions aportades

pels usuaris).

Una interactivitat que afecta fins i tot l'actitud amb què es rep aquesta infor-

mació: enfront de la possible desconnexió del televident en moments concrets

d'un telenotícies, per exemple, per la falta d'interès que representi per a ell al-

guna notícia, al Web aquesta atenció es manté constant pel fet que l'internauta

simplement atén aquell tipus d'informació que és rellevant per a ell i que, per

tant, selecciona: no veu notícies que no li interessen, i per tant presta una es-

pecial atenció a tot allò que veu, llegeix o escolta al Web.

Davant la passivitat del teleespectador (designat pel famós terme nord-ameri-

cà couchpotato, com una "patata" al sofà) al Web impera l'activitat, potser de

vegades compulsiva, de l'internauta.

Perquè interactivitat significa activitat, comunicació recíproca. Sota aquest

concepte el consumidor deixa de ser una audiència passiva davant del missat-

ge. Per exemple, a la televisió els anuncis publicitaris continuen encara que

l'espectador pari o no atenció. En el cas de la multimèdia interactiva es reque-

reix atenció. Bàsicament, si no la condueix una persona, no avança, es reque-

reix aquesta interacció mútua missatge-audiència.
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Enfront del monòleg de la televisió o la ràdio, de vegades davant una audiència

inexistent que ha anat al bany o parla per telèfon, el diàleg del Web exigeix

sempre un interlocutor constantment actiu.

Pel que fa al mercat publicitari, la importància d'aquesta atenció per a l'usuari

quan navega per mitjà del Web no representa sinó un avantatge. Un informe

de l'empresa australiana Pretzel Logic afirmava el següent: "[...] les persones

retenen el 20% del que senten, 30% del que veuen i escolten i un 60% d'allò

amb què interactuen".

El teleespectador moltes vegades sent però no escolta, l'internauta no solament

escolta sinó que parla i actua.

4.1.2. Omnipresència: el flux continu en la comunicació

Els continguts al Web s'ofereixen 24 hores al dia 365 dies l'any. És l'usuari qui

decideix si el seu "prime time" és a partir de les 12 de la nit o els dimarts a

les 10 del matí.

La relació temporal amb el consum de la informació (sigui una notícia, o un

contingut audiovisual com un curtmetratge o una animació en Flash, o ja sigui

un contingut musical) també canvia radicalment. És cert que, amb l'aparició

del gravador de vídeo, el teleespectador també pot gravar uns continguts que

posteriorment adaptarà al seu horari.

Però, en definitiva, també depèn de l'horari d'emissió i no té accés a un con-

tingut emès el dia anterior i no gravat. El web, d'altra banda, permet l'accés

a qualsevol contingut que s'hi pengi fins que per algun motiu es decideixi re-

tirar-lo.

Des d'aquesta perspectiva, el Web aporta una cosa impensable per al mercat

publicitari en qualsevol altre mitjà de comunicació de masses: l'emissió cons-

tant d'un anunci les 24 hores al dia els 365 dies de l'any (366 els anys de tras-

pàs).

Una omnipresència que no es limita a aspectes temporals sinó també a aspectes

geogràfics.

Així doncs, una campanya publicitària al Web no solament s'emet 24 hores al

dia sinó que, a més, s'emet a una audiència potencialment planetària, ja que

virtualment s'hi pot accedir des de qualsevol punt del planeta.
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4.1.3. Personalització: la comunicació publicitària a mida

Però potser un dels factors que més interessen des d'un punt de vista publicitari

és el de les possibilitats que el Web ofereix per a la definició del target (públic

objectiu) a qui va dirigida la campanya, i també les eines que ofereix per al

seguiment continu.

Targeting i tracking són, doncs, dues cares d'una mateixa moneda que es com-

plementen a la perfecció i són imprescindibles en qualsevol campanya publi-

citària al Web.

El primer terme, targeting, correspon al somni de tot publicista: arribar al con-

sumidor ideal que reuneix totes les qualitats per a rebre favorablement el mis-

satge publicitari.

El Web representa la culminació de les aspiracions que han tingut totes les

estratègies del màrqueting directe, la comunicació publicitària un a un, de

l'empresa dirigint-se directament a un usuari concret, amb nom i cognoms (i

adreça de correu electrònic).

El segon element, tracking, permet un altre dels objectius principals dels anun-

ciants: el control sobre el ROI (return of investment), el seguiment en temps

real de la campanya (amb la possibilitat de variar ràpidament l'estratègia en

funció dels resultats), el seguiment del comportament de cada usuari respecte

a la campanya (acceptació, maneres i graus elementals interacció, etc.).

Permet, en definitiva, un grau de mesura de l'efectivitat de la campanya com

mai fins ara havia estat possible.

Ja el 1999, l'entitat financera nord-americana Morgan Stanley Dean Witter

destacava tres aspectes substancials basats en les característiques pròpies del

medi, per les quals s'augurava a Internet un enorme potencial com a mitjà

publicitari.

• Ubiqüitat: és accessible tant al lloc de treball com a la llar, mentre que l'ús

de la televisió s'ha confinat típicament a la llar.

• És lliure pel que fa als límits de l'espai i el temps, cosa que significa que es

pot accedir al contingut a voluntat.

• El contingut és, respecte a totes les intencions i propòsits, il·limitat i ma-

joritàriament gratuït.

Actualment la ubiqüitat d'Internet és més gran que mai, i no solament es pot

accedir a la Xarxa des de la feina o la llar sinó des de qualsevol punt del planeta

mitjançant els nous dispositius de telefonia mòbil i PDA.
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Segueix escapant dels límits espaciotemporals fixats per altres mitjans i l'usuari

accedeix als seus continguts quan i on vol. Quant a l'il·limitat dels seus contin-

guts, els més de 5.000 milions de llocs web que es calcula que hi ha actualment

no fan més que créixer cada dia i la gran majoria n'ofereix un accés gratuït.

Aquest últim punt, la gratuïtat davant de la subscripció o als micropagaments

per accés a continguts, serà precisament un dels cavalls de batalla en els pro-

pers anys (encara que sí que és cert que es camina cap a un model de pagament

per a continguts dirigits a públics objectius molt específics, com notícies i in-

formes econòmics, etc., el Web es caracteritzarà sempre per una enorme oferta

de continguts gratuïts per a un públic general).

Des del punt de vista estrictament publicitari, el repte és captar l'atenció d'un

usuari que té més control de l'entorn i quantitats ingents d'informació gene-

ralment gratuïta, i missatges cridaners a la seva disposició.

A l'hora de fer efectiu el contacte publicitari, els suports publicitaris a Internet

ofereixen a l'anunciant tant avantatges com inconvenients:

Suports publicitaris a Internet

Principals�avantatges Principals�inconvenients

Selecció�específica�del�públic�objectiu: els
que disposen d'aquesta tecnologia i els agrada
provar coses noves veuen a Internet un mitjà
perfecte. Joves i professionals solen ser un pú-
blic obert a les propostes informatives i pro-
mocionals que els arriben al seu ordinador.

Per�ara,�deixa�fora�segments�sencers�de�po-
blació: encara que és una qüestió que amb se-
guretat anirà canviant amb el temps. De mo-
ment tots aquells que no disposin d'un ordi-
nador, de connexió a la Xarxa i de coneixe-
ment del mitjà no podran accedir a la publici-
tat. Amb Internet s'arriba als internautes.

Possibilitat�de�tancar�la�compra: en veure
l'anunci l'audiència pot usar el mitjà per a en-
trar-hi en contacte, sol·licitar més informació
i, fins i tot, fer la compra. Això implica com a
mínim un estalvi de temps i esforç.

Relativa�fiabilitat�dels�missatges: la natura-
lesa del mitjà permet la circulació de tot tipus
de missatges, amb font fiable i sense i amb
una gran capacitat de semblar real. El conei-
xement d'alguns casos de frau i la sensació
d'anonimat que afavoreix la Xarxa poden afec-
tar la credibilitat dels missatges.

Espai�únic: la publicitat i la resta de contin-
guts comparteixen el mateix l'espai, de mane-
ra que l'espectador no pot fer zàping.

Rebuig�als�missatges�comercials: els usua-
ris solen ser sensibles amb la publicitat, que
sovint consideren invasiva, per la recepció no
sol·licitada, la repetició i la insistència, sobre-
tot l'anomenat correu brossa, que s'està con-
vertint, juntament amb els virus, en el princi-
pal problema de la comunicació eficaç via In-
ternet.

Qualitat�d'impacte,�derivat�de�les�bones
condicions�de�recepció: la publicitat a Inter-
net es beneficia del nivell de concentració a
què arriba l'audiència en aquest mitjà. Qui es-
tà davant de la pantalla no està fent altres co-
ses, com li passa a l'oient de ràdio, ni s'adorm
com quan està mirant la televisió. Ell està con-
nectat, s'hi enganxa.

Audiència�limitada: encara que el seu poten-
cial està demostrat, cal mirar les xifres totals
abans de caure en la ceguesa de pensar que
aquest mitjà "pot amb tot", com s'ha repetit
moltes vegades. En tot cas, per a això cal es-
perar.
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4.2. Les 4 F fonamentals per a aprofitar el poder de la publicitat

a Internet

La publicitat tradicional es veurà obligada a evolucionar de nou, per a adap-

tar-se a la creixent presència d'Internet com a mitjà publicitari. Obligatòria-

ment haurà de tenir en compte les anomenades quatre F del nou mitjà:

• Flux

• Funcionalitat

• Retroalimentació

• Fidelització

El�flux

El lector d'una revista, com a públic o receptor de la nostra publicitat, és dife-

rent d'un internauta. Tant el lector com l'espectador de la televisió es troben

en una forma passiva. Pot ser que davant d'un anunci en premsa, l'inciti a

llegir-lo o no. I l'espectador davant de la televisió es pot estar dormint.

Per contra, el públic del Web es troba en un estat totalment diferent. Està acti-

vament buscant alguna cosa: informació, entreteniment, contacte amb altres,

o tot alhora.

En la publicitat interactiva, hem de convidar l'usuari a entrar en comunicació

amb nosaltres. Si tenim un missatge per a ell, no n'hi ha prou de posar un

anunci estàtic en una paret digital, sinó involucrar el client de manera que

pugui satisfer la seva fam d'interacció, informació o diversió.

És important assolir un equilibri entre esforç i recompensa. Cal convèncer els

usuaris que estan aconseguint informació i no que l'estan rebent.

S'ha identificat el flux com un estat mental en què entra un cibernauta si hi

ha prou oportunitats d'interactivitat i un alt nivell d'interès en la informació.

L'estat de flux és similar al que experimenta un jove jugant a un dinàmic joc de

vídeo, l'estat mental és agradable, l'usuari perd tota la sensació de temporalitat,

la seva concentració total es troba en l'activitat.

La�funcionalitat

Si no funciona, no serveix. Així de senzill.

Avui, el World Wide Web fa possible la presentació de gràfics atractius, i també

la integració de vídeo, àudio, animació i espais virtuals.
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Oblidar la funcionalitat és trencar el flux. Encara que la tecnologia es millora

ràpidament, han estat molts els errors que s'han comès per no tenir en compte

que no gaudim encara d'àmplies línies telefòniques que ens permetin enviar

imatges més sorprenents, vídeos en línia de més qualitat, etc.

La�retroalimentació

La publicitat segueix evolucionant. Abans l'orientació publicitària era trobar

una necessitat, un nínxol, i omplir-lo. Identificar coses que potser ens faltaven

i crear nous productes.

La publicitat convencional es dirigia a la massa, era necessari crear una forta

demanda per a un producte en particular.

Actualment, disposant de grans bases de dades i una forta segmentació del

mercat, l'important s'enfoca en un producte a mida per a les masses.

Consumidors molt sofisticats esperen un servei personal i a mida. Internet és

considerat com un nou mitjà que aporta usuaris ja segmentats als webs que

els interessen, i dóna al professional de la publicitat l'oportunitat d'aconseguir

la informació més important, és a dir, informació sobre el seu producte, que

ve directament de l'usuari o client potencial.

El públic es comença a convertir, en gran mesura, en amo i dissenyador dels

productes i de la seva publicitat. Només ells ens poden dir què falta, què els

agrada, com es pot fer millor.

La�fidelització

La competència que hi ha en la nostra societat fa que sigui més difícil i, per

tant, costós aconseguir un client nou que conservar-ne un d'actual. El client

necessita que cada dia li recordem que l'estimem molt i com ens hi preocupem.

Totes aquestes petites coses són molt satisfactòries per a alimentar la relació

amb el client. Es tracta, en definitiva, de convertir el client en un soci molt

especial per a nosaltres.

Per exemple, una manera d'implicar l'usuari és mitjançant comunitats. En

aquestes comunitats, es reuneixen aquells usuaris amb uns interessos afins i

que vulguin compartir gustos i aficions.

S'han d'utilitzar continguts que facin que els membres d'aquesta comunitat

la tornin a visitar diverses vegades, i d'aquesta manera s'aconsegueix una fide-

lització al Web d'un públic que busca en aquesta comunitat alguna cosa del

seu interès.
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Amb aquestes comunitats s'obtenen dades sobre el nostre producte, ja que aquí

es dialoga sobre aquest, i podem obtenir-ne errors i virtuts que ens permetran

millorar-lo i també es poden obtenir bases de dades molt interessants en la

recerca del nostre públic objectiu.
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5. Creativitat aplicada als mitjans digitals: en què és
diferent?

Els mitjans publicitaris poden adoptar avui dia formes molt diferents. Des

d'Internet fins a un CD-ROM, passant per la pantalla d'un telèfon mòbil, un

videojoc o la pantalla d'un caixer automàtic.

A continuació en presentem alguns exemples molt il·lustratius.

Exemple�1.�Web�corporativa�de�Daitsu

Abans de comprar un electrodomèstic (un televisor, un aparell d'aire condici-

onat, etc.), sovint se'n busquen referències per Internet. Els webs corporatius

ajuden en aquesta tasca i potencien la imatge de marca de l'anunciant. Un

web també pot tenir un objectiu molt més publicitari o enfocar-se cap a una

campanya en concret, tal com podem veure a l'enllaç1.

(1)

Web de Daitsu

http://www.eurofred.com

Exemple�2.�Videojoc�Red�Bull�Air�Race

Els joves passen cada cop menys temps davant del televisor i més davant de

la pantalla de l'ordinador o jugant amb videojocs. Aquests poden incorporar

publicitat dins del mateix argument del joc, sia de patrocinadors de tot el joc

(el cas de Red Bull, que podem veure a l'enllaç2) o amb aparicions puntuals

dins del desenvolupament de l'acció.

Vegeu també

Podeu veure amb detall aquest
tema en l'apartat 6 d'aquest
mòdul.

http://www.eurofred.com
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(2)

Imatges del videojoc Red Bull Air Race

Exemple�3.�CD�de�presentació�del�nou�Volkswagen�Fox

Un CD interactiu és un excel·lent suport per a la presentació visual d'un pro-

ducte com pot ser, per exemple, un automòbil. La funda del CD presenta ele-

ments gràfics impresos (com veiem a l'enllaç3) i el contingut del disc pot con-

sistir en elements interactius, pel·lícules, animacions, etc.
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(3)

CD de Volkswagen Fox

Exemple�4.�Lloc�promocional�del�Volkswagen�Golf�als�Estats�Units
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No tot a Internet són webs: hi ha també llocs publicitaris (sites) vinculats úni-

cament a una acció publicitària o a una promoció concreta, com aquest cas

de Volkswagen USA, que podem veure a l'enllaç4, on per la compra d'un Golf

ens regalen una guitarra elèctrica. Normalment, aquests llocs tenen una vida

equivalent a la de la campanya publicitària o promocional a què donen suport.

(4)

Lloc de Volkswagen Golf

Internet i els mitjans digitals són tot un món que la publicitat ja ha començat

a explorar, de vegades amb resultats brillants, d'altres amb resultats més aviat

pobres. Però el que és inevitable és el desenvolupament espectacular que està

tenint ara i que tindrà en el futur gràcies als avenços tecnològics.

Però, per on comença una bona creativitat aplicada a un mitjà digital? Per un

bon disseny? Per una redacció encertada? Per la sofisticació tecnològica?

Tot hi influeix. Però, independentment del suport, per a nosaltres no deixarà

de ser publicitat. I la bona publicitat�neix sempre del mateix lloc: d'una�idea

brillant.

5.1. Disseny aplicat a mitjans digitals

Els mitjans digitals permeten la presentació dinàmica�i�pluridimensional de

continguts d'un sistema.

Normalment, això es pot fer de moltes maneres diferents: no existeix una for-

ma de presentació única. La versatilitat�i�la�varietat de possibilitats són ca-

racterístiques d'aquests mitjans.

Igualment, les possibilitats d'estructurar els continguts i els suports de la in-

formació, i les opcions per a interactuar-hi, també són increïblement grans.
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Per començar, el que ha de manar en tot el procés de disseny és la idea.

I el desenvolupament d'una idea en un mitjà digital requereix, normal-

ment, temps i espai.

També és molt important l'estreta�col·laboració dels creadors de conceptes,

redactors de textos, dissenyadors, programadors..., és a dir, de totes les perso-

nes que intervenen en el procés de creació i disseny d'una peça en un mitjà

digital, sobretot si aquesta implica una certa complexitat.

Lectura recomanada

P.�J.�Lynch (2004). Manual de
estilo web. Barcelona: Gustavo
Gili.

Un dels principals objectius del disseny digital, possiblement el més impor-

tant, és aconseguir que les coses�siguin�visibles: idees, textos, imatges fixes o

en moviment, pel·lícules, sons, etc.

5.1.1. Quins elements integren una maquetació dinàmica?

1) Elements d'imatge:

• fotografies,

• il·lustracions,

• símbols i icones,

• pel·lícules.

Aquests elements atrauen les mirades en qualsevol maquetació. Són els prin-

cipals encarregats de captar�l'atenció del públic.

2) Elements gràfics�i�tipogràfics:

• tipografies,

• punts,

• formes,

• colors,

• línies.

Són imprescindibles en gairebé qualsevol maquetació digital, ja que proporci-

onen els components bàsics per a un disseny correcte i eficaç.

Recordeu

Una errada important en algu-
na de les parts del procés de
disseny tindrà com a conse-
qüència la pèrdua d'informació
per a l'usuari o per al públic; o,
senzillament, farà que la peça
no funcioni correctament.

Recordeu

La seva utilització ha de tenir
sentit dins del disseny, per tal
de no convertir-los en un re-
curs fàcil.

3) Elements funcionals. Són els recursos propis d'un disseny digital.

Una maquetació digital estarà sempre formada per algun d'aquests elements.

Per aconseguir un disseny realment brillant cal fer-ne una utilització meditada.

Si es fa així, s'aconseguirà una interfície�eficaç�i�creativa per a una aplicació

digital determinada.

Elements funcionals

Els elements funcionals conver-
teixen una maquetació digital
en la interfície d'un mitjà digi-
tal.
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Comencem captant l'atenció amb les imatges

1)�Fotografies

La gran difusió de la fotografia�digital ha facilitat enormement la incorpora-

ció d'aquest tipus d'imatge al disseny digital. També la manipulació d'aquesta

imatge digital per part de professionals molt especialitzats multiplica les op-

cions de visualització d'una fotografia i, per tant, les possibilitats expressives

dins d'un disseny digital.

En els exemples, a l'enllaç5, se'n mostren algunes possibilitats tècniques i ex-

pressives.

(5)

El blanc i negre

El contrast

http://www.absolut.com/es/products/absolutvanilia

http://www.absolut.com/es/products/absolutvanilia
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http://www.derofe.com/

Recursos de fotografia borrosa, de moviment i de desenfocament

http://www.vitamin2.ch

Fotografia com a element aïllat i protagonista

http://www.letca.com/

http://www.derofe.com/
http://www.vitamin2.ch
http://www.letca.com/
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http://www.vitamin2.ch/detect.html

2)�Il·lustracions�i�animacions

Les possibilitats a l'hora d'utilitzar una il·lustració són grans. Tot i això, igual

que en el cas de les fotografies, les il·lustracions i les animacions han de res-

pondre a una idea�prèvia. Poden anar des d'un traç senzill o un esbós fins a

les figures hiperrealistes més treballades.

A l'enllaç6, en presentem alguns exemples.

http://www.vitamin2.ch/detect.html
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(6)

http://www.vincent-tulipano.it/

http://www.ndesign-studio.com/

http://www.vincent-tulipano.it/
http://www.ndesign-studio.com/
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Les més sofisticades, sovint construccions en 3D, ofereixen possibilitats a les

quals no arriben ni tan sols les fotografies (com veiem a l'enllaç7). Aquest tipus

d'il·lustració es fa servir molt per a la representació de models tècnics, expli-

cacions científiques, etc.
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(7)
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http://www.gcarlson.com

3)�Icones�i�icones�mòbils

Aquests elements tenen diferents funcions en el disseny digital, però és im-

portant que sempre tinguin una harmonia�amb�la�imatge�general.

Es poden dividir en tres�grups:

a) icones amb característiques pictòriques (mostren allò que signifiquen);

Icones pictòriques

Recomanació

Cal no abusar dels ele-
ments animats dins d'un lloc
d'Internet, ja que poden gene-
rar una gran sensació de con-
fusió al visitant i fer que aban-
doni la nostra pàgina.

http://www.gcarlson.com


CC-BY-NC-ND • PID_00194420 49 Internet i mitjans digitals

b) icones amb característiques metafòriques (mostren una imatge figurativa

que representa alguna idea concreta);

Icones metafòriques

c) icones simbòliques (tenen un significat que cal conèixer o aprendre prèvi-

ament).

Icones simbòliques

Les icones acostumen a tenir dues funcions molt diferents.

• S'utilitzen com a etiquetes per a informar i no estan vinculades de manera

directa a una funció interactiva.

• S'utilitzen per a provocar una acció directa en el moment de fer-hi clic.

I ja que el tenim amb nosaltres, posem-li-ho fàcil perquè s'hi esti-
gui una bona estona

1)�El�color

En qualsevol tipus de disseny el color és un element fonamental. En els dis-

senys digitals, encara ho és més.
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Per començar, té una gran capacitat per a classificar�i�comunicar�significats:

els colors sempre ens provoquen alguna associació, cultural o psicològica. A

més, en el cas d'una maquetació digital, sempre tindrem disponible el color

en el nostre ordinador per fer-lo servir sense apujar el cost de la peça, ja que

no cal imprimir-la.

A més, el disseny digital ens ofereix unes possibilitats gairebé il·limitades en

el moment de combinar colors o de potenciar aquells més vinculats als anun-

ciants.

Podem veure alguns exemples.

http://www.lizwolfe.com/

Lectura recomanada

Diversos autors (2003).
Making of web. Tòquio: AG
Publishers.

http://www.lizwolfe.com/
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http://www.lizwolfe.com/

http://www.whiskysours.com/

http://www.lombardo.cz/

2)�Els�punts

http://www.lizwolfe.com/
http://www.whiskysours.com/
http://www.lombardo.cz/
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El punt és una forma quadrada, l'element gràfic bàsic d'una maquetació digital.

La resta d'elements que es veuen en pantalla estaran formats per aquesta petita

unitat.

Igualment, el punt també té la seva pròpia aplicació al disseny, en ser un recurs

i un estil que va néixer amb el disseny digital. S'hi pot treballar per crear des

de textures fins a il·lustracions específiques, per exemple. Hi ha una autèntica

estètica�del�píxel.

http://www.mrwong.de/myhouse/

http://sms.alfa9.com/wallpaper.php?id=1

c)�Les�línies

Lectura recomanada

Vasava�Artworks (2003). 1
x 1: pixel-based illustration &
design. Barcelona: Index Bo-
oks.

http://www.mrwong.de/myhouse/
http://sms.alfa9.com/wallpaper.php?id=1
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Les línies estan formades per fileres de píxels. El treball amb línies en la ma-

quetació digital permet la creació d'un tipus d'imatge prima, molt senzilla i

amb un aspecte tècnic. Les línies poden tenir una funció�visual, com a recurs

gràfic, o�estructural, donant forma a l'estructura dels continguts, tal com po-

dem veure.

De vegades s'agraeix la simplicitat d'alguns webs i la claredat amb què ofereixen els con-
tinguts, sobretot davant de la sobresaturació d'imatges i recursos d'animació que podem
veure cada dia a Internet. De vegades, la frase de Mies van der Rohe "menys és més" agafa
molta força, a Internet.
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I si ha de navegar o interactuar, que ho faci amb la màxima faci-
litat: els elements funcionals del disseny

Com ja hem dit, amb els elements funcionals podem convertir de manera

eficaç una maquetació digital en una interfície.

Aquests elements permeten posar en marxa accions, continguts, objectes...

amb els quals es pot treballar. És important que siguin coneguts pels usuaris,

per aconseguir el nivell màxim d'usabilitat.

Presentem alguns elements i eines d'utilitat.
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5.2. Com podem fer que l'usuari ens llegeixi

La capacitat gràfica del disseny aplicat als mitjans digitals és impressionant.

Malauradament, aquests recursos es queden sovint només en un embolcall,

en un disseny sense cap contingut que ens vincula a la peça durant un temps

molt més breu del que seria desitjable.

No hem d'oblidar que el nostre objectiu és comunicar i, com en tota

publicitat, persuadir.

Per això, hem de tenir molta cura de dos aspectes relacionats amb els textos:

• una presentació correcta i eficaç per a obtenir una bona lectura;

• una bona redacció dels continguts de la peça interactiva en què treballem.

El nostre disseny no es compon només de text HTML: cal tenir present que

els elements tipogràfics hi tenen dues funcions diferenciades: organitzar�la

interfície (encapçalaments, elements de navegació, etiquetes...) i comunicar

continguts.

Tots dos grups han de ser tractats de manera diferent en termes de disseny,

però han de coincidir en una obligada facilitat d'ús per a l'usuari.

Presentem alguns exemples de tipografia d'organització i de continguts.

Recomanació

Sovint els diaris digitals po-
sen a disposició dels lectors el
seu llibre d'estil. Si us interes-
sa el disseny d'aquest tipus de
webs, pot ser molt interessant
donar un cop d'ull a aquests
apartats.
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Tipografia d'organització
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Tipografia de continguts
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http://www.aldaily.com/#magazines

A més, hem de considerar també una de les peculiaritats més importants dels

textos en les aplicacions digitals: l'hipertext. Aquest recurs comporta una lec-

tura no lineal8 dels textos.

(8)L'hipertext implica la impossibilitat de seguiment de la lectura de l'usuari, ja que con-
tínuament li estem oferint vincles amb els quals pot "saltar" d'una secció a una altra o,
en el cas d'Internet, d'un web a un altre.

Per exemple:

http://www.google.es

Entrem en una manera d'assimilar la informació totalment diferent de tot allò

a què estàvem acostumats, cosa que hem de tenir molt en compte quan cons-

truïm una peça publicitària.

Recomanació

Dins d'una pàgina no és reco-
manable que els enllaços su-
perin la quantitat de text. Fins
i tot si no la superen però són
massa abundants, el lector es
pot trobar molt perdut en la
navegació.

http://www.aldaily.com/#magazines
http://www.google.es
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5.2.1. I alguns consells per als redactors

Malauradament, tot sovint trobem, sobretot a Internet, peces digitals i

interactives redactades d'una manera deplorable: errors gramaticals, faltes

d'ortografia, etc. Fins i tot és possible trobar aquests errors en diaris interactius

importants.

Cal evitar aquests errors, com en qualsevol altra peça publicitària en un mitjà

imprès o audiovisual, ja que tot l'esforç invertit en una creativitat excel·lent

i en un bon disseny pot perdre protagonisme, credibilitat o eficàcia davant

d'una falta d'ortografia ben visible.

Vegem alguns consells que ens ajudaran en la redacció en un mitjà digital.

1)�Tenir�cura�del�text. Cal emprar una correcta expressió gramatical, un lèxic

curós, una ortografia impecable...

Recomanació

De vegades es pot donar el cas que el redactor hagi d'escriure una gran quantitat de text
i que, per les presses, es produeixin certs errors. Sempre que sigui possible és convenient
que com a mínim dues persones revisin el text abans de la seva aprovació definitiva.

2)�Presentar�continguts�clars.

Recomanacions

Sempre serà molt més complicada la lectura feta en un monitor que sobre un paper. Per
aquest motiu, més que mai, és recomanable introduir moltes separacions en el text per
a no fer-ne un bloc uniforme i de lectura difícil.

És molt eficaç fer servir capçaleres, destacats amb colors, negretes, etc. Hem de tenir en
compte que un enllaç, en el text, normalment farà servir el subratllat blau. Evitem, doncs,
aquest recurs com a forma de destacat dins del cos de text.

3)�Evitar�les�majúscules en el cos de text, per dos motius: n'és un el fet que

les majúscules produeixen la impressió que la marca està "cridant" a l'usuari

(comproveu-ho amb un correu electrònic escrit en majúscules); i l'altre és el

fet que la majoria de gent llegeix molt ràpidament els mitjans digitals i, en

aquest cas, les majúscules alenteixen el reconeixement de les lletres i minven

la velocitat de lectura.

Vegeu també

Podeu consultar aquest tema
en el mòdul "Màrqueting di-
recte", en què es fa referència
a la construcció de publitra-
meses (mailings) i a la redacció
dels textos.

4)� Fer� servir� l'alineació� habitual. En la majoria dels països les persones

llegeixen d'esquerra a dreta. És recomanable, doncs, fer servir aquest tipus

d'alineació de manera habitual.

Recordeu

Els textos centrats, alineats a
la dreta o justificats són més
complicats de llegir. Si els vo-
lem utilitzar, els hem de reser-
var per a titulars, destacats,
etc.
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5)�Mida�dels�articles�i�utilització�de�la�barra�de�desplaçament�(scroll�bar).

L'opció de la barra de desplaçament no és la més recomanable per a ocasions

en què ens trobem amb textos molt llargs. En aquests casos és millor introduir

un enllaç al text o la possibilitat de descàrrega del document, en un format

estàndard, perquè l'usuari el pugui llegir millor.

Recomanació

La lectura en pantalla és, apro-
ximadament, un 25% més len-
ta que en paper. Per facilitar la
lectura completa d'un text és
recomanable, doncs, fer-lo un
25% més curt que si el redac-
téssim per a una peça impresa.

6)�Ens�llegeix�tothom. Si el suport digital per al qual fem el text és Internet,

s'ha de tenir en compte que, malgrat que el web estigui pensat només per a un

públic reduït, ens pot arribar a llegir tothom. Més encara si la publicitat és per

a una marca internacional. En la majoria de peces publicitàries és recomanable

emprar un llenguatge�senzill, però en el cas d'Internet això és especialment

imperatiu.

Llenguatge i Internet

Si el suport digital per al qual
fem el text és Internet, és im-
portant un llenguatge senzill
que en faciliti la traducció per
a visitants estrangers que no
dominin bé l'idioma, o que es
connectin des de països amb
altres varietats dialectals.
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6. El web, el clàssic d'Internet

Des del seu naixement, Internet s'ha convertit en un nou repte per als creatius

publicitaris. Té possibilitats gairebé infinites que seguiran creixent en el futur.

Dins d'Internet, el web és el format on s'han fet els exercicis creatius i de dis-

seny més atractius.

La pàgina web es pot considerar la unitat bàsica de l'anomenada World

Wide Web.

Tècnicament, una pàgina web és un document�electrònic que conté una in-

formació específica i que es troba emmagatzemat en un servidor que, alhora,

està connectat a Internet.

Sembla senzill, i de fet ho és, però amb aquesta facilitat estem obrint una fi-

nestra al món i posant a disposició de qualsevol usuari, es trobi on es trobi, la

informació que volem compartir.

Aquesta informació és bàsicament text, que es combina amb imatges,

pel·lícules, animacions, sons, etc.

Lectura recomanada

Diversos autors (2003).
Making of web. Tòquio: AG
Publishers.

Algunes de les característiques més interessants dels webs, i d'Internet en ge-

neral, es basen en la possibilitat de navegació mitjançant la selecció del text

(hipertext) i els elements�interactius.

Només hi ha una constant en aquest tipus de pàgines, i és el canvi�continu.

Cada dia apareixen pàgines completament diferents de les anteriors, nous dis-

senys, nous recursos, noves maneres de presentar els continguts, noves mane-

res de seduir l'usuari.

Sembla que a Internet no existeixin els estàndards i els models de creació. S'hi

treballa amb molta més llibertat i amb menys prejudicis que en els mitjans

publicitaris més tradicionals.

6.1. La màgia de crear un web

Ens disposem a dissenyar el web que ens ha encarregat el client. Ens

col·loquem immediatament davant de l'ordinador? Error.

Exemple

La navegació i els elements in-
teractius ens poden conduir a
una altra secció del document,
a obrir una altra pàgina web,
a iniciar un missatge de correu
electrònic, a obrir un formulari,
a activar una pel·lícula, etc.
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Cal crear una peça per a Internet, però sense oblidar que estem fent,

abans de tot, una peça publicitària.

Per tant, com sempre, necessitem el punt de partida i l'element més valuós de

la feina que estem a punt d'endegar: la�idea.

Sense la idea, la nostra feina quedarà en una acumulació de frases evocadores,

d'imatges atractives, de recursos sorprenents, etc. Però si tenim una idea bri-

llant tot l'equip treballarà al voltant del mateix objectiu, i els resultats seran

molt més bons.

Per tant, i per començar, hem de plantejar aquest tipus de feina com el que

realment serà per a nosaltres: una acció�publicitària. Començarem amb el

brífing, continuarem amb la pluja d'idees (brainstorming), etc. Val a dir, però,

que el desenvolupament i la manera de treballar l'acció serà molt diferent de

tot allò a què estàvem acostumats fins al moment.

Bé, tenim la idea. I ara, ja podem seure davant de l'ordinador? Error.

Com que un web acostuma a ser una peça més complexa en el desenvolupa-

ment i la presentació al públic que, per exemple, un anunci de premsa, una

falca o un espot, hem de tenir molt clar allò en què hauran de treballar els

especialistes: dissenyadors web, programadors, integradors, etc.

En aquest punt és recomanable posar tot el projecte sobre el paper. És el mo-

ment de crear un arbre�de�continguts�i�de�navegació, i també els primers

esbossos (no interactius, només d'imatge) de com serà el nostre web.

Presentem l'exemple d'un arbre de navegació.
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Arbre de navegació

Aquest arbre presenta l'estructura i la jerarquia de les diferents seccions d'un web.

Un cop tinguem molt clar tot l'anterior, les persones encarregades podran co-

mençar la feina, ara sí, davant de l'ordinador.

Heu de tenir en compte que l'objectiu de la peça que desenvoluparem és

aconseguir l'acció de l'usuari des d'una òptica publicitària: que compri,

que s'informi sobre el producte o servei, que dipositi les seves dades, etc.

És fonamental que el disseny i la creativitat estiguin orientats a aconseguir

aquests objectius.

6.2. La interactivitat marca la diferència

Un dels aspectes més fascinants de la creació d'un web és el fet que l'usuari no

és un espectador passiu, sinó una persona que, a més de mirar i entendre allò

que li mostrem a la pantalla, hi pot interactuar en diferents graus.

Recordeu

Si vosaltres no enteneu a la
perfecció la peça que us dispo-
seu a crear, l'usuari no la com-
prendrà mai i, per tant, no ac-
tuarà en la pàgina segons la
vostra intenció.

L'objectiu és que l'usuari, amb la possibilitat d'interacció que li oferim, no es

conformi a triar només un recorregut. La idea és que personalitzi al màxim

les pàgines.

Es tracta de la publicitat portada a l'individualisme màxim: la persona.

L'objectiu

Aconseguir que l'usuari
col·loqui el web a la barra de
favorits significa situar-se en la
short list mental del nostre pos-
sible client, i multiplica les pos-
sibilitats de mantenir una rela-
ció continuada amb ell.
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La interactivitat9 de l'individu, en aquest cas, modifica la peça en si mateixa. El

públic pot crear-se�una�publicitat�a�mida. I com més gran sigui la possibilitat

de modificació i, per tant, de personalització, més interessant resultarà.

(9)Les possibilitats d'interacció són moltes i operen en diferents àmbits: canviar els colors,
moure les finestres, adaptar els dissenys, modificar la ubicació o la quantitat dels elements
de la pàgina, activar o desactivar sons o animacions, etc. I aniran creixent cada dia més.

Com interessant us resultarà l'entrevista que teniu a continuació, on Pere Ro-

sales (director de Màrqueting i Comunicació de Profesionalia) comparteix amb

nosaltres la seva experiència i passió en la interactivitat.

Qui és Pere Rosales?

Pere Rosales. La publicitat en el futur

Pere Rosales. Campanyes innovadores i la Comunitat Inusual
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Perquè aquesta interactivitat sigui efectiva, s'han de complir uns requisits�mí-

nims, més enllà dels pròpiament creatius o publicitaris, per tal que el públic

romangui el màxim de temps en la nostra pàgina o, encara millor, que hi torni

periòdicament.

1)�Continguts�de�qualitat. Cal que hi hagi qualitat i creativitat, com en qual-

sevol peça publicitària.

2)�Actualització�permanent. Per què hem de tornar a una pàgina per veure el

mateix que ja hem vist? Pràcticament en cap altre suport publicitari tenim una

possibilitat tan gran d'actualitzar els continguts, els dissenys, les ofertes, etc.

Aprofitem-ho i oferim al públic motius per a tornar-hi: promocions, properes

actualitzacions, etc. Hem de convertir el navegant ocasional (aquell que passa

pel nostre web) en usuari (aquell que el visita més d'un cop).

Continguts de qualitat

Hem de partir d'una bona
idea i fer-la tan atractiva per a
l'usuari com puguem, tant pel
que fa al text com al disseny.

3)�Temps�mínim�de�descàrrega. La paciència, és clar, té un límit. Per què s'ha

d'estar esperant una persona més del que cregui necessari per veure el nostre

web? Estalviem-li esperes innecessàries.

4)�Facilitat�d'ús. Té a veure amb tres aspectes, principalment:

• l'arquitectura de la informació,

• la interfície gràfica10,

• l'experiència que tingui l'usuari en navegació.

Hem d'intentar adaptar sempre els dos primers aspectes, que són els que po-

dem controlar, a les capacitats que suposem al nostre públic objectiu.

Temps de descàrrega

El temps de descàrrega té
a veure directament amb
l'optimització dels elements de
la pàgina i, sobretot, amb l'ús
intel·ligent dels recursos grà-
fics: cal evitar fotografies molt
pesades, imatges excessiva-
ment grans, etc.

(10)Es tracta de tot allò que veiem
en pantalla.
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6.3. L'usuari, sempre el protagonista

I com que el nostre objectiu és que ens visiti i que, a més, repeteixi, hem de

cuidar al màxim les possibilitats i els factors que faran que l'usuari interactuï

amb el nostre web. D'això se'n diu usabilitat.

La usabilitat està condicionada per quatre factors: accessibilitat, nave-

gabilitat, optimització i productivitat.

Vegem com afecten aquests factors la creació del web i la relació amb el públic.

1)�Accessibilitat. La varietat11, a l'hora d'accedir a Internet és molt gran. Això

vol dir que quan afrontem la creació d'un web hem de tenir en compte que

la peça final serà accessible a una quantitat màxima de persones, si anem al

públic en general, o als requisits de navegació del nostre públic objectiu, si

anem a un col·lectiu específic.

(11)Hi ha milions d'usuaris que utilitzen servidors diferents, ordinadors diferents, sistemes
operatius diferents, resolucions de pantalla diferents, navegadors diferents, amb opcions
de navegació diferents, etc.

Com podreu comprovar, l'homogeneïtat no és una de les característiques principals
d'Internet.

Lectura recomanada

Pao�&�Paws (2002). E-project.
A book of the most creative web
sites around the world. Taiwan:
Long Sea International Book
Co. Ltd.

2)�Navegabilitat. Si volem que l'usuari hi romangui un cert temps i, a més,

repeteixi, és molt important que l'estructura del web estigui cuidada al mínim

detall.

3)�Optimització. L'amplada de banda d'accés a Internet va creixent i cada dia

és un problema menys important. Malgrat això, cal seguir optimitzant tots els

elements del nostre web perquè puguin ser baixats tan ràpidament com sigui

possible.

4)�Productivitat. Hem d'intentar minimitzar al màxim el treball que hagi de

fer el nostre usuari. Si ens ha visitat, siguem uns bons amfitrions. El disseny del

nostre web ha d'estar pensat perquè, per exemple, calgui fer la menor quantitat

possible de tasques repetitives.

6.4. Què és l'arquitectura de la informació?

Com si es tractés d'una construcció, el nostre web també haurà de tenir uns

fonaments�i�una�estructura�consistents.

Aquest tipus d'arquitectura és la manera com està estructurat el�contingut de

la nostra peça. Està formada per dues parts:

• l'arbre de navegació,

Recomanació

Són aspectes molt importants
per a aconseguir una correcta
navegabilitat la facilitat de tro-
bar la informació, oferir dife-
rents camins per a arribar a la
informació que busca l'usuari,
i que aquesta informació sigui
coherent.
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• l'esbós o layout de les pàgines.

S'ha de pensar en funció dels objectius del web: buscar la resposta, donar in-

formació, aconseguir dades, etc. Depenent d'aquest objectiu, el web tindrà un

aspecte i una estructura determinats.

Vegem l'aspecte d'alguns webs segons sigui allò que ens ofereixen.

Cas�1.�Webs�corporatius

La marca les utilitza com el seu alter ego en el món virtual. Normalment, no

tenen una funció directa de venda o de captació d'interessats. Es limiten a

oferir informació sobre la marca i sobre la seva gamma de productes o serveis.

El seu disseny no té cap norma fixa, i s'adapta a les necessitats de l'anunciant.

Podem veure alguns exemples.

Exemples de webs corporatius

http://www.apple.com/es/

http://www.apple.com/es/


CC-BY-NC-ND • PID_00194420 69 Internet i mitjans digitals

http://www.nike.com/nikeos/p/nike/es_ES/?ref=

http://www.codorniu.es/bodega.html

Cas�2.�Diaris�on�line

Tenen com a objectiu oferir informació a l'usuari de manera ràpida i clara.

N'és el factor clau la capacitat d'actualització i d'oferir la informació immedi-

atament. Han evolucionat molt des que van aparèixer, i la majoria incorpora

tots els recursos necessaris per a proporcionar el màxim d'informació: gràfics,

vídeo, so, entrevistes, retransmissions en viu, menús detallats, etc.

Podem veure alguns exemples.

http://www.nike.com/nikeos/p/nike/es_ES/?ref=
http://www.codorniu.es/bodega.html
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Exemples de diaris on line

http://www.elperiodico.cat/

http://www.lavanguardia.es/

http://www.elpais.es/

http://www.elperiodico.cat/
http://www.lavanguardia.es/
http://www.elpais.es/
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http://www.lemonde.fr/

http://www.times.com/

Cas�3.�Comerç�electrònic

Considerem dins d'aquest apartat els webs que tenen com a funció vendre ser-

veis o productes a l'usuari, o aquells en què aquest hagi de realitzar una opera-

ció que comporti un pagament. Tot el seu disseny i estructura estan orientats a

aquesta funció. Poden ser llocs vinculats a una sola marca, o llocs de subhasta,

de compravenda, d'apostes, etc.

Presentem alguns exemples.

http://www.lemonde.fr/
http://www.times.com/
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Exemples de webs de comerç electrònic

http://www.amazon.com/

http://www.interflora.es/inicio.do

http://es.888.com

http://www.amazon.com/
http://www.interflora.es/inicio.do
http://es.888.com
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http://www.bwin.com/splash.aspx

http://www.ebay.com/

Cas�4.�Serveis

Certes organitzacions i empreses ofereixen a l'usuari diferents serveis i infor-

macions de manera gratuïta, amb una intenció de servei públic o, de vegades,

publicitària.

Presentem alguns exemples.

http://www.bwin.com/splash.aspx
http://www.ebay.com/
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Exemples de webs de serveis

http://www.lanetro.es/

http://www.qdq.com/

http://www.bcn.es

http://www.lanetro.es/
http://www.qdq.com/
http://www.bcn.es


CC-BY-NC-ND • PID_00194420 75 Internet i mitjans digitals

http://www.meteocat.cat

Cas�5.�Cercadors,�portals�i�serveis�de�correu�electrònic

Aquests webs són, segurament, els més visitats d'Internet, ja que són gairebé

un lloc de pas obligat per a gaudir de tots els avantatges que ofereix la xarxa:

informació ràpida, correu electrònic i missatgeria instantània, relacions entre

usuaris, etc.

Tenen un disseny molt variat, però s'orienten sempre a la usabilitat màxima

per a l'usuari, minimitzant els recursos gràfics i de disseny que no siguin ab-

solutament imprescindibles.

Presentem algunes de les més representatives.

Exemples de webs de cercadors, portals i serveis de correu electrònic

http://www.lycos.com/

http://www.meteocat.cat
http://www.lycos.com/
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http://www.yahoo.com/

http://www.orange.es/

http://www.hotmail.es

http://www.yahoo.com/
http://www.orange.es/
http://www.hotmail.es
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http://www.google.es/

I�cada�dia,�una�cosa�nova...

Perquè a Internet hi té cabuda gairebé qualsevol servei o activitat del món re-

al: revistes, serveis financers, informació sobre viatges, comunitats, educació,

pornografia, televisió i ràdio, etc.

Es tracta de tot un món virtual que és impossible analitzar a fons aquí, però

que us recomanem que recorregueu, a partir d'ara, amb els ulls d'un publicitari,

perquè pugueu comprovar les immenses possibilitats que ofereix per a la vostra

feina de creatius.

6.5. I abans de començar la feina, uns quants consells

El web ha de tenir al darrere una idea brillant, més si és una peça publi-

citària, i uns objectius molt clars.

A continuació, com a síntesi, presentem unes quantes recomanacions que hau-

ríem de tenir sempre en compte abans de començar a treballar en un web i,

pràcticament, en qualsevol feina amb aplicació a Internet.

• La navegació ha de ser fàcil, intuïtiva i consistent. L'usuari ha de saber en

tot moment on es troba. Per això, el disseny del web ha de ser homogeni,

per donar coherència a la peça, però ha de tenir la varietat necessària per-

què el visitant noti la diferència entre les seccions.

• Un cop fet el web, no hem d'oblidar que s'ha d'actualitzar la informació

i, sobretot, no deixar-ne parts caducades que puguin donar a l'usuari una

sensació d'abandonament.

Recordeu

Si espereu molta repetició de
visites al web que dissenyeu, és
molt important que en man-
tingueu els continguts contí-
nuament actualitzats perquè
l'usuari noti que és "viva".

http://www.google.es/
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• Pel que fa al color, cal utilitzar-lo amb moderació i d'una manera raonable.

Mai no ha de dificultar, per exemple, la lectura d'un text, ni ha de molestar

el visitant quan porta una estona al nostre web. Per tant, cal tenir cura

amb els contrastos, amb els colors molt brillants, etc.

• Mantingueu la coherència tipogràfica al llarg de tot el web. No canvieu

de tipografia sovint sense un motiu consistent.

• Les imatges poden enriquir molt un web, però recordeu que no han de

comportar un problema en la baixada per part de l'usuari. Tampoc no han

de dificultar la lectura de textos o la visió d'informació important.

• Hem de dissenyar les pàgines pensant en la majoria d'usuaris, no només en

aquells que gaudeixen dels millors equips i de les connexions més ràpides.

• La pàgina�inicial o home page és un element decisiu. Com que serà el punt

d'entrada al web, ha de projectar una imatge que doni idea de tot el que

trobarem més endavant. Generalment, ha d'incorporar els elements més

sorprenents i les idees creatives més potents. Proporcionalment, haurem

de dedicar més temps i esforços a la construcció d'aquesta part, per fer-la

realment única.

6.6. Vegem les possibilitats del mitjà, una excel·lent font

d'inspiració

I com que la millor manera d'aprendre és veure com treballen els grans espe-

cialistes, a continuació us proposem la visita a uns quans webs, tots ells cons-

truïs des d'un punt de vista publicitari, que són un exemple de creativitat i

d'aprofitament de les possibilitats del mitjà.

Dediqueu un temps a fer la visita. Relaxeu-vos i gaudiu-ne. Val la pena.
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http://festivals.doubleyou.com/2006/cacique/es/main.html

http://festivals.doubleyou.com/2006/cacique/es/main.html
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http://www.havaianas.com.br/

http://www.camper.com/es

http://www.havaianas.com.br/
http://www.camper.com/es
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7. Els formats publicitaris dins d'un web

En l'apartat anterior hem vist les característiques d'un web des del punt de

vista publicitari, i hem pogut comprovar que la funció publicitària no sempre

és l'objectiu principal de la peça, sobretot en el cas de, per exemple, diaris on

line, cercadors, webs de comerç electrònic, etc.

El que sí que és comú a�la�majoria�dels�webs és la seva capacitat�per�a�con-

tenir�publicitat, sia de la marca responsable del web o de marques externes.

Per exemple, els diaris on line, com passa amb les edicions impreses, generen

ingressos gràcies a la inserció de publicitat en les seves pàgines.

Bàner en el diari elPeriódico.com

Generalment, aquestes insercions publicitàries reben el nom de bàners, i les

podem considerar, com a creatius, des de dues perspectives diferents:

• com a creadors d'un web que les ha d'inserir;

• com a creadors dels bàners que han d'anar inserits en un web que no hem

fet nosaltres.

7.1. Si estem creant un web que ha de contenir publicitat...

Hem de considerar aquest factor des del començament perquè no causi efectes

estètics no desitjats i perquè les insercions tinguin el màxim de coherència i

equilibri amb la resta de la pàgina.

Haurem de reservar�un�espai, generalment fix, per a un o més bàners. La

ubicació més habitual dels bàners és a les parts� superiors� i� laterals de les

pàgines, però no n'hi ha cap norma i tot dependrà de la quantitat d'espais

que calgui inserir i de les necessitats de disseny de la pàgina que estiguem

construint.

Podem veure un exemple d'ubicació de bàners.

Bàners

Els bàners que s'insereixen en
els webs són l'equivalent di-
gital dels anuncis inserits en
les revistes o els diaris impre-
sos. Tenen, però, característi-
ques pròpies, que poden ser
un avantatge o, de vegades,
un inconvenient.
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Generalment, si som els creadors de la pàgina, nosaltres serem els que marca-

rem les�mides�i�els�pesos dels bàners que hagi de suportar el web. El que no

podrem controlar serà el disseny (colors, formes, animacions, etc.) que presen-

ti el bàner, ja que l'haurà fet algú altre. Cal que siguem conscients que això pot

afectar el nostre web i el seu disseny, d'igual manera que els anuncis afecten

el disseny de revistes, diaris, etc.

Una altra manera d'introduir publicitat en la pàgina que estem creant és mit-

jançant els anomenats anuncis emergents12 (pop-ups). Aquestes peces aparei-

xeran en el moment en què s'obri el nostre web, i poden mantenir-se fixes

mentre no les tanqui l'usuari, o bé desaparèixer passada una estona. Tenen

una mida variable que pot ser fixada pels creadors de la pàgina que haurà de

suportar aquests anuncis�emergents.

(12)Els anuncis emergents no es mostren a la finestra del navegador que s'està fent servir,
sinó que n'obren una de nova, la mida de la qual s'ajusta automàticament a la pantalla
de l'usuari.

Podeu consultar l'apartat 7.2 per conèixer més en detall aquesta manera d'introduir pu-
blicitat.
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Exemple d'anunci emergent

http://www.elmundodeportivo.es

Els anuncis emergents no afecten tant com els bàners el disseny de la pàgina.

Convé, però, no abusar-ne, ja que poden arribar a ser molestos per al visitant.

7.2. I si som nosaltres els qui hem de crear els bàners...

El funcionament dels bàners és força senzill. Aquest tipus de publicitat se sol

presentar com una imatge que mostra una informació atractiva sobre un pro-

ducte i ens convida�a�conèixer-ne�més, o bé pot representar una incògnita

que ens desperti la curiositat.

L'objectiu, en tots dos casos, és el mateix: que l'usuari cliqui a sobre del

bàner per accedir al web de l'anunciant o a un de creat especialment per

a aquella campanya o producte.

És interessant saber que l'eficàcia dels bàners inserits en una pàgina es mesura

mitjançant els CTR (click-through rate). El CTR és el nombre de cops que un

bàner és vist, dividit pel nombre de vegades que és clicat.

Per exemple, si un bàner té un CTR de 15:1 vol dir que, per cada quinze vegades

que és vist, és clicat un cop (és a dir, un 6,6%). El nostre objectiu sempre serà

assolir el CTR més alt. Per això, com sempre, hem de ser tan creatius com sigui

possible, perquè el nostre bàner sigui clicat.

Tècnicament, els bàners són fitxers gràfics en diferents formats (GIF, Flash, GIF

animat...), i tenen una mida13 variable, depenent de les mesures que permeti la

pàgina on han d'anar o, si tenim llibertat de format, de les nostres necessitats

creatives.

http://www.elmundodeportivo.es
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(13)Segons el Comitè d'Estàndards de l'Interactive Advertising Bureau, les dimensions més
comunes dels bàners són les següents:

• 468 × 60 píxels (bàner complet)
• 234 × 60 píxels (mig bàner)
• 392 × 72 píxels (bàner complet)
• 120 × 240 píxels (bàner vertical)
• 125 × 125 píxels (botó quadrat)
• 120 × 90 píxels (botó #1)
• 120 × 60 píxels (botó #2)
• 88 × 31 píxels (microbotó)
• 90 × 90 i 80 × 90 píxels (bàners botó)

Aquestes mides estàndard i fixes són molt útils per a establir les tarifes publicitàries per
als anunciants.

A part de les mides estàndard, podem trobar molts més formats i varietats de

bàners, que inclouen tipus de programació i recursos molt diferents. Vegem-ne

algunes possibilitats, les més habituals, amb què ens podem trobar navegant

per la xarxa, i les seves característiques.

Ad Pepper, una de les agències especialitzades en Internet més importants del

món, fa una classificació pràctica dels diferents tipus de bàner que es comer-

cialitzen actualment.

1)�Bàners�estàndard

a) Bàners estàtics. Són els que no contenen cap animació i consisteixen en un

gràfic únic, tal com podeu veure a l'enllaç14. Són els menys avançats tecnolò-

gicament i generalment fan la funció de patrocini o similar.

(14)

Exemple de bàner estàtic

b) Bàners animats. Contenen una seqüència de gràfics individuals. La visua-

lització de cada imatge durant un temps limitat crea l'animació. És el tipus

de bàner més comú a Internet, ja que ofereix una bona relació entre condicio-

nants tècnics i la capacitat de cridar l'atenció de l'usuari, tal com podeu veure

a l'enllaç15.

Recordeu

Incloure molts elements ani-
mats dins d'un web pot crear
confusió a l'usuari.



CC-BY-NC-ND • PID_00194420 87 Internet i mitjans digitals

(15)

Exemple de bàner animat

2)�Bàners�HTML

Aquest tipus de bàner no conté solament gràfics individuals, sinó també co-

mandaments HTML addicionals. L'addició dels comandaments crea elements

interactius, com ara menús desplegables o caselles de verificació que els usua-

ris poden emprar per a fer les seves seleccions.

Aquest tipus de bàner té l'avantatge de permetre una certa�interacció amb

l'usuari (vegeu l'enllaç16), fet que aconsegueix generalment un CTR més alt.

(16)

Exemple de bàner HTML

3)�Bàner�Flash

Gràcies al programa Macromedia Flash, el text i les imatges semblen pel·lícules

animades, cosa que es pot complementar amb so. L'arxiu creix molt en pes,

però entra dins dels límits estrictes de la majoria de bàners (vegeu l'enllaç17).

A més, l'usuari també pot interactuar amb l'anunci, tot desplaçant-se per les

diferents parts del bàner.
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(17)

Exemple de bàner Flash

4)�Anuncis�flotants

La base dels anuncis flotants és una combinació de diferents tecnologies i

llenguatges de programació. Mitjançant aquesta combinació, els elements del

web poden ser situats perquè apareguin d'una manera estàtica o dinàmica. Un

element pot ser animat perquè es mogui lliurement per tota la pàgina i per-

què aparegui superposat sobre els elements del fons, tal com podeu veure a

l'enllaç18.
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(18)

Exemple d'anunci flotant

L'usuari també pot moure�els�elements a diferents posicions i la imatge de

l'anunci pot ser totalment modificada quan passa el ratolí per sobre del bàner.

5)�Anuncis�emergents�(pop-up)

Els anuncis emergents, com hem comentat abans, són aquells que interrom-

pen la navegació de l'usuari. No es mostren a la finestra del navegador que

s'estava fent servir, sinó que n'obren una de nova (vegeu l'enllaç19), la mida de

la qual s'ajusta automàticament a la pantalla de l'usuari.

(19)

Exemple d'anunci emergent

S'ha de tenir en compte que molts usuaris se senten molestos per l'aparició

d'aquests anuncis, sobretot aquells que tapen completament o parcialment la

pantalla i, per aquest motiu, no se n'ha de fer un ús excessiu.
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Els anuncis emergents es poden presentar en formats HTML i Flash.

6)�Skycrapers

Aquests "gratacels" són dits així perquè tenen un format inusualment gran i es

presenten en forma rectangular als webs, tal com podeu veure a l'enllaç20. El

seu format estàndard és de 120 × 600 píxels, encara que pot variar segons siguin

les ubicacions a la pàgina. Es poden programar tant en GIF com en Flash.

(20)

Exemple de
Skycrapers

7)�Textlinks

Aquest tipus d'anunci està completament integrat dins del contingut d'un web

(vegeu l'enllaç21). Sovint es troba situat, per exemple, dins de l'espai editorial

que es correspon amb el producte anunciat.
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(21)

Exemple de Textlinks

8)�Intersticials�i�supersticials

Si una finestra d'un navegador és ocupada�completament per un anunci,

aquest és anomenat intersticial (vegeu l'enllaç22). Només si l'usuari tanca la fi-

nestra de l'intersticial apareix la finestra inicial. Com que molts usuaris consi-

deren que els anuncis intersticials entorpeixen la navegació, aquest tipus de

publicitat és recomanable només en casos excepcionals.

(22)

Intersticials i supersticials

Els supersticials són intersticials més desenvolupats tecnològicament. També

interrompen la navegació de l'usuari, però ho fan emprant pel·lícules Flash

visualitzades en gran format i que permeten la interacció de l'usuari.
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7.3. Exemples de creativitat aplicada al format bàner

A continuació, podem veure uns quants exemples de creativitat aplicada al

format bàner. L'espai, més petit que el que estem acostumats a veure en peces

de premsa i en webs, no és un obstacle per a desenvolupar una creativitat

excepcional.

Gaudim-ne.

http://festivals.doubleyou.com/2004/nikesansilvestre/campaign/banner1/index.html

http://festivals.doubleyou.com/2004/nikesansilvestre/campaign/banner1/index.html
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http://festivals.doubleyou.com/2004/nikesansilvestre/campaign/banner3/index.html

http://festivals.doubleyou.com/2004/nikesansilvestre/campaign/300x250/index.html

http://festivals.doubleyou.com/2004/nikesansilvestre/campaign/banner3/index.html
http://festivals.doubleyou.com/2004/nikesansilvestre/campaign/300x250/index.html
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http://festivals.doubleyou.com/2004/nikesansilvestre/campaign/layersky/index.html

http://festivals.doubleyou.com/2006/audia3sportback/es/index.html

http://festivals.doubleyou.com/2006/caciquecampaign/es/index_simple.html

http://festivals.doubleyou.com/2004/nikesansilvestre/campaign/layersky/index.html
http://festivals.doubleyou.com/2006/audia3sportback/es/index.html
http://festivals.doubleyou.com/2006/caciquecampaign/es/index_simple.html
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http://festivals.doubleyou.com/2004/yahoosearching/es/roba300x250/index.html

http://festivals.doubleyou.com/2004/yahoosearching/es/roba300x250/index.html
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8. Publicitat a la nostra bústia de correu electrònic: la
publitramesa electrònica o e-mailing

Quan parlàvem de la publitramesa dèiem que era com si un venedor se'ns colés

a la bústia. El cas de la publitramesa electrònica (e-mailing) és el mateix, amb

la diferència que el lloc on ens la trobem ara és la bústia de correu electrònic.

El fet és que els anunciants estan apostant cada cop més per tècniques publici-

tàries que permetin una comunicació diferenciada amb cada persona en fun-

ció del seu perfil.

Veiem que, per diferents motius, la publitramesa electrònica és una tècnica

perfecta per aconseguir-ho, perquè a la personalització se li sumen el benefici

de la velocitat i la possibilitat de mesurar els resultats de manera immediata.

8.1. Un correu electrònic com a peça publicitària?

Sí, i és possiblement una de les més eficaces que podem trobar.

Definirem la publitramesa electrònica com una tècnica que permet es-

tablir un flux de comunicació personalitzada mitjançant el correu elec-

trònic entre l'anunciant i el públic objectiu seleccionat, amb continguts

ajustats a cada enviament.

Llavors, no parlem de res més que de l'enviament de missatges personalitzats,

lliurats de manera molt ràpida, amb sistemes�de�resposta�immediats per a

comprovar l'èxit de l'acció en un breu espai de temps.

I tots aquests avantatges es presenten a un preu molt reduït.

Si fem servir el correu electrònic amb finalitats publicitàries i amb les mateixes

tècniques que el màrqueting�directe que ja coneixem, reforçant-lo amb les

possibilitats que ens ofereix Internet, obtenim els avantatges següents:

• l'establiment de comunicacions totalment segmentades i absolutament

directes�i�personalitzades, gràcies al coneixement del seu destinatari;

• l'enviament de comunicacions realitzat únicament a un públic seleccionat

que, d'entrada, està interessat a rebre la nostra informació, la qual cosa fa

que els resultats millorin;

Vegeu també

En el mòdul 1 "Màrqueting di-
recte" podeu consultar les nor-
mes i les recomanacions per
a una acció eficaç de màrque-
ting directe.
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• una gran capacitat per a mesurar i analitzar tots els aspectes de la comu-

nicació i per a fer-ne el seguiment, a més d'una obtenció i una anàlisi dels

resultats assolits molt ràpides;

• un assoliment dels cicles d'informació més ràpids d'entre tots els mitjans

publicitaris, gràcies a la gran agilitat d'Internet;

• un canal�de�doble�via�ràpida: obre un diàleg que permet aprofundir el

coneixement del públic i millorar-ne la personalització per a enviaments

posteriors;

• grans estalvis23 en despeses de realització (impremtes, manipulacions, etc.)

i en temps de producció respecte, per exemple, de la publitramesa tradi-

cional;

• gran flexibilitat�de�formats, que poden ser formats de revista electrònica,

de notícies, d'invitacions, d'ofertes, etc.;

• mitjà autènticament directe, ja que normalment qui rebrà la tramesa en

el seu ordinador serà la persona destinatària de la comunicació;

• fàcil tractament del volum d'informació enviat gràcies al format�digital;

• possibilitat d'enviar la nostra publicitat a qualsevol�part�del�món amb el

mateix cost que si l'enviéssim al carrer del costat;

• mitjà poc intrusiu, sempre que la informació enviada sigui desitjada per

la persona que la rep.

8.2. Alguns consells abans d'elaborar una publitramesa

electrònica

(23)Els beneficis ecològics de la pu-
blitramesa electrònica (que no uti-
litza paper) són valorats cada cop
més per moltes empreses.

Moltes de les coses que poden fer que una publitramesa tradicional tingui èxit

també són aplicables en aquest capítol. Bàsicament, una publitramesa electrò-

nica no deixa de ser publicitat per correu, però en format electrònic.

Com a novetat que cal tenir en compte, hi ha el fet que Internet és un mit-

jà molt canviant. Cada dia apareixen noves tècniques, idees, programes, etc.

Demà pot néixer quelcom que, aplicat a la nostra publitramesa electrònica, la

faci encara més eficaç. No deixem mai d'investigar.

Steve Hardigree, CEO de la companyia Opt In i gran coneixedor de les tècni-

ques de la publitramesa electrònica, dóna nou�consells�essencials per a acon-

seguir l'èxit amb la nostra acció.

Vegeu també

Podeu consultar aquest tema
en el mòdul 1 "Màrqueting di-
recte".



CC-BY-NC-ND • PID_00194420 98 Internet i mitjans digitals

1)�Conèixer�la�base�de�dades amb què contactarem és fonamental per a acon-

seguir la resposta. Això ens permetrà elaborar un missatge molt més persona-

litzat i construir una oferta més seductora.

2) Abans de tot, hem d'aconseguir que el destinatari obri l'anunci, que no vagi

directament a la paperera. Per això, l'assumpte del correu electrònic és gairebé

la part més important de tot el missatge. Ha de ser molt atractiu perquè el

destinatari de la nostra comunicació tingui ganes d'obrir-lo.

3) Intentem utilitzar sempre la màxima personalització. Hem de donar a en-

tendre al destinatari del nostre missatge que el coneixem i que sabem quines

són les seves necessitats.

4) Hem de donar a conèixer sempre el nostre nom. Emprem la marca, no

solament per a construir-la i fer branding, sinó per a donar confiança i garanties

sobre l'oferta al nostre possible client.

5) Utilitzem missatges�curts�i�senzills. També podem fer servir vídeo, so, efec-

tes, etc., per fer el missatge més atractiu, però considerant que alenteixen el

temps de baixada a causa del pes. No esgotem la paciència del nostre destina-

tari.

6) Deixem sempre oberta una sortida per si alguna persona que ha rebut el

nostre correu electrònic se'n vol donar de baixa. Fem-ho d'una manera senzilla

i ben visible.

7)�Evitem�incloure�documents�adjunts. A part que alenteixen molt la baixa-

da del correu, hi haurà gent que no els obrirà per por que puguin contenir

un virus informàtic. Hem d'intentar incloure tota la informació en el cos del

missatge.

8) Siguem educats. Si la comunicació és molt personalitzada no oblidem mai

paraules com gràcies, hola, adéu, etc.

Recordeu

L'assumpte de la publitramesa
electrònica equival al sobre de
la publitramesa tradicional. En-
cara que en un format digital,
l'objectiu segueix essent que el
destinatari l'obri.

9) La firma del correu és molt important, ja que comunica a la persona des-

tinatària qui som, quina empresa hi ha darrere de l'enviament i com pot con-

tactar-hi. És, doncs, una altra oportunitat de publicitat que hem d'aprofitar.

8.3. Exemples de publitrameses electròniques

Ara vegem alguns exemples de publitrameses electròniques. N'hi ha moltes

que no compleixen les normes esmentades, ja que no estan concebudes com

a enviaments tradicionals de publitramesa electrònica i, contràriament, apro-

fiten al màxim les possibilitats tècniques del mitjà. Segurament, si mireu a la

vostra bústia també en trobareu un bon nombre d'exemples, alguns de més

creatius que d'altres.

Recomanació sobre el
tancament

Són acceptables unes sis línies,
a més del nom de la persona
que signi l'enviament. S'hi pot
posar l'adreça de correu elec-
trònic de qui signa, l'adreça
web i fins i tot algun petit eslò-
gan o text de tancament.
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http://festivals.doubleyou.com/2006/attitudesmacarra2/es/index.html

http://festivals.doubleyou.com/2006/attitudesmacarra1/es/index.html

http://festivals.doubleyou.com/2006/attitudesmacarra2/es/index.html
http://festivals.doubleyou.com/2006/attitudesmacarra1/es/index.html
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9. El virus publicitari s'estén per la xarxa

El màrqueting viral és una estratègia de màrqueting que consisteix a incenti-

var d'alguna manera la gent perquè parli d'alguna cosa (idea, producte, anun-

ci, pel·lícula...) i la difongui de manera espontània.

S'anomena màrqueting viral perquè es propaga i es multiplica com un

virus, s'aprofita d'altres entitats per a nodrir-se i creix exponencialment.

Però abans de tot, quan tinguem intenció de fer una acció viral és fonamental

que ens preguntem si la marca o el producte que ens proposem difondre és

l'adient per a un tipus d'acció com aquesta.

No�tots�els�anunciants�es�poden�beneficiar d'aquest tipus de publicitat. Fins

i tot es pot donar el cas que alguna marca pugui arribar a obtenir una consi-

deració molt negativa per part del públic si opta per aquesta estratègia.

El disparador del virus és Internet, que per la seva naturalesa facilita la trans-

missió de missatges, informació, bromes, dades, fotos, vídeos, etc.

Per ampliar

Internet y el SMS, reyes del bo-
ca a oreja

Però hem de tenir en compte un aspecte fonamental d'aquest tipus d'acció: un

cop llançat el virus, els resultats en són totalment impredictibles.

9.1. Què ha de tenir una acció viral per a funcionar?

Mai no sabrem per avançat si l'acció funcionarà o no, ja que són els usuaris

d'Internet els qui tenen a les mans la difusió del missatge.

Com a mínim, però, el missatge ha de contenir aquests "ingredients".

• És�gratis. Part del creixement d'Internet ha estat gràcies al concepte de

gratis: comptes de correu electrònic gratis, programari, ordinadors, etc. Per

tant, no hem d'intentar cobrar mai per la difusió del nostre missatge.

• És�amigable�(click�friendly). Aquí no ens funcionaran els esquemes com-

plicats de subscripció, registre, enquestes, etc. Com a màxim, tres clics i

fora. Ha de ser ràpid i senzill, ja que el temps és crític. També hem de tenir

cura que la pàgina no sigui lenta a baixar-se.

• El�públic�mana. Els internautes poden ser experts, de nivell intermedi

o aprenents. Per això es poden fer dues o més versions del missatge, de

Vegeu també

Podeu conèixer més sobre
aquest tema en el mòdul 3
"Publicitat en mitjans alterna-
tius".
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diferents nivells de dificultat tècnica i de navegació, perquè tothom tingui

oportunitat de veure la peça.

• Posa en contacte audiències�similars. Les variables psicogràfiques predo-

minen sobre les demogràfiques i les geogràfiques, ja que Internet arriba a

tot arreu. La gent, a la xarxa, s'agrupa en funció de gustos, actituds, pre-

ferències, etc.

• El seu valor creix�amb�l'ús. El màrqueting viral es reforça quan es multi-

plica, i això constitueix una excel·lent barrera d'entrada contra els com-

petidors.

• Creix�per�sobre�d'altres�recursos24.

(24)Com a virus, s'alimenta de xarxes, sistemes i infraestructures ja conegudes.

N'és un exemple Amazon.com, que està inserit en la majoria de cercadors perquè, inde-
pendentment de la recerca que dispari el públic, en els resultats aparegui que Amazon té
llibre sobre el tema, encara que no sigui cert.

• Ofereix� recompenses. Es poden oferir punts per apropar o presentar

amics, o per inscriure coneguts, i també descomptes, programes, etc.

• La novetat�mou�la�gent. Com més innovadors, radicals i interessants si-

guem, més facilitarem la transferència i la comunicació de la història. La

creativitat mou les persones.

9.2. Tenim el virus: què ens hem de preguntar abans de

propagar-lo?

1) Hem identificat el buit o la categoria que cal omplir?

• Hi ha una oportunitat real o una zona lliure per a atacar amb el virus?

• Quina és?

• Com és?

2) Hem identificat el públic per on es propagarà el virus?

El públic ideal al qual adreçarem el missatge és aquell que té la capacitat més

gran d'interès i d'"infecció".

3) Hem identificat els sneezers ("esternudadors") més poderosos per al nostre

virus?

• Qui són?

• On els podem trobar?

• Com podem fer que hi participin?

• Com podem fer que s'hi interessin?

Recordeu

Un virus publicitari no té mai
un resultat assegurat. Pot ser
fins i tot contraproduent si el
públic considera negatiu el
missatge que li arriba.
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• Què rebran a canvi?

4) Hem definit què és el que volem que comuniquin els sneezers?

• Quin serà el missatge que cal transmetre?

• Com el propagaran els sneezers?

5) Tenim identificada la direcció en què es propagarà el virus?

• Per mitjà de quins col·lectius volem que es propagui?

• En quin ordre?

• Quines limitacions se li poden posar al virus perquè només viatgi pels

col·lectius desitjats?

• Quines eines calen per a aconseguir-ne la propagació?

6) Hem establert els canals de retroalimentació?

• Si l'objectiu és saber com es comporta el virus, com mesurarem el resultats?

• Estem preparats, nosaltres i l'anunciant, per a respondre-hi i per a fer-hi

modificacions?

9.3. Alguns exemples de virus massius

Exemple�1.�Sónar�Challenge

Els organitzadors del Sónar, el Festival de Música Avançada i Art Multimèdia

de Barcelona, volien activar les visites al seu lloc web i donar�a�conèixer la

imatge de la campanya de l'edició de 2002: Maradona.

DoubleYou, l'agència de publicitat interactiva del Sónar, va confeccionar un

advergame (un joc amb finalitats publicitàries) senzill però addictiu, inspirat

en el futbol.
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El resultat va ser que en quinze dies més de tres-centes mil persones van visitar

la pàgina web del Sónar amb l'objectiu�de�jugar al Sónar Challenge, i van ser

més de quatre milions els usuaris que es van divertir amb el joc. A banda d'això,

més de dotze mil pàgines web de tot el món van oferir enllaços al joc.

Exemple�2.�Eastpack

Eastpack, fabricant de motxilles, necessitava incrementar el seu rècord de mar-

ca i transmetre al públic la seva promesa: "built to resist".

El públic objectiu eren joves d'entre quinze i vint-i-cinc anys, urbans, trans-

gressors i usuaris d'Internet.

La proposta de l'agència va ser realitzar una minipel·lícula amb capacitat de

difusió viral, amb l'objectiu de comunicar amb contundència el missatge.

Foto de la pel·lícula

http://festivals.doubleyou.com/2003/eastpak/

http://festivals.doubleyou.com/2003/eastpak/
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Els resultats van ser que en els dos primers mesos més de dos milions i mig

d'usuaris van veure la pel·lícula a Internet i, a més, dos programes de televisió

en van difondre les imatges. El viral, finalment, es va convertir en un espot

per a la marca a la MTV.

Exemple�3.�Attitudes

Com a resposta a un estudi que indicava l'agressivitat al volant com un dels

factors clau en els accidents de cotxe, Attitudes es va plantejar fer una acció

de comunicació a Internet.

L'objectiu era conscienciar�de�la�conducció�agressiva al nombre més gran

possible de persones, mitjançant la xarxa i amb el mínim cost possible.

El concepte era "Aquest any no deixis que l'agressivitat viatgi amb tu", i el

públic objectiu eren joves d'entre divuit i trenta-cinc anys d'ambdós sexes.

La campanya va ser allotjada a la pàgina d'inici d'Attitudes, i llançada per mitjà

d'una publitramesa electrònica a la base de dades d'usuaris registrats del web.

Després de dotze mesos, la peça l'havien baixat i vist aproximadament dos

milions cent mil persones, a més dels impactes que va provocar la seva aparició

en programes de televisió.

Imatge del vídeo interactiu

http://festivals.doubleyou.com/2006/attitudesmacarra1/

Vegeu també

Sobre aquest tema, podeu
consultar el mòdul 4 "El mix
de mitjans".

http://festivals.doubleyou.com/2006/attitudesmacarra1/
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10.Publicitat al Web 2.0

Tim O'Reilly, buscant un nom per a una conferència relacionada amb nous

models i formes de treballar a Internet, va crear el 2004 el concepte de Web 2.0.

La Wikipedia el defineix com "una segona generació en la història del Web

basada en comunitats d'usuaris i una gamma especial de serveis, com les xarxes

socials, els blogs, els wikis, etc., que fomenten la col·laboració i l'intercanvi

àgil d'informació entre els usuaris".

Sens dubte, estem davant d'un nou escenari, entrem en una nova manera de

comunicar-se, de relacionar, d'experimentar i de compartir.

No hi ha una apagada de l'1.0 i una encesa del 2.0, sinó una transició

cap a una nova manera d'entendre i utilitzar Internet.

Ara veurem uns quants dels aspectes clau d'aquesta transició. Ho fa-

rem des del punt de vista de Marc Cortés, autor del capítol "Bi-

envenido al nuevo marketing" del llibre Claves del nuevo Marketing

(www.clavesdelnuevomarketing.com) i reconegut especialista en la matèria.

Ell determina els 10 punts següents per a aquesta transició:

1)�Del�"meu"�al�"nosaltres"

Tradicionalment el nostre treball incorpora, en algun moment, una DAFO,

una anàlisi de debilitats, amenaces, punts forts i oportunitats. Fins ara, aquest

treball sempre partia de mirar i col·locar la nostra empresa, el producte, la

marca, en el centre, en l'eix i construir un model, una anàlisi, una planificació

a partir d'això.

Això està canviant: formem part d'un mercat i, com hem vist, els mercats són

converses, espais connectats en els quals els clients ja no són éssers inexpres-

sius i inerts, mancats de voluntat, sinó que es transformen en elements socials

que consumeixen continguts i en mitjans socials, ja que generen nous con-

tinguts. Els consumidors es converteixen en prosumidors (productor + consu-

midor).

http://www.clavesdelnuevomarketing.com
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Passem a estar "en xarxa"; les converses entre tots els actors flueixen de manera

pública i ens exigeixen deixar de fer un "màrqueting basat en tu " i fer un "màr-

queting basat en nosaltres", basat en la figura d'un consumidor col·laboratiu,

participatiu i interactiu.

2)�De�la�interrupció�a�la�conversa

En l'escenari actual hi ha una saturació total de publicitat. Alguns estudis apun-

ten que estem exposats a més de 2.000 missatges publicitaris cada dia; prestem

algun tipus d'atenció a 52; en llegim, veiem o escoltem amb certes ganes uns

24; ens n'agraden 10; i en recordem, de manera positiva, com a molt 4.

Cal evolucionar envers una nova manera de transmetre un missatge, una nova

manera de posicionar el nostre producte, marca o claim en el top of mind dels

nostres clients.

La comunicació basada en la conversa deixa de banda la interrupció; deixa de

banda abordar en un moment no desitjat els consumidors per a iniciar una

conversa amb ells. Acudim on es troben a Internet –blogs, xarxes socials, mi-

croblogs– o en qualsevol dispositiu mitjançant el qual estigui connectat (ordi-

nador, telèfon...) i parlem amb ells, del que vulguin, en pla d'igualtat i demos-

trant que ens interessa el que diuen i com ho diuen... una simple postura, de-

manar a un becari que faci comentaris en blogs, no és entaular una conversa.

Haureu d'identificar qui són els vostres clients, on són i quins són els seus

hàbits a Internet. Un cop sabut això, us haureu de convertir en un més i gua-

nyar-vos el seu respecte.

3)�De�la�iniciativa�pròpia�a�la�iniciativa�del�client:�intel·ligència�col·lectiva

Un fonament del Web 2.0 és l'anomenada intel·ligència col·lectiva. La suma de

coneixements i activitats en els entorns web genera un resultat final superior

a la suma de les intel·ligències o aportacions individuals.

Estem davant una nova era en la qual les iniciatives, els desenvolupaments de

nous productes i serveis, la definició de missatges, la creació d'esdeveniments...

no poden ser fruit de la reflexió en un despatx sinó que els clients, les masses,

els grups n'han de formar part.

4)�Del�producte�al�compromís

Com veneu? En la majoria de vegades us centreu en un enfocament basat en

les característiques i els avantatges funcionals dels vostres productes. Us ocu-

peu del disseny i de l'elaboració de productes guanyadors... però us oblideu
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que tot això ho feu per a algú. Penseu-ho... Heu dissenyat, construït, desenvo-

lupat, comercialitzat o venut pensant en l'experiència del vostre client amb el

producte, amb la marca o amb el servei?

El producte no és més que la manera mitjançant la qual els clients es relacionen

amb la vostra marca.

Aconseguir que es comprometin amb vosaltres, que visquin una experiència

amb el consum, és l'objectiu per a aconseguir passar de clients a seguidors, a

"fans" de la vostra marca, producte o servei (i si no, ho pregunteu a Apple o

Google).

Oferiu als vostres clients l'oportunitat de participar i interactuar amb

les vostres marques, productes o serveis d'una manera sensorial, buscant

l'experiència, el compromís, i aconseguireu que augmenti el record i l'afinitat

amb la marca.

5)�De�la�publicitat�a�l'experiència

Teniu un producte i el voleu vendre... useu tots els mitjans a l'abast per a bom-

bardejar els vostres clients potencials, per a llançar-los missatges, pensant que

així cridareu la seva atenció i, a continuació, us compraran el producte.

A més, us importa poc si són molts o pocs impactes, us importa poc si serveixen

o no... perquè la publicitat que heu fet fins ara va a pes... teniu diners i amb

això compreu espais, mitjans i suports.

Però ara heu de deixar de perseguir i començar a atreure, a buscar conceptes

i valors relacionats amb la marca i el producte i dedicar esforços a pensar, dis-

senyar i establir com podeu arribar al consumidor, a l'experiència del consum

del missatge. Fernando de la Rosa, director comercial de l'agència Seis Grados,

ho defineix en una sola frase: "Ja no n'hi ha prou d'impactar perquè us recor-

din, hem d'emocionar, enamorar".

6)�De�l'ordinador�al�"sempre�connectats"

Per cert, oblideu-vos de la visió que teniu del client, del consumidor, de la per-

sona asseguda davant d'un PC o un Mac "consumint" Internet. Hem canviat,

i més que ho farem, i hem traspassat les barreres físiques d'un sol dispositiu.

Es tracta de la generació dels "sempre connectats", dels que usem ordina-

dor, Notebook, BlackBerry, iPhone, Android, televisió interactiva, Wii... i tots

aquells dispositius que ens permetin navegar, comunicar-nos, informar-nos...

en qualsevol moment. I aquest canvi és rellevant perquè el famós 24 × 7 ara
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comença a ser cert, a la feina, a la universitat, al cotxe, al transport públic, un

aeroport, estació de tren, la platja... qualsevol espai és bo per a connectar-se

i qualsevol dispositiu també.

Això us obliga a pensar en formats i estàndards (no naveguem igual al portàtil

que a la BlackBerry); us obliga a pensar en solucions per a tots els dispositius

(volem poder enviar piulades des de qualsevol dispositiu); us obliga a una visió

integral del client (com a client volem poder accedir a vosaltres per qualsevol

porta, tant és la porta, però vosaltres heu de saber quina usar a cada moment

per a poder controlar i saber què fa el vostre client amb independència del

dispositiu que usi).

7)�Del�fullet�a�la�recomanació

Us explicarem un secret... els consumidors no creuen en vosaltres, ni en la

vostra marca, ni en el vostre producte. De manera general el 76% dels consu-

midors no creuen que les marques diguin la veritat als seus anuncis (segons

un estudi de Yankelowic Monitor), i si els preguntem de qui es fien en la presa

d'una decisió, en la formació d'una opinió, la resposta majoritària és "d'una

persona com vosaltres" (segons l'Edelman Barometer Trust).

Podeu invertir hores, dies, setmanes... en la construcció d'argumentaris, de

fullets comercials. No us direm que estan mal invertides, cal poder explicar el

que feu, però és molt millor que siguin els vostres clients els qui ho facin.

La recomanació actua com a accelerador del procés de posicionament, del pro-

cés de compra... es tracta d'un sil·logisme clar: si ens fiem dels que són com

nosaltres, i els que són com nosaltres ens suggereixen o parlen bé d'un pro-

ducte, marca o servei... nosaltres tindrem una opinió positiva envers aquest

producte.

Encara que perquè això passi us heu de dotar dels mitjans necessaris, mos-

trar-vos com una organització transparent i que entra en la conversa, que posa

a la disposició dels clients els mecanismes perquè parlin amb vosaltres i sobre

vosaltres, perquè opinin, us lloïn, recomanin, però també critiquin.

Essent un més fareu que la gent parli de vosaltres.

8)�De�l'individu�a�la�comunitat

Us semblarà filosòfic, però no podeu oblidar els fonaments. La tecnologia, el

programari social permet que els usuaris, els individus que durant molt temps

han estat interactuant en petits grups o que han actuat com a consumidors

individuals, ara puguin compartir, puguin parlar, puguin generar una opinió

compartida.



CC-BY-NC-ND • PID_00194420 112 Internet i mitjans digitals

Però les eines per si soles no generen aquest moviment del "2.0"; sinó que més

aviat ens ajuden a descobrir el concepte de comunitat.

Els consumidors descobrim els beneficis d'entrar a les xarxes socials i pertà-

nyer-hi (estiguin o no organitzades, és a dir, sigui Facebook o la participació

en els comentaris d'un blog); i ho fem perquè ens adonem que ens serveix per

a tres coses (com ens recorda el professor de la Universitat de Navarra, José

Luis Orihuela): comunicar-nos (ens ajuden a posar en comú coneixements),

generar comunitat (ens ajuden a trobar i integrar persones, individus) i coo-

perar (ens ajuden a fer coses junts).

9)�De�l'egocentrisme�a�la�reputació�corporativa

Si no ho veiem, si no ho sentim, si no ho llegim... és com si no existís. El teu

producte funciona, la teva marca resisteix els estudis de notorietat, compliu

els objectius de vendes... però, i els vostres clients, la vostra competència, els

vostres antics clients... Què diuen de vosaltres?

Ha passat a la història l'època en què vivíeu aïllats, l'altra cara de la moneda

de la connectivitat de tots els vostres clients és la possibilitat de poder saber el

que diuen, poder saber què opinen, on ho fan i amb qui ho fan.

Es tracta d'usar els mitjans que Internet us ofereix per seguir la reputació de

la vostra empresa, del vostre producte (per exemple en un llançament) o de la

vostra marca (per exemple davant un canvi d'imatge o línia de comunicació);

escoltar, prendre nota, analitzar, aprendre i respondre.

Per a nota serà si sou capaços de detectar tendències, si sou capaços d'inferir

noves modes entre el vostre públic objectiu i desenvolupar un nou producte.

Però com a mínim heu d'estar preparats, disposar de les eines, dels indicadors

per a seguir el que es diu de vosaltres i poder actuar.

10)�De�la�suposició�a�l'analítica�web

Fins ara hi havia una sèrie d'estàndards, una sèrie d'indicadors que tots assu-

míem com a vàlids en la difusió d'un missatge. Els GRP, els lectors de la prem-

sa escrita, oients de ràdio... marcaven el nostre dia a dia en la contractació

d'espais publicitaris, en la determinació del nombre de consumidors als quals

arribava el nostre missatge o en les vegades que calia repetir-lo perquè, supo-

sadament, un client se'n recordés.

Doncs tenim un problema... ara hi ha eines, indicadors que us permetran me-

surar en temps real què passa amb el que feu a la Xarxa. Llanceu un missatge i

en podreu monitorar en temps real la resposta, podreu entendre com el reben

els vostres clients, el podreu modificar, adaptar, canviar o potenciar.
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S'acaba l'era en la qual confiem en uns estàndards de tota la vida, en uns indi-

cadors estadístics i arriba l'oportunitat de mesurar-ho pràcticament tot. Encara

que, recordeu que una cosa són les eines (que n'hi ha) i una altra és la lògica de

negoci que les maneja (això és cosa vostra). I semblaria que amb aquestes 10

evolucions és clar el camí... però ens oblidaríem d'una cosa fonamental, d'un

dels canvis més rellevants que estem vivint. Canvia el paper que té el vostre

client, canvia, ara d'una manera real, la seva ubicació... ara és el centre.

Per cert... el nostre rei és el client.

Una de les característiques que defineix el moviment 2.0 és que el focus de

generació som nosaltres, som els consumidors. Sempre hem tingut opinió,

sempre hem volgut les coses d'una determinada manera, però fins fa molt poc

no hem tingut els mitjans, l'espai i les eines per a poder organitzar-ho, per a

poder-ho expressar.

Ara creem continguts en forma de vídeo i els pugem a YouTube, fotografiem el

que ens agrada i ho compartim a Flickr, decidim quines notícies ens interessen

i les votem en els apartats dels diaris en línia dissenyats a aquest efecte, o votem

els continguts que més ens interessen en els espais de notícies en línia com

Menéame o Digg, i a més construïm opinions i les compartim en els nostres

blogs o microblogs.

Ara, de debò, el client, el consumidor, marca l'agenda del nostre màrqueting,

marca les nostres actuacions, ja que defineix i exigeix un contingut, vol viure

una experiència en el consum, comparteix amb d'altres les seves visions, us

diu (per mitjà de l'analítica) el que fa i vol un compromís.

10.1. El nou valor de la marca al Web 2.0: la nostra marca ja no

pertany només als anunciants

En un món superconnectat és molt important tenir en compte les conseqüèn-

cies que pot tenir que la marca de l'anunciant també estigui en mans de l'usuari

internauta.

A continuació veurem alguns exemples, recopilats per Paul Beelen, dels danys

que van patir algunes marques, causats per individus que van actuar amb els

seus propis micromitjans.

Segons recull Beelen, el juny de 2005, Jeff Jarvis va escriure sobre el seu nou portàtil
ultralleuger Dell, reclamant que el servei postvenda que havia rebut era de molt mala
qualitat, tot i haver pagat garantia extra.

Jeff va utilitzar el seu propi blog per a comunicar el problema. Després d'un parell de dies,
va començar a rebre comentaris d'altres blogaires amb experiències similars, i la notícia
va es començar a difondre a la blogosfera. Una mica més tard, el cas va ser descobert per
mitjans tradicionals com el New York Times, The Guardian, Washington Post i Wall Street
Journal.



CC-BY-NC-ND • PID_00194420 114 Internet i mitjans digitals

Les vendes de Dell es van embussar, i l'octubre de 2005 Dell va ajustar negativament els
seus guanys esperats. Un estudi va revelar que Jeff Jarvis havia tingut una gran influència
en iniciar el cas que va ser anomenat Dell Hell, cas que va causar una baixa en el valor
de les accions Dell. Sens dubte, la marca Dell va ser danyada en aquest procés.

El setembre del 2004, a Bikeforums.net va aparèixer un article d'algú que deia haver acon-
seguit obrir un cadenat per a bicicletes marca Kriptonite (un dels millors del mercat), fent
servir només una ploma d'escriptura.

El dia següent, un altre lector del fòrum va confirmar la història mostrant un vídeo del
truc. Un parell de dies després, la història va aparèixer a Engadget.com, un dels blogs
sobre ginys (gadgets) i tecnologia més llegits del món.

Dotzenes d'altres blogaires van ajudar a difondre la història, fins a aparèixer al diari New
York Times, amb el títol "La ploma és més forta que el cadenat".

Un cop la informació va començar a aparèixer als mitjans massius, Kriptonite es va in-
tentar defensar de tota la història generada mitjançant el seu lloc web. Però potser ja era
massa tard i els danys a la marca ja estaven fets.

Més recentment, el blogaire Mark Russinovich va escriure al seu blog que els CD de mú-
sica de segells pertanyents a Sony Music instal·laven automàticament un programari de
protecció de drets que, quan s'instal·laven en un ordinador, pràcticament piratejaven el
sistema.
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El blogaire ho va descriure com una pràctica poc ètica i possiblement il·legal. Altres blo-
gaires van començar a difondre la història en els seus propis blogs. Novament, els mit-
jans tradicionals van acabar la feina i Sony va haver d'aturar les vendes de 50 títols, i
reemplaçar cada CD venut per versions "sense virus".

Fred von Lohmann, advocat especialitzat en propietat intel·lectual en la Electronic Fron-
tier Foundation, expressava: "Em sembla clar que, si no fos pels periodistes ciutadans,
Sony no hauria fet res".

Una altra vegada un individu amb el seu propi micromitjà va danyar clarament la repu-
tació d'una marca, si més no entre els consumidors pioners en tecnologia, un grup molt
important per a Sony.

Aquests són tres exemples molt clars de què passa quan les companyies in-

corren en equivocacions en un món hiperactivament connectat. Internet ja

no solament serveix per a comparar productes, sinó a més té un paper en la

reputació d'una marca.

Els errors comesos per les companyies es comuniquen immediatament i tro-

baran el seu camí fins als consumidors.

Els consumidors s'estan acostumant a utilitzar motors de cerca de blogs, i in-

vestigar sobre qualsevol producte o servei disponible abans de fer un negoci,

o simplement per a trobar consumidors amb problemes postvenda similars.
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11. I cap a on anem?

Aquest mòdul, dedicat a la publicitat en mitjans digitals, ha estat només una

petita part, la més visible, de les possibilitats que ofereixen per a la publicitat

aquests mitjans, que són els veritables responsables del canvi radical que està

vivint el nostre sector.

I això és només el començament.

Tornem a l'article de Paul Beelen, "Publicidad 2.0", per intentar fer-nos una

idea de quina dimensió té tot això. Reproduïm, al marge, els fragments finals

de l'article que es refereixen a aquest tema.

Per ampliar

• Respondiendo al televisor:
El futuro de la televisión in-
teractiva

• Comunicación interactiva: el
futuro ya está aquí

Consulta recomanada

http://www.paulbeelen.com/
blog/

"Publicidad 2.0", per Paul
Beelen

La primera part de l'article de
Paul Beelen, "Publicidad 2.0",
es troba a l'apartat 1 d'aquest
mòdul didàctic.
Aquí se'n presenta la segona
part.
Publicitat 2.0 (2)

http://www.paulbeelen.com/blog/
http://www.paulbeelen.com/blog/
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Resum

Hem vist quins són els veritables responsables dels profunds canvis que està

vivint la publicitat: els mitjans digitals, amb Internet al capdavant. Una au-

tèntica revolució que ens porta a una nova manera de fer publicitat, tant des

del punt de vista de l'anunciant com de les agències.

També neix amb aquests mitjans una manera diferent d'entendre la creativitat.

Ara, la interactivitat té molta més importància en totes les peces. El públic es

converteix en l'autèntic protagonista de la comunicació.

Aquestes noves tècniques publicitàries neixen, sobretot, de la filosofia de les

tècniques tradicionalment més interactives de la publicitat, com el màrqueting

directe. A partir d'elles, s'apliquen nous formats tan diferents com el web, els

formats publicitaris clàssics d'Internet (bàner, etc.) o l'e-mailing, el nou format

digital del tradicional mailing.

I això és només el començament. Ningú no sap cap on ens poden portar les

grans possibilitats d'aquests nous mitjans. Cada dia estem vivint noves formes

d'utilitzar-los (virals, blogs, etc.) que ens descobreixen encara més i millors pos-

sibilitats publicitàries. Els límits tecnològics cada cop són menys, les limitaci-

ons estan a la nostra imaginació.
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Activitats

Envieu una publitramesa electrònica que sigui la invitació�per�a�un�esdeveniment a un
amic.

1. Podeu triar l'esdeveniment, però l'objectiu és que el convenceu perquè contesti la vostra
publitramesa electrònica confirmant la seva assistència.

2. Penseu que pot rebre al voltant de vuitanta correus diaris. Així doncs, la vostra invitació, la
vostra publitramesa electrònica haurà de ser prou notòria i convincent perquè, primer, l'obri
i, després, hi respongui afirmativament.
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