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Introducció

A tots us sonarà el concepte de màrqueting directe, i possiblement l'associareu a

alguns mitjans publicitaris tradicionals: una publitramesa o mailing, un anunci

de premsa amb un cupó, etc.

Sí, és cert que així va néixer el màrqueting directe, però no us podeu arribar

a imaginar com ha canviat amb l'aparició de les noves�tecnologies i la gran

força que tindrà en la publicitat del futur, una publicitat en què els objectius

principals seran la resposta�del�públic i la relació�amb�els�clients.
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Objectius

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

dàctic són els següents:

1. Entendre què és el màrqueting directe i els seus objectius com a disciplina

publicitària.

2. Conèixer els mitjans que utilitza i les seves normes bàsiques per a obtenir

resposta.

3. Prendre consciència de la importància clau que tindrà la publicitat que

busca la resposta del públic i la relació amb el client en el futur del màr-

queting i la publicitat.
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1. La publicitat deixa de cridar i comença a parlar
amb el públic

Segurament n'heu sentit a parlar moltes vegades, però és possible que encara

us pregunteu què�és en realitat això del màrqueting directe.

A continuació, veurem unes quantes definicions d'aquesta disciplina publici-

tària i les seves característiques principals que fan que sigui tan utilitzada i

valorada per la majoria d'anunciants.

1.1. Algunes definicions

L'Associació Americana de Màrqueting (AMA) ens proporciona dues definici-

ons de màrqueting directe:

La primera és la definició aplicable a la "venda al detall": és una forma de venda

que no es fa a la botiga, sinó que la mercaderia és exposada als clients a través

d'un mitjà impersonal, i aquests després poden efectuar la compra per telèfon

o correu.

La segona és la definició aplicable als canals de distribució: és el total

d'activitats per les quals el venedor, per intercanviar mercaderies i serveis amb

el comprador, dirigeix els esforços a un públic objectiu usant un o més mitjans

(venda directa, correu directe, telemàrqueting, publicitat directa que porta a

l'acció, venda per catàleg, etc.) per tal de demanar una resposta per telèfon,

correu o la visita personal d'un prospecte o client.

Per a Kotler i Armstrong, el màrqueting directe

"consisteix en les connexions directes amb consumidors individuals seleccionats acura-
dament, per tal d'obtenir una resposta immediata i de conrear relacions duradores amb
els clients."

Addicionalment, i segons tots dos autors, el màrqueting directe es pot visua-

litzar des de dos punts de vista:

1) Com una forma de distribució directa, és a dir, com un canal que no inclou

intermediaris.

2) Com un element de la barreja de comunicacions de màrqueting que

s'utilitza per a comunicar-se directament amb els consumidors.

I per acabar les definicions, Dryton Bird, un dels grans clàssics d'aquesta dis-

ciplina, ens fa una definició bastant més senzilla i, crec, més útil:
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"[...] tota activitat de comunicació que té com a objectiu principal crear i explotar una
relació directa entre una empresa i els seus clients i els seus clients potencials (prospects),
tractant-los com a individus."

D. Bird (1991, pàg. 22)

Lectura recomanada

D.�Bird (1991). Marketing directo con sentido común. Madrid: Díaz de Santos.

Aquesta és una definició de màrqueting directe que ja té més de trenta anys i

que no ha perdut gens la seva actualitat. Però podem aprofundir una mica més

en el concepte, fent una visió general i introductòria de les seves principals

característiques.

1.2. Algunes peculiaritats de la disciplina

Per començar, podem dir que el màrqueting�directe�persegueix�dos�objec-

tius:

• Guanyar clients i fomentar-ne la fidelitat. Per la seva banda, l'objectiu de

la fidelitat dels clients pot estar dirigit al fet que repeteixin la compra o a

mantenir l'adquisició permanent d'un producte.

• També aquelles organitzacions en què l'objectiu primordial no és la venda

de productes físics desenvolupen el màrqueting directe: per guanyar socis,

patrocinadors, per informar, per formar opinió, etc.

Com�funciona�el�màrqueting�directe?

El màrqueting directe és un diàleg directe. Per mitjà d'aquest, les empreses

poden establir un "diàleg" mutu entre elles i els clients actuals (o potencials) i

mantenir aquest contacte el temps que sigui possible.

Per mitjà del màrqueting directe, les empreses es poden ajustar als desitjos del

client d'acord amb ofertes adaptades a les seves necessitats i oferir un tracte

individual.

I com sabem si funciona una acció de màrqueting directe? Doncs la pregunta

de si el màrqueting directe assoleix els objectius marcats es pot determinar

fàcilment per la resposta que tingui una acció. La quota de resposta, és a dir, la

quantitat de reaccions positives a una acció de comunicació, és un concepte

clau per a aquells anunciants que comencen una campanya o acció de màr-

queting directe, ja que és una disciplina en què aquesta resposta es pot mesu-

rar i quantificar.

No obstant això, ara com ara el màrqueting directe no es limita únicament

a l'objectiu d'obtenir una quota de respostes el més alta possible. Gràcies al

màrqueting directe es pot fer arribar continguts que poden estimar fins i tot

quan no es formalitza una comanda o quan no es pot formalitzar. Per aquest
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motiu, el màrqueting directe també es pot utilitzar amb freqüència per a la

promoció de la imatge. No és el seu principal objectiu, però també és molt útil

en aquest aspecte.

I�quina�quota�de�resposta�es�pot�esperar?

Independentment de si les accions de màrqueting directe van dirigides a em-

preses o a clients privats, la quota de resposta depèn principalment de tres

factors:

• L'elecció i formació del mitjà publicitari: com més elaborada des del punt

de vista estratègic i creatiu sigui una campanya de màrqueting directe, més

garanties d'èxit tindrà i més elevada serà la quota de resposta. D'aquesta

manera, uns catàlegs (extensos) ben enfocats al seu públic objectiu solen

arribar a una quota de resposta que oscil·la entre un 5% i un 30%. Unes

publitrameses senzilles (amb formats estàndard i enviades de manera mas-

siva i poc segmentada) ja es poden considerar un èxit si arriben a una quo-

ta de resposta d'un 2% o un 3%.

• Els objectius publicitaris: com més s'apropi l'objectiu publicitari a

l'objectiu de suscitar una compra, més petita serà la quota de resposta.

Per exemple, un nombre relativament alt de destinataris pot reaccionar

davant la possibilitat de rebre un fullet gratuït. En canvi, en el cas de fu-

llets o de catàlegs subjectes a preus, el nombre de respostes pot baixar de

manera considerable. La quota de resposta és encara més petita en el cas

que s'exhorti directament els destinataris a fer una compra.

• El volum de comandes i la necessitat d'aclariment: com més alta sigui

la facturació que una empresa obtingui d'un client típic, més petita se-

rà la quota de resposta. Això es pot explicar pel fet que la necessitat

d'informació abans de formalitzar la compra d'un producte creix. A qui

se li ocorreria comprar una costosa maquinària de fàbrica via carta i cupó

resposta?

1.3. Els mitjans que habitualment utilitza el màrqueting directe

Una acció de màrqueting directe veritablement eficaç s'inicia amb una bona

base de dades (que és una col·lecció organitzada de dades extenses sobre clients

o prospectes individuals). Habitualment inclou dades geogràfiques, demogrà-

fiques, psicogràfiques i de comportament.

Un cop es disposa d'una bona base de dades, es poden identificar grups petits

de clients per a ajustar les ofertes i les comunicacions de màrqueting a les seves

característiques específiques. Això es diu segmentació.
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A partir d'això, els mitjans de contacte amb els nostres clients o prospectes

poden ser de dos tipus: els mitjans generals que s'adapten a una comunicació

de màrqueting directe i els mitjans propis del màrqueting directe.

Mitjans�generals�que�s'adapten�a�una�acció�de�màrqueting�directe:

1) Resposta directa per televisió

Aquest és un mitjà que adopta diferents formats per a accions que busquen la

resposta directa del públic.

• Anuncis de televisió en format estàndard (20 o 30 segons) que inclouen un

mitjà de resposta generalment en els seus últims segons d'emissió: telèfon,

web, etc.

• Anuncis de televisió en format especial (generalment entre 60 i 120 segons

de durada) que descriuen de manera persuasiva un producte i proporcio-

nen als clients un número telefònic mitjançant el qual es poden efectuar

comandes.

• Els programes de televisió i canals de compres a casa dedicats a la venda

de productes i serveis.

2) Anuncis en premsa i revistes que busquen la resposta directa

Com en el cas de la televisió, es tracta d'anuncis que reserven un espai físic

per a la incorporació d'un cupó de resposta (cada vegada menys habitual),

una adreça web, un telèfon o una adreça de correu electrònic perquè el públic

pugui donar una resposta directa.

3) Catàlegs

Tradicionalment el catàleg consisteix en una peça impresa i enquadernada

d'almenys vuit pàgines que ofereix múltiples productes i proporciona una ma-

nera de fer una comanda directament. Avui en dia, i amb la gran expansió

d'Internet, cada vegada més catàlegs s'estan tornant electrònics.

4) Internet i mitjans digitals

Consisteix a utilitzar un lloc web a Internet com un canal per a proporcionar

informació actualitzada als clients sobre els productes i serveis que es comer-

cialitzen (per exemple, mitjançant catàlegs en línia), i també, com un mitjà

de distribució (per exemple, per a lliurar productes digitals com llibres elec-

trònics, música, programari o jocs, mitjançant una pàgina de descàrrega en

línia). Un lloc web també pot incloure formularis perquè el client faci una o

més comandes que li seran lliurades en temps prudencials.
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Mitjans�propis�del�màrqueting�directe:

Els quatre mitjans més utilitzats per a una acció de màrqueting directe, ja si-

guin de manera individualitzada, combinats entre ells o combinats amb mit-

jans de publicitat convencional, són la bustiada, la publitramesa, el telemàr-

queting i el correu electrònic.

Aquests mitjans tenen l'avantatge de poder triar la data o el moment en què es

requereix que es produeixi l'impacte, i es pot fer coincidir amb altres accions

de màrqueting, com ara llançaments de nous productes o línies, promocions,

etc. En general, tenen una gran rapidesa de resposta si aquesta es produeix.

1) Bustiada

La bustiada consisteix a fer arribar a totes les bústies o domicilis d'una zona

determinada una peça (generalment un fullet) especialment dissenyat per a

aconseguir una resposta. Per a això es poden utilitzar diversos missatges cen-

trals, com ara una promoció, el catàleg d'un establiment, d'un regal, d'una de-

mostració...

Els avantatges que té són:

• Té una àmplia difusió local, ja que arriba a gairebé tots els clients potencials

de la zona.

• Si es fa de manera sistemàtica va creant una imatge de predisposició a la

compra.

• Cost unitari relativament baix.

• S'adapta a tot tipus de mida d'empresa.

• Es pot triar un perfil objectiu determinat en funció del nivell social, estil

de vida, etc.

• La resposta sol ser immediata.

Per contra, els inconvenients són els següents:

• Impossibilitat de dirigir l'impacte. El catàleg pot no ser vist per qui prete-

nem, sinó per una altra persona que visqui al mateix domicili.

• La ràtio d'impacte sol ser baixa, per això es necessiten grans tirades.

• El temps d'impacte és mínim: la persona el recull i decideix la resposta en

hores o dies immediats, o el llença.
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• El mercat està molt saturat.

• Si no es treballa amb persones de confiança en el repartiment requereix

un seguiment exhaustiu.

• Pot ser considerat per alguns dels nostres clients finals com un mitjà de

segon nivell.

2) Publitramesa

És el mitjà clàssic en el màrqueting directe i ha constituït el nucli principal de

la publicitat directa. La publitramesa consisteix a enviar per correu una carta

o paquet personalitzat a un grup de persones les adreces de les quals estan a

la base de dades.

Les principals agències de màrqueting directe a Espanya presten serveis de

consultoria, producció, manipulació i franqueig, i per a això disposen d'una

infraestructura tècnica molt avançada.

El més important per a l'èxit d'aquesta acció de màrqueting són les bases de

dades i les llistes de què es disposen per a dirigir la nostra publitramesa, però

hem de tenir en compte altres aspectes fonamentals, ja que en l'elaboració

d'una publitramesa, el director creatiu disposa de diversos elements de comu-

nicació, amb l'objectiu de fer arribar el missatge al client final de la manera més

motivadora; per a això disposa de la carta en si, el sobre, el fullet, la possible

targeta–resposta/comanda, el sobre de retorn, etc. El conjunt de totes aquestes

peces configuren la publitramesa, però és més que paper i tinta, és sobretot

un venedor.

Una vegada que aquest plantejament s'ha entès, és fàcil arribar a comprendre

que el director creatiu ha de tractar tots els elements de la publitramesa com si

fossin un equip humà, ja que en aquests moments constitueixen la seva força

de vendes. El catàleg en si reflecteix, de la manera més convincent i informa-

tiva, el producte que volem vendre, però la peça estrella de la publitramesa la

constitueix la carta, ja que és el mitjà pel qual establim el diàleg amb el client.

Per això, la carta ha de reunir una sèrie de condicionants que indiquem en

l'apartat 2.2.5.

3) Telemàrqueting

Els orígens del telemàrqueting es remunten a 1881, any en què el pastisser

berlinès Kranler va oferir telefònicament als seus clients els dolços fabricats per

ell, i en va aconseguir duplicar les vendes. Però no es va començar a desenvo-

lupar comercialment fins al 1962, data en la qual el cèlebre Lee Iacocca, màxim

responsable de l'empresa automobilística Ford, va encarregar una campanya
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de màrqueting telefònic consistent a contactar amb 20.000.000 de persones

per a aconseguir dues entrevistes diàries per a cada un dels seus 23.000 vene-

dors, i va aconseguir amb això un gran nombre de vendes.

En els últims anys, el sector del telemàrqueting està experimentant un ràpid

creixement. El telemàrqueting s'ha constituït com una eina sistemàtica dins

de les estratègies de les grans empreses, i ha consolidat un creixement continu

en els últims anys. Una de les claus d'aquest creixement és que ha sabut ana-

litzar i anticipar-se a les necessitats de les empreses, desenvolupant aplicacions

i programes especialitzats per a cada àrea d'activitat, donant una resposta es-

pecífica per a cada mercat.

Els professionals del sector comenten que no solament és l'ús planificat i siste-

màtic del telèfon, ja que el telèfon va molt més enllà d'aquesta acció, i se centra

en l'àmbit del servei al client, gestionat per professionals que estan capacitats

per a donar solució als problemes que es plantegen en diferents àmbits socials.

La venda de productes o serveis és una de les moltes aplicacions que genera el

màrqueting telefònic. Cada vegada són més les empreses que utilitzen el tele-

màrqueting per a la gestió del seu servei d'atenció al client, per a rendibilitzar

el seu departament comercial, per a ajudar el departament de màrqueting o

per a fer un treball de camp en un estudi de mercat.

En l'actualitat, la tecnologia ha permès sofisticar enormement aquesta activi-

tat, l'ha dotada de més i millors mitjans, i n'ha ampliat el camp d'aplicacions

i incrementat l'eficàcia. Podem assenyalar els avantatges següents:

• Redueix significativament el cost per contacte.

• Proporciona una resposta immediata i quantificable a l'instant.

• És possible cobrir un ampli mercat des de qualsevol punt geogràfic.

• El missatge es distribueix d'una manera molt ràpida i eficaç.

• Si ho complementem amb altres eines de màrqueting, els seus resultats

són òptims.

Per tant, podem afirmar que, per mitjà de les tècniques del màrqueting tele-

fònic, es poden assegurar els resultats següents:

• Ofereix uns resultats immediats.

• Ens facilita la possibilitat d'arribar al nostre públic objectiu.

• Ens facilita el manteniment de les bases de dades.

• Ens ofereix una qualitat del contacte i d'acció.

• Podem fer una avaluació contínua i sistemàtica dels resultats obtinguts.

• Podem efectuar un mesurament automàtic dels resultats, i calcular-ne

l'eficàcia i la rendibilitat.

• Ens ofereix la possibilitat d'efectuar tests amb gran rapidesa.

• Permet fer modificacions i canvis d'estratègia.
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La utilització del telemàrqueting es pot fer en diversos sectors com el financer,

de transports, assegurances, automòbils, informàtica, política, etc.; és aplicat

principalment en màrqueting, vendes, investigació comercial, serveis, infor-

mació, gestió de cobraments, atenció al client, teletreball, etc.

La utilitat del telemàrqueting es concentra en dos grans grups:

• L'emissió de trucades. És el telemàrqueting en sentit estricte, i l'objectiu pot

ser la televenda, concertació d'entrevistes, prospecció o depuració de bases

de dades. Se sol treballar a temps real amb dos sistemes: visió anticipada

(preview dialing), que consisteix en que l'agent marca el ritme de treball i

el sistema subministra expedients a petició de l'agent, i els automarcadors

(predictive dialing), que consisteix que a mesura que els agents completen

les trucades, el sistema els subministra automàticament nous expedients.

• La recepció de trucades. Té com a objectiu atendre un elevat nombre de

trucades ateses per personal especialitzat. Es fa per mitjà d'un distribuïdor

automàtic de trucades, que permet atendre'n el màxim nombre per agent,

incrementar la productivitat, minimitzar el temps mitjà d'espera i repartir

equitativament les trucades entre teleoperadors, i també facilitar la super-

visió en temps real i proporcionar informació per a dimensionar millor les

accions.

Un aspecte fonamental que cal destacar és l'efecte multiplicador de resultats

que produeix la utilització del màrqueting telefònic combinat amb altres ei-

nes. S'obtenen resultats espectaculars en estratègies globals de màrqueting que

integren la publitramesa i la publicitat amb el telemàrqueting i les forces de

vendes externes. L'èxit en les accions de telemàrqueting està garantit, sempre

que vagin precedides per campanyes de publicitat en premsa, ràdio o televisió

i recolzades amb publitrameses personalitzades.

També cal indicar el protagonisme que està adquirint el servei al client, fac-

tor pel qual estan apostant cada vegada més les empreses, com a element di-

ferenciador, i que les està portant a la realització d'una gestió integral amb el

client. Ens trobem amb casos com el del telèfon d'atenció al client, directe,

oficina directa, línia blava, etc., serveis que s'ofereixen per mitjà de les línies

telefòniques, gairebé tots centrats en l'actualitat en el sector serveis, bancari,

telefonia, assegurances i consum. El seu desenvolupament és creixent i s'hi

augura un futur prometedor, sempre que els seus serveis millorin la qualitat

que actualment presten.

4) Màrqueting per correu electrònic (e-mail màrqueting)

El màrqueting per correu electrònic és la utilització del correu electrònic amb

ànim comercial o informatiu, i es diferencia d'altres eines de màrqueting "tra-

dicional" perquè:
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• Permet fer una oferta personalitzada i exclusiva a cada persona amb un

mitjà immediat, el correu electrònic.

• El cost del mitjà emprat, en aquest cas el correu electrònic, per a fer arribar

l'oferta és molt reduït. Això significa que les companyies deixaran d'estar

tan supeditades als pressupostos i es preocuparan pel que volen dir als seus

clients o futurs clients i quan.

• Els resultats es poden mesurar gairebé immediatament, com a màxim dos

dies. A més, la capacitat de "testar" ofertes és gairebé infinita, ja que es

poden introduir elements de mesura personalitzats, i es poden gestionar

les campanyes d'una manera senzilla.

Clau�fonamental:�demana�permís�als�clients

Però, si hi ha alguna cosa que realment diferència el màrqueting per correu

electrònic d'altres eines del màrqueting és que integra el concepte de màrque-

ting del permís, terme encunyat per Seth Godin, i que consisteix a obtenir

el permís exprés del client o futur client per a iniciar una relació amb ell. En

aquest cas, ningú no rebrà un correu electrònic que no hagi sol·licitat prèvia-

ment o si no ha mostrat un interès per rebre aquest tipus de missatges.

D'aquesta manera, el màrqueting per correu electrònic es posiciona en contra

de les pràctiques de correu no sol·licitat, també anomenat correu brossa, però

el gran problema de la utilització del correu brossa no és la seva provada in-

operància sinó les repercussions negatives en imatge i reputació que poden

tenir les empreses que ho facin. És a dir, els destinataris estan pagant per la

seva connexió a la Xarxa, per la qual cosa rebre un missatge no sol·licitat els

representa una pèrdua de temps i molèsties. Per això, el màrqueting per correu

electrònic és conscient de la ineficàcia i dels riscos que corre i opta pel màr-

queting del permís.

El pas següent és vital, i és com aconseguir el consentiment del client, i per a

això cal oferir-li un valor afegit, concepte molt important i que molts portals i

empreses obliden, ja que és un factor determinant en el fracàs de les empreses

puntcom. És a dir, la clau és oferir-li un benefici, el qual no ha de ser un regal

o una oferta, i pot ser més informació sobre alguna cosa que li interessa. És a

dir, el consentiment s'obté per mitjà d'un intercanvi de beneficis. Ell dóna el

seu permís perquè la companyia li enviï informació i aquesta, a canvi, li dóna

una contraprestació.

Però, també s'ha comprovat que no n'hi ha prou d'aconseguir el permís del

client, sinó que l'important és mantenir una comunicació periòdica, ja que

això proporcionarà un millor coneixement dels clients i permetrà, a més, tenir

actualitzades i activades les bases de dades. La clau és "convertir el desconegut

en amic, l'amic en client i el client en client fidel".
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Claus�del�màrqueting�per�correu�electrònic:

Després de fer un repàs pel concepte i les seves característiques passem a donar

unes quantes claus per a fer amb èxit les campanyes de màrqueting per correu

electrònic:

• Assumpte/tema. És el component del correu on s'indica de què va el mis-

satge. Encara que la majoria de les vegades passa desapercebuda la seva

importància, en té, ja que és el vehicle que decideix si el missatge serà lle-

git o no. Ha de motivar el lector a la lectura. Encara que es pugui creure

que frases com "gratis", "descompte", "guanyador de..." puguin ser les més

efectives per a utilitzar-les com a tema, no és així. És més, els cada cop més

habituals filtres dels programes de correu electrònic estan programats per a

eliminar tots aquells missatges que s'identifiquin amb paraules semblants.

• Missatge. Cal atendre les preferències dels nostres clients i tenir en compte

la seva capacitat tecnològica a l'hora d'enviar el missatge. D'aquesta última

dependrà que l'enviem en versió text o versió HTML. A més, ha de contenir

ofertes o informació realment valuosa per al client.

• Tancament. Sempre hi ha d'haver un enllaç perquè el client, automàtica-

ment, i de forma voluntària, pugui optar per no rebre més missatges.

• Data d'enviament. Cal tenir en compte la data en la qual s'envia el correu

electrònic. Quan es tracta de business to business els missatges haurien de

ser enviats els dilluns a la nit o els dimarts a primera hora del matí. Aquest

període de recepció evitarà que el missatge es perdi entre el desordre pro-

vocat per la quantitat de correus electrònics que són rebuts els dilluns al

matí. Així mateix, és recomanable evitar l'enviament els divendres al matí,

perquè les ofertes no pateixin l'apatia que té aquest dia a la tarda.

• Atenció al client. Totes les preguntes o qüestions que facin els clients s'han

de contestar en un màxim de 24 hores. Els correus dirigits al consumidor

final o usuari solen ser més eficaços quan s'envien els dissabtes a la nit o

entre dimarts i dijous. Els comptes de correu personals són llegits sovint

els diumenges i, per això, l'enviament durant el dia anterior representa el

millor moment per al consumidor, ja que està totalment pendent de la

pantalla i del seu contingut.

1.4. El màrqueting directe davant la publicitat convencional

Ja coneixeu la gran fragmentació de mitjans que hi ha en l'actualitat i com el

mitjà publicitari per excel·lència, la televisió, va perdent força. Aquesta situa-

ció fa que els anunciants valorin cada dia més la resposta dels seus clients als

missatges i la possibilitat de mantenir una relació continuada amb ells.
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A una marca li costa més del doble aconseguir un nou client que man-

tenir un que ja té.

I aquesta filosofia, la de la�resposta�directa�i�el�manteniment�de�la�relació

amb els clients, la dominen les agències i els professionals del màrqueting

directe.

En aquest punt, com us comentàvem en la introducció d'aquesta assignatu-

ra, hem de començar a oblidar certes coses i a replantejar-nos unes altres per

adaptar-nos a la realitat.

La frontera entre el màrqueting directe, entès com a publicitat que busca la

resposta directa i mesurable del públic, i la publicitat convencional s'esvaeix

per moments. I això és conseqüència, principalment, de la necessitat que te-

nen les marques de "parlar" amb els seus clients i, per altra banda, de l'aparició

de nous�mitjans�publicitaris.

Ja que considerem màrqueting directe tota aquella publicitat que convidi a la

resposta:

• no busca la resposta un espot que ens convida a visitar una pàgina web?,

• no busca la resposta un anunci en una revista que ens ofereix més infor-

mació per SMS?,

• no busca la resposta un bàner que ens convida a fer-hi un clic per simular

una hipoteca?,

• no busca la resposta una oficina d'una caixa d'estalvis on un cartell ens

ofereix la possibilitat de guanyar un cotxe si enviem un SMS?

D'exemples com aquests, cada dia en podem trobar més, ja que es van multi-

plicant per moments.

Davant de la pèrdua d'eficàcia dels mitjans tradicionals, les marques

necessiten arribar al públic com sigui, i si ho aconsegueixen, l'objectiu

és cada cop més obtenir-ne la resposta, i si és possible, mantenir-hi una

relació.

Per tant, us recomanem que conegueu la manera de treballar que ha tingut

i té en l'actualitat una disciplina com el màrqueting directe. Si n'enteneu la

filosofia, entendreu el mode de fer publicitat que necessiten els anunciants per

una banda i el públic per una altra. Entendreu avui com es farà la publicitat

del futur.
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Per cert, el�màrqueting�directe�no�és�un�mitjà,�és�una�disciplina. I no

tothom és conscient d'aquesta diferència, ni tan sols dins de l'àmbit de

les agències de publicitat i dels anunciants.

Segurament la majoria de professionals que hem passat per una agència de

màrqueting directe hem sentit dir alguna vegada a algun client: "fes-me també

un màrqueting directe."

No és una broma, ens ha passat a molts. Com us deveu imaginar, el client es

referia a una publitramesa (mailing), un dels mitjans que utilitza el màrqueting

directe per a arribar al públic objectiu.

És important tenir en compte, perquè no us passi com a aquell client, que el

màrqueting directe no està definit ni pel mitjà seleccionat ni pel fet que ens

adrecem a un col·lectiu molt reduït.

Es pot fer màrqueting directe en qualsevol mitjà: televisió, premsa, revistes,

Internet, per SMS... i és clar, també amb una publitramesa...

El que defineix el màrqueting directe com a disciplina és el seu objectiu (la

resposta i la relació amb el públic objectiu), no el mitjà que fa servir (el màr-

queting directe no és una publitramesa o un fullet).

Per tant, podríem dir que sí, que és publicitat, però amb alguns secrets ama-

gats.

La publicitat en màrqueting directe és, abans de res, publicitat, amb totes les

seves possibilitats i limitacions. Pot ser brillant i guanyar premis en festivals

o pot ser tan dolenta com el pitjor espot que es pugui veure en televisió un

matí qualsevol.

El procés creatiu que heu de fer servir per a arribar a una idea genial l'heu

après en la primera part d'aquesta assignatura. És bàsicament el mateix. Les

idees que venen i que agraden al públic segueixen essent les millors... I les més

difícils de trobar, és clar.

Els mitjans i les tècniques publicitàries que fa servir el màrqueting directe són

pràcticament els mateixos que fa servir la publicitat convencional.

La diferència entre el màrqueting�directe i la publicitat la trobarem en

els objectius que persegueixen: el primer persegueix una resposta directa

i mesurable, mentre que la segona persegueix la difusió del coneixement

d'una marca o un producte.

Vegeu també

Podeu aprofundir aquest tema
en l'apartat 2, "La publitramesa
(mailing), o un venedor que es
cola a la nostra bústia".
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Es poden fer servir mitjans idèntics i, en canvi, hi pot haver grans diferènci-

es d'execució de la peça publicitària. Per entendre-ho millor, farem servir un

exemple.

Exemple: club de futbol busca president

Imaginem un club de futbol que busca president. S'han de captar socis votants, el major
nombre possible amb l'objectiu de guanyar les eleccions del club.

Quina estratègia faria servir un creatiu de màrqueting directe? I un creatiu de publicitat
convencional?

Possiblement, el publicitari tradicional se situaria, si pogués, en el lloc més vistós de
l'estadi un dia de partit i, amb veu ferma, de vegades a crits, detallaria el seu programa
entre el major nombre de persones possible, fins i tot entre la gent que ja té intenció de
votar-lo, els que estan indecisos i aquells que no el votarien mai.

I possiblement, el creatiu de màrqueting directe començaria fent el mateix. Però no es
quedaria satisfet només donant a conèixer el seu programa. Quan acabés la seva exposició
no s'acomiadaria del públic fins al dia de les votacions, sinó que deixaria una possibilitat
de resposta a la gent que l'ha escoltat i els convidaria a establir-hi un diàleg en cas que
volguessin saber més del seu programa.

També els esperaria o els convidaria a la barra del bar de l'estadi. Els preguntaria per
les seves inquietuds, per la seva manera d'entendre el futbol, pels jugadors que més els
agraden. Intentaria fer-ho persona a persona. Potser convidaria a una copa a cadascun
d'ells i parlarien de coses diferents: de la vida, de la feina... I un cop guanyada la seva
confiança, els demanaria el vot. Fins i tot els demanaria que li donessin alguns consells
i opinions per a quan estigués en el poder.

I ja posats, potser també els demanaria que li presentessin alguns amics per tal d'establir
amb ells una conversa personal i aconseguir-ne igualment el vot.

En síntesi, les dues maneres d'actuar són publicitat. Però l'objectiu de l'especialista en
màrqueting directe sempre serà parlar amb cadascú com si fos una sola persona. Segura-
ment això li farà invertir més temps, més diners i més esforços, però segurament també
obtindrà millors resultats al final.

Perquè per a ell el protagonista és el mateix consumidor. I el soci també l'hauria de ser
en un club de futbol, no?

Per a l'especialista en màrqueting directe, el protagonista de la comunicació no

és ni el propi anunci, ni la marca ni el producte que anunciem. El protagonista

és el mateix consumidor. Ell és el rei i l'estrella de la comunicació.

Llavors, en què es diferencien la creativitat en màrqueting directe de la crea-

tivitat en publicitat convencional?

D'entrada, hi trobarem moltes més similituds que diferències. Els creatius

utilitzem el mateix procés mental per a aconseguir idees, tant si es tracta de

màrqueting directe com si és publicitat, un procés que vosaltres ja coneixeu.

Sí que trobarem diferències en les aplicacions, i sobretot, en l'estratègia. I

és que no és el mateix una creativitat orientada preferentment a la difusió

de coneixement d'una marca (publicitat convencional) que aquella que busca

l'obtenció de respostes mesurables (màrqueting directe).

Tradicionalment, la publicitat�convencional:

• tendeix a la recerca de canvis d'actitud en el consumidor;

Bones idees

Les bones�idees no són patri-
moni d'una disciplina o d'una
altra. Són patrimoni dels bons
creatius.
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• indueix a la passivitat al receptor per fixar el missatge en la seva ment;

• utilitza un discurs més evocador;

• produeix un monòleg;

• busca la notorietat i un impacte memorable;

• elabora missatges no personalitzats.

En canvi, el màrqueting�directe:

• busca el fruit dels canvis d'actitud que produeix la publicitat convencional;

• busca l'acció i la resposta immediata del públic;

• utilitza un discurs molt més directe i que vengui;

• busca produir un diàleg amb el públic objectiu;

• sovint busca la relació continuada amb el públic;

• elabora missatges personalitzats.

En�resum, si l'objectiu és donar a conèixer un producte al públic en general,

s'ha de fer servir la publicitat massiva. Però si l'objectiu és identificar consumi-

dors i atendre'ls d'acord amb les seves necessitats personals, haurem d'utilitzar

el màrqueting directe i el seu discurs creatiu.

1.5. Però, què fa que funcioni una acció de màrqueting directe?

Per començar, o venem o no som creatius...

I és que la creativitat en màrqueting directe està subjecta, més que en cap

altra disciplina publicitària, a l'obligació de vendre. Haurem de vendre plans

de pensions, adopcions d'infants a Somàlia, altes en un club, cotxes, cursos

d'anglès, etc.

Evidentment, tota publicitat ha de vendre, però el màrqueting directe, a més,

ha de fer-ho d'una�manera�directa. Hem de tenir en compte que el client

tindrà a la mà, dia rere dia, els resultats de la campanya que ens ha encarregat.

Independentment del producte de què es tracti, un creatiu de màrqueting di-

recte viu de les respostes de les seves campanyes.

Si la resposta no és l'esperada és que haurem fet alguna cosa malament, sia en

l'estratègia, en la selecció del públic objectiu, en l'oferta o, arribats a la nostra

responsabilitat, en la creativitat.

Podem tenir una idea brillant, innovadora, fins i tot trencadora, però

serà realment creativa quan arribi al consumidor i el faci respondre.
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I per a vendre, és molt important saber com funciona el nostre públic, els

nostres consumidors. Perquè en màrqueting directe, si volem vendre, és tan

important o més conèixer el públic a qui volem vendre com el producte o el

servei que volem vendre.

1.5.1. Per començar, mai no venguis a un estrany

Aquesta recomanació, molt encertada, la va fer per primera vegada Ramón

Guardia, fundador a Espanya d'Ogilvy&Mather Direct, en el seu llibre Nunca

vendas a un extraño.

I veritablement, no hi ha res que ens pugui ajudar més a conèixer una mica més

el nostre públic com el coneixement de les seves motivacions; bé, el nostre

públic i qualsevol persona.

Conèixer com�pensen els nostres possibles clients ens pot ajudar, i molt, a

entendre per què actuen. I ens pot ajudar a tenir aquella idea, aquella imatge

o aquella paraula que els arribi de veritat.

I és que tota acció de compra o de resposta, finalment, és el desenllaç d'un estat

d'ànim en el consumidor. I aquest estat d'ànim és el que ha de fer aparèixer

la creativitat de tota acció de màrqueting directe.

El producte que volem vendre ha de despertar aquest estat que porta a la com-

pra final, a la resposta, i ha d'implicar�el�consumidor.

En resum, es tracta de crear una situació que, com a desenllaç, porti a

la resposta: a enviar un cupó, a marcar un número de telèfon, a enviar

un correu electrònic, a visitar una pàgina web, a enviar un SMS...

Els missatges que creï un creatiu de màrqueting directe han d'apuntar directa-

ment al cor del seu públic, és a dir, a les seves motivacions. Si veritablement

arriba a elles, la tan desitjada resposta serà seva.

Una mica de psicologia aplicada a la creativitat, per Robert Cial-
dini i Gorka Garmendia

Un cop es va fer un experiment en un carrer de Manhattan.

Quan la multitud esperava el semàfor per poder travessar a l'altra banda del carrer, un
actor feia el primer pas sense esperar que la llum canviés a verd. Com segur que ja intuïu,
molta gent el va seguir sense adonar-se que el semàfor seguia en vermell. Però aquí no
acaba el més curiós. El més sorprenent és que quan aquest actor anava ben vestit, amb la
seva corbata i pentinat impecables, el nombre de persones que el seguien era molt més
nombrós.

Lectura recomanada

R.�Guardia (1991). Nunca
vendas a un extraño. Bilbao:
Deusto.
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Hi ha molts principis psicològics de la persuasió que tots seguim també com a

consumidors. Si els coneixem i hi treballem correctament, els podem utilitzar

per a millorar la resposta d'una publitramesa o de qualsevol acció de màrque-

ting directe. I, qui sap, potser també per a negociar un augment de sou, o un

pressupost amb un client, etc.

Conèixer els ressorts que ens mouen a actuar de vegades de manera poc raci-

onal és divertit. Però sobretot és útil si us interessa que els vostres clients res-

ponguin a les vostres accions publicitàries.

I és que la psicologia envolta les nostres vides.

Robert Cialdini, en el seu llibre Influence: The Psycology of Persuasion, condensa

aquests ressorts en 6 interessants principis. Gorka Garmendia, un dels millors

creatius de màrqueting directe d'aquest país, els interpreta i explica amb molt

encert i en un llenguatge molt més proper.

1)�Principi�de�reciprocitat:�per�a�rebre�primer�has�de�donar

O dit d'una altra manera, quan algú ens dóna alguna cosa, es crea en nosaltres

una irresistible necessitat de tornar.

Al supermercat és habitual trobar-se hostesses que ens ofereixen degustacions

de nous productes.

Molts preferim dir "no, gràcies" abans d'acceptar la mostra. No perquè no ens

vingui de gust sinó perquè una vegada has mossegat l'esquer, o en aquest cas

la galeta, és molt difícil rebutjar la caixa de galetes en promoció.

I si no, fixeu-vos que mai no es deixa el producte per degustar sense hostessa.

Sense l'hostessa la promoció no funciona. Sempre hi ha una persona entre

nosaltres i el regal, el factor humà fa treballar el principi de reciprocitat.

En publitrameses de fundraising (captació de fons per a entitats sense ànim de

lucre) se'ls va ocórrer fa molt de temps incloure-hi regals no sol·licitats, com

adhesius amb el nostre nom i adreça o calendari. Per què? Perquè arribaven a

multiplicar per dos la resposta, amb un increment de cost mínim.

En les empreses de venda per catàleg, per exemple, enviar el catàleg únicament

o enviar-lo amb un regal (a canvi d'una comanda), té un factor multiplicador

en la resposta (delta en l'argot) de 3 i de vegades fins a 7. És a dir, que més val

incloure un regal en cada acció.

Com podem aprofitar aquest principi en màrqueting? La via més evident ja

la coneixeu: fer�un�regal al client.
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Un regal abans de la decisió de compra pot fer que la balança s'inclini al nostre

favor.

Pot consistir a enviar una mostra en la publitramesa mateixa, o deixar-la en

una bústia. En mitjans electrònics com la publitramesa electrònica, bàners o

enllaços patrocinats és més complicat.

Però recordem que no ha de ser una cosa física. El principi de reciprocitat tam-

bé funciona amb favors: podeu enviar gratuïtament un PDF amb informació

important per al client, com un estudi del sector, un cas pràctic amb la solu-

ció, una llista de punts a tenir en compte, etc. Si la informació és útil, haurem

aconseguit un estat d'ànim favorable als nostres interessos.

2)�Principi�de�consistència:�si�he�dit�"sí"�és�que�"sí"

Ens costa prendre una decisió. Però una vegada presa una, ens hi enganxem

com un imant.

A partir de llavors, les nostres actuacions estaran d'acord amb la decisió adop-

tada.

Per què? Perquè ens agradar ser (i semblar) consistents. La consistència

s'associa amb valors sòlids, amb fortalesa d'esperit: "Aquest tipus té les coses

clares, és molt segur".

El contrari, les persones inconsistents, confuses, canviants, ens semblen més

febles i, en grau acusat, arriba a la malaltia mental.

Però hi ha un altre motiu. Ser consistents és útil, un cop hem pres un camí ja

no cal pensar més. I ja sabem que els éssers humans som experts a estalviar

energia.

El compromís�és�la�clau, els comercials ho saben bé. Aconseguir que ens obrin

i no ens donin amb la porta als nassos és tenir molt de guanyat. Com podem

aplicar aquest principi?

Un parell d'exemples:

1) Mitjançant la constància escrita: els bons venedors porta a porta ens demanen que
nosaltres mateixos omplim la comanda, de pròpia mà, a més de signar-la, perquè saben
per experiència que una compra sol·licitada per escrit per un mateix és més difícil de
retornar.

2) Mitjançant la constància pública. WeightWatchers, una empresa nord-americana que
ajuda a perdre pes, aconsegueix alts resultats aplicant aquest principi: els clients exposen
els seus objectius de reduir quilos i els seus compromisos per a menjar menys i millor
públicament, davant d'altres clients. Després de comprometre'ns davant dels altres, costa
molt "fallar".

3)�Principi�de�prova�social:�la�massa�té�raó
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Per saber si alguna cosa és correcta, sovint mirem si la resta que ens envolta

considera que és correcte.

En la majoria de vegades, fer el que altres fan serà més encertat que no fer-ho.

Fer el que fa tothom funciona més vegades de les que falla.

Per això confiem en els més venuts, en les pel·lícules que tenen rècords de

taquilla, o escoltem els 40 Principales.

Si necessitem serveis de consultoria i no sabem a qui acudir, provar amb la

consultora que més creix a Europa pot ser una bona opció. Els indecisos en

les eleccions nacionals tenen tendència a votar a la llista més votada. I així

successivament.

Per convèncer algú que tenim un bon producte o servei, millor que dir-ho un

mateix és aportar-ne una prova social:

• Publicant la llista de clients: com més siguin i més coneguts, millor. Aquest

recurs és especialment important en B2B (venda d'empresa a empresa).

• Incloure dotzenes i dotzenes de testimonis de clients coneguts, tàctica

molt utilitzada per les pàgines web de venda d'informació (llibres electrò-

nics –e-books–, teleseminaris, etc.).

• Aportar premis, guardons i certificats que demostrin l'aprovació de grans

col·lectius o institucions.

4)�Principi�d'agradar:�millor�que�els�agradis

No descobrim gran cosa si diem que tenir atractiu físic, alçada i bona presència

ens dóna més possibilitats de trobar feina, d'aconseguir comandes o, simple-

ment, que la gent ens faci més cas.

Però potser li donem menys importància de la que té.

Als països llatins, tenim molt en compte les recomanacions quan hem de con-

tractar persones o seleccionar proveïdors.

Quan el fill del nostre amic ens demana que li comprem un número de loteria

per al viatge de fi de curs, si sentim que no ens hi podem negar (i el premi del

sorteig és el de menys) llavors és que el principi d'agradar està actuant.
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Els programes de referències MGM (member-get-member) que demanen als seus

clients que portin altres clients basen la seva força en aquest principi. Sovint,

les empreses de venda per catàleg inclouen en el sobre resposta mateix un petit

cupó perquè "una amiga anoti les seves dades". Si agradem al nostre client, ens

portarà més clients. Només hem de demanar.

Aquest nou prospecte, a més de ser amb cost zero, és una arma poderosa, si

ens hi dirigim amb el missatge "la teva bona amiga XXXX m'ha dit que podies

estar interessada en..."

Què podem fer per "caure bé" al nostre client?

Hi ha diverses vies amb què podem treballar aquest principi:

1) Atracció física: és la via més evident. I la que més neguem: ens costa admetre que a
vegades votem un polític o seleccionem un candidat per la seva aparença (i ho seguim
negant).

2) Similitud: el comercial hàbil descobreix els nostres gustos, la nostra orientació religiosa
o la nostra marca de cigarrets i els fa seus.

3) Compliments: és un dels grans punts dèbils de l'ésser humà. A tots ens agrada que ens
adulin. El sorprenent és que diversos estudis científics han demostrat que el poder dels
compliments és el mateix tant si són certs com si no.

4) Cooperació: quan algú demostra que està del nostre costat, que treballa de valent pel
nostre benestar, llavors és més fàcil que ens agradi i li fem cas. És la tècnica del poli bo
- poli dolent, que tantes confessions aconsegueix, o la del comercial que es baralla amb
el cap per aconseguir-nos el millor preu.

5) Associació: qui porta bones notícies ens cau bé. A l'inrevés, el missatger que anuncia
"la batalla s'ha perdut" acaba pagant els plats trencats. El mateix passa amb els homes
del temps, tan estimats quan anuncien sol, però odiats quan anuncien inundacions (ja
els agradaria tenir poder per a canviar el temps). Per això els bancs intenten millorar la
seva imatge donant diners a ONG. O el nou model de cotxe es presenta amb dues noies
sensacionals, esperant que associem desig-noia-sensacional amb desig-cotxe-bonic.

5)�Principi�d'escassetat:�poc�és�molt

"És l'últim que queda? Tot i que encara no sé el que és... ha de ser per a mi!"

Segons el principi d'escassetat, els productes o serveis d'una empresa incre-

menten el seu valor en el moment en què són difícils d'aconseguir per la seva

escassetat, encara que aquest producte o servei sigui exactament el mateix que

quan n'hi havia abundància.

Contra tota lògica, som capaços de donar un valor a alguna cosa simplement

perquè és estrany, únic, exclusiu, limitat o especial.

Pensem en un segell d'1 euro. Quant val? Direm que això, 1 euro. Però, i si ens

diuen que pertany a una sèrie reduïda en la qual la imatge es va imprimir a

l'inrevés i per això és molt cobejada pels col·leccionistes?
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Les exposicions permanents dels museus d'Espanya es compten entre les mi-

llors del món i, no obstant això, si exceptuem els turistes, pocs són els que

les visiten.

Però n'hi ha prou que s'organitzi una exposició itinerant sobre Caravaggio,

Van Gogh o Goya perquè es formin cues quilomètriques a l'entrada. Per què?

Pel seu caràcter d'efímer: en pocs dies deixen d'existir i per això té un valor

superior a una cosa que sempre està disponible.

Mil�i�una�variants

Només cal mirar al nostre voltant per a veure innombrables exemples que

podem aplicar en els missatges de màrqueting directe:

• En articles per a col·leccionistes: "edició limitada", "no es repetirà, els mot-

lles han estat destruïts", "només 1 per llar", etc.

• En els llibres: "no es tornarà a editar fins l'any que ve", "relació de llibres

prohibits per l'Església", "ja us podeu apuntar a aquesta llista d'espera i

reservar-ne un abans que es publiqui i s'esgoti".

• En les subhastes: les rivalitats poden aconseguir lluites de licitació fins a

arribar a preus que no tenen res a veure amb la realitat. Arribats a aquest

punt, el que perd realment és el que guanya.

• En les immobiliàries, en altres temps: "Hi ha una parelleta que hi està molt

interessada", "és l'última adossada que em queda, me les han tret de les

mans", "abans que comencin a remoure la terra ja s'haurà venut tot sobre

plànol".

• En els hipermercats: "Televisor de 17 polzades per només 145 € fins que

s'esgotin les 2.000 unitats disponibles". Aquestes gangues extremes produ-

eixen una allau de clients, la majoria dels quals es quedaran sense televisor

d'oferta però s'emportaran qualsevol altre, encara que no sigui tan barat.

Veient els exemples anteriors podem resumir que el nostre producte serà més

valuós com més potenciem aquestes tres variables:

• La dificultat de tenir-lo.

• La competència per a tenir-lo.

• El que sobta és la seva escassetat.

6)�Principi�d'autoritat:�fem�cas�a�qui�més�en�sap
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Des de petits aprenem a fer cas als pares, als professors i a qualsevol que porti

un uniforme, perquè en fer-ho, en la majoria de vegades, sortim guanyant.

La rebel·lia sovint es rebel·la com a poc pràctica perquè comporta càstigs, ac-

cidents o frustracions.

La submissió és útil per a la societat perquè permet construir edificis, defensar

països, comerciar per tot el món. Sense el respecte a l'autoritat seria impossible.

De grans busquem les mateixes figures d'autoritat en els jutges, en les forces

de l'ordre, en els caps, en els experts... perquè ens diguin el que hem de fer.

Respectem fins a tal punt la jerarquia que si hi ha dos caps que ens donen

ordres contradictòries farem cas a aquell que sembli més cap.

Hi ha un anunci de productes anticalç per a rentadores que es repeteix tem-

porada rere temporada. Senyal que els ha d'anar bé.

Hi apareix una senyora amb la rentadora espatllada i un tècnic, amb la seva

granota blava, que li diu alguna cosa així "la calç s'ha incrustat en la resistència

i per això s'ha fet malbé. Si hagués fet servir aquest producte anticalç no hauria

de pagar la factura".

Si ho diu ell, que deu haver arreglat dotzenes de rentadores, ha de ser cert.

Però qui és ell per a tenir credibilitat?

És un actor, sí. Però té l'aparença d'expert, i això és suficient.

Com podem aprofitar aquest principi en màrqueting directe?

Busquem figures d'autoritat que ens diguin el que hem de fer. Però especial-

ment les que estan de la nostra part, les que ens revelen els secrets de la inver-

sió en fons de pensió o de com treure les taques de bolígraf de les camises.

Per tant, proporcionem als nostres prospectes la figura que busquen amb

aquests elements:

• Titulacions: de la mateixa manera que el dentista folra les parets de les

seves consultes amb títols, diplomes i certificats, inserim qualsevol acredi-

tació o premi que ens pugui posicionar com a experts en la matèria.

• Aspecte gràfic: cal cuidar la línia gràfica i la qualitat dels materials per a

transmetre l'autoritat que vulguem transmetre.

• Honestedat: l'expert ha de ser imparcial, fins i tot a desgrat. Ocorre quan

l'agent de la immobiliària ens diu que hem de demanar més pel nostre pis,

encara que això retardi la venda i, per tant, la possibilitat que l'agent cobri
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la comissió com més aviat millor. Altres maneres d'aconseguir honestedat

és mitjançant els testimonis, les llistes de clients i els casos pràctics.

Un altre enfocament psicològic més vinculat al màrqueting direc-
te: la perspectiva de Santiago Rodríguez

Santiago Rodríguez és un dels millors creatius de màrqueting directe de l'Estat

espanyol i, a la vegada, un dels que té més experiència en el sector.

En el seu llibre Creatividad en marketing directo afirma que l'estudi de la con-

ducta humana revela l'existència de comportaments�inevitables�i�repetitius

en l'ésser humà.

Persuadir implica conèixer tots aquests comportaments que es produ-

eixen diàriament en les persones i, després, fer servir les tècniques de

la publicitat de resposta directa per a aconseguir el convenciment del

client i el pas definitiu cap a la venda.

Segons Santiago Rodríguez, aquests comportaments repetitius són variats. Els

ha batejat amb noms força curiosos, però molt propers a la realitat. A conti-

nuació, resumim els més importants que cal tenir en compte en una acció de

màrqueting directe.

1)�La�percepció�impulsiva�del�contrast

Segons Santiago Rodríguez, hi ha unes necessitats d'emmarcar tots els estímuls

que es perceben entre dos�extrems.

Així, qualsevol de nosaltres tindrem una tendència a comparar totes les nos-

tres percepcions amb elements que formen els�marcs�de�referència que es

troben en el nostre interior.

En el missatge cal intentar condicionar la percepció dels consumidors, de ma-

nera que tots aquells estímuls que aquest ofereix se situïn a prop dels extrems

positius. Es tracta de comparar el que volem aconseguir amb l'opció negativa

oposada.

Per ampliar

Marketing directo de hoy en
día, per Santiago Rodríguez.

Lectura recomanada

S.�Rodríguez (1996). Creati-
vidad en marketing directo. Bil-
bao: Deusto.
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La qüestió consistiria a canviar el punt de vista del client, posant èmfasi en

l'extrem negatiu per aconseguir una percepció positiva.

2)�Generositat�induïda�per�la�generositat

Aquesta llei d'influència estableix que existeix un fort sentiment�de�deute

enfront d'algú que ens dóna alguna cosa i a qui no s'hi pot correspondre.

Aquest sentiment és el que portarà les persones a donar més del que han rebut

per intentar recuperar l'equilibri. El desequilibri que es produeix en aquesta

situació té la seva explicació en el fet que l'ésser humà tendeix a ser agraït de

mena i, per tant, a correspondre de manera instintiva a aquells que demostren

la seva generositat.

Exemple

Aquest procés resulta efectiu a
l'hora de comunicar els preus
d'un producte, ratllant aquells
que resultarien elevats i esta-
blint-ne de més baixos en les
nostres ofertes.
Per exemple:

"ara només 3,99 € per celebrar
el nostre primer aniversari..."

Aplicar aquesta llei en màrqueting directe és tan senzill com fer�sentir�al�client

que ell és el�centre�del�missatge, perquè aquest missatge ha estat especialment

elaborat per a ell.

A part dels regals, també podem utilitzar recursos com donar les gràcies, de-

manar perdó o aconseguir que el client se senti afortunat per rebre la proposta.

3)�Valoració�irracional�de�l'escassetat

La teoria que aplica aquesta llei és que "tot allò que és valuós ha de ser escàs".

La qualitat de certs productes ve sovint determinada per la seva quantitat.

Generar aquesta percepció en el destinatari de la nostra comunicació obtindrà

resultats molt valuosos.

Exemple

Es tracta d'oferir generosament
al destinatari del missatge ob-
sequis o comoditats indepen-
dents de la venda.
Per exemple:
"... aquest regal totalment gra-
tis per a vostè."

L'ús d'aquesta tècnica ajuda a la compra i, a més, accelera l'acció de resposta

del nostre públic. En màrqueting directe aquesta tècnica es tradueix en la li-

mitació�del�temps�de�l'oferta�i�de�la�quantitat�de�productes a disposició

del client.

4)�Relaxació�per�pertinença�social

Davant de tot tipus de decisions, les persones tenim la necessitat de sentir-nos

acompanyades.

El procés de compra o de resposta implica una decisió i, per tant, també pro-

vocarà una certa tensió en el destinatari de la nostra comunicació.

Exemple

Per exemple:
"Oferta vàlida només fins al 23
de maig"
"Només 55 unitats..."
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El suport en la decisió ha de provenir de l'entorn�del�consumidor, i això s'ha

de veure reflectit en el missatge. Es tracta de donar-li arguments i tranquil·litat.

5)�Maduresa�obsessiva�íntima

Una persona madura és conscient de la seva personalitat i actua en conseqüèn-

cia. Per a aquest tipus de clients la tècnica adient és aquella que�implica pro-

fundament el consumidor.

Aquest tipus de persones posseeixen un fort sentiment de la paraula donada

i tendeixen a ratificar la decisió presa com una manera de defensar davant

d'ells mateixos la seva pròpia personalitat. Tendeixen a ser coherents amb si

mateixos i a actuar per principis propis. Per tant, tindran una gran eficàcia

expressions que facin referència a la seva�paraula.

Exemple

Un regal amb les inicials del consumidor provocarà una forta resposta en aquest grup, ja
que una persona madura se sent conscient de la seva personalitat única.

També podem incloure-hi els enviaments de publitramesa de dos passos. En el primer
pas, s'informa al consumidor i aquest sol·licita més informació sobre l'oferta. El segon
enviament és la informació sol·licitada i tindrà un caràcter molt més vinculat amb aquest
tipus de perfil. Mitjançant aquest sistema tindrem més possibilitats d'assolir l'èxit en la
venda.

Exemple

Per aconseguir aquest senti-
ment de pertinença molts mis-
satges inclouen testimonis de
persones de referència i imat-
ges que representen l'entorn
del client.

A més, cal donar al consumidor una gran quantitat de motius pels quals ha

de comprar el producte, però sense oblidar que després de la compra també és

necessari reafirmar aquesta compra. Aquesta llei estableix que el nostre client

necessita també la confirmació del fet que ha realitzat una bona elecció.

6)�Latència�de�l'obra�inacabada

Aquesta llei estableix que existeix una latència de les obres no finalitzades que

porta les persones a acabar les coses que comencen.

Sembla que una feina que no s'ha pogut completar es recorda amb molta més

facilitat i que no es produeix una relaxació real fins que no s'acaba.

Confirmació

Aquesta seguretat i confir-
mació la pot obtenir tant per
mitjà de les persones que
l'envolten com amb publicitat
que li recordi els motius de la
compra.

En màrqueting directe aquesta teoria es tradueix en missatges�incomplets que

el destinatari de la nostra comunicació ha d'acabar completant-ne el significat.

Tots aquests elements serveixen per a implicar el destinatari en el missatge,

de manera que sigui ell mateix qui li doni una conclusió.

7)�Recerca�inconscient�de�la�discussió

Exemple

Es tracta de missatges que re-
meten a altres pàgines per tal
de descobrir el missatge com-
plet o que porten a realitzar di-
ferents tasques.
Per exemple:
• un dibuix per a acabar,
• un segell per a enganxar en

un altre lloc,
• un puzle per a reconstruir.
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La darrera llei d'influència és la que fa referència a la necessitat creixent del

consumidor de plantejar objeccions enfront de tot. Per tant, el missatge ade-

quat haurà de tenir�en�compte aquells dubtes que el client pugui tenir res-

pecte de l'oferta.

Es tracta d'incloure dins del nostre missatge totes les respostes.

La introducció�de�preguntes�en�el�missatge aconseguirà manifestar totes les

objeccions del client. Hem d'aconseguir la seva objecció, la cerca d'explicació

i oferir-li, immediatament, una solució.

Un bon creatiu de màrqueting directe és, en cert sentit, un dissenyador

de discussions a mida de cada producte.

Les preguntes que funcionen millor són les que obliguen el lector a triar entre

dues opcions. Evidentment, el consumidor ha de percebre una de les dues

opcions com a positiva.

Els estudis basats en aquesta llei també afirmen que hi ha una tendència a la

recerca de la discussió relacionada amb la classe�social del destinatari. Com

més elevada és aquesta classe social, més patent es fa aquesta llei i, per tant,

més preparats hem d'estar per a cobrir totes les possibles preguntes que el des-

tinatari es pugui plantejar.

1.5.2. Importància de la informació per a la creativitat en

màrqueting directe

Diuen que qui�té�la�informació�té�el�poder. Si nosaltres disposem d'una bona

informació abans de començar una campanya, també tindrem el poder de fer

que aquesta campanya sigui força creativa i eficaç.

Si abans de començar la creació de qualsevol campanya de màrqueting directe

disposem d'informació de baixa qualitat, el més probable és que el resultat

també sigui una creativitat de baixa qualitat.

Sovint crear no és més que relacionar diferents mons allunyats entre ells. Des-

cobrim coses noves a partir de fer "xocar" elements coneguts. Per tant, com

més elements coneguts tinguem (informació), més possibilitats tindrem de

produir aquests xocs i obtenir una millor creativitat.

Així doncs, abans�de�començar�el�procés�creatiu ens hem de preguntar com

a mínim:

Què?

Informació i brífing

La feina de recopilar i facili-
tar la informació és, sobre-
tot, feina del departament de
comptes. Un bon brífing hau-
rà d'incloure tota la informa-
ció útil que sigui possible i que
ajudi en la feina creativa.
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Aquest què és, ni més ni menys, el producte1 que hem de vendre o pel qual

ens han de respondre.

(1)Informació sobre el producte

Hem de tenir presents les seves característiques, l'hem de provar si és possible, saber quin
és el seu cicle de vida, si forma part d'una gamma de productes o no, la seva estacionali-
tat, el principal benefici que ofereix a l'usuari, la seva competència, els seus antecedents
publicitaris, etc.

Tot, per poc important que ens sembli d'entrada, pot ser fonamental per a

crear una bona campanya. Mai no és massa la informació que podem tenir del

producte o el servei que hem de vendre.

Per�a�què?

S'ha de tenir molt clar l' objectiu2 de l'acció abans de començar cap tasca cre-

ativa.

(2)Quin és l'objectiu de la nostra comunicació?

Vendre? Fidelitzar? Captar?

L'objectiu serà un factor molt important a l'hora de marcar el to de la comunicació, per
exemple.

A�qui?

Hem de saber a qui3 hem de parlar per posar-nos en la seva pell. Conèixer les

persones a qui ens adrecem ens permetrà imaginar-nos millor un "represen-

tant" d'aquest públic, cosa que ens farà molt més fàcil construir un discurs més

efectiu. Així podrem parlar a la persona, no a la massa.

(3)Conèixer el perfil de les persones a les quals ens adrecem

Cal intentar entendre les seves motivacions, les seves necessitats.

Hem d'aconseguir una descripció detallada del perfil de les persones: edat, sexe, poder
adquisitiu, nivell d'estudis, zona geogràfica...

Quan,�com�i�on?

Quan4 es llançarà la campanya? Com han de respondre els nostres possibles

clients? On tindrà lloc la nostra acció? Aquestes són només algunes de les pre-

guntes que poden marcar la diferència entre l'èxit i el fracàs d'una campanya.

(4)Quan

Per exemple, ens pot ser molt útil conèixer els dies durant els quals es desenvoluparà
una campanya per aprofitar�creativament aquesta estacionalitat: la tornada al col·le?, el
començament de les vacances?, Nadal?
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1.6. La veritable creativitat en màrqueting directe comença amb

l'estratègia

Com sabeu, el brífing del client no passa directament al departament de crea-

ció. Abans, cal una feina estratègica molt important per part del departament

de�comptes�i�de�planificació.

Sovint una idea excel·lent per a una campanya de màrqueting directe pot sor-

tir de la manera com tractem una base de dades, de com tractem la infor-

mació, de com triem el nostre públic objectiu, de com estructurem una sèrie

d'enviaments de publitramesa, etc.

Aquesta part se sol anomenar creativitat�estratègica i hi pot aportar idees

qualsevol persona de l'agència que participi en la campanya.

Fins i tot quan el brífing arriba als creatius, aquests no es limiten a una aplica-

ció formal de la creativitat (textos, concepte, etc.), sinó que comencen pensant

des d'un punt de vista més estratègic abans d'arribar a les peces finals.

El que hem vist fins ara és aplicable a la creativitat en màrqueting directe en

general, no a un mitjà en concret.

Aquest mòdul tracta la introducció al coneixement del màrqueting directe en

general, i a la seva creativitat en particular. Però no és mai sobrer, a causa de la

seva importància, veure unes quantes recomanacions que haurem de tenir en

compte abans de fer l'estratègia i, per tant, qualsevol campanya de màrqueting

directe.

12 recomanacions que cal tenir sempre en compte a l'hora de fer una bona
estratègia de màrqueting multicanal

1) El consumidor, sempre el primer:

El consumidor ha de ser el protagonista, l'heroi, l'element principal de la nostra comuni-
cació, i no el producte. Cal mantenir-se alerta per a captar les oportunitats que ens brinda
el mercat, saber què cridarà l'atenció de la gent, desenvolupar i consolidar la relació amb
els clients i estar sempre per davant pel que fa a la dinàmica del mercat en el qual ens
movem.

2) Cercar sempre oportunitats per a la segmentació i per a l'especificitat de les nostres
campanyes:

No tots els clients responen de la mateixa manera, ni val la pena dedicar els mateixos
esforços a tots els possibles segments del mercat. A cada client, només el que li pot in-
teressar veritablement. No malgastem ni inversió, ni temps, ni recursos en canals ni en
públic que no ens facilitaran resposta.

3) Establir un procés clar de desenvolupament creatiu:

Cal construir sempre un breu esquema que estableixi els objectius per a cada canal. Cal
veure com podem interactuar en cada canal i després entendre com cal fer el treball en
conjunt. Cal assegurar-se d'incloure els fluxos de gestió de la resposta, la captura de dades
i el mesurament.

4) Desenvolupar un pla per a gestionar les respostes:

Vegeu també

En el mòdul didàctic 4 "El mix
de mitjans" podeu consultar el
cas de Virgin Mobile (Austrà-
lia), un excel·lent exemple de
com per obtenir una gran res-
posta la creativitat neix d'una
idea estratègica.
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És absolutament fonamental per a l'èxit d'un pla creatiu elaborar un pla de gestió de
respostes. Els consumidors poden respondre de diverses maneres a qualsevol missatge, i és
obligatori assegurar-se que aquestes respostes es poden capturar i mesurar adequadament.

5) Personalitzar els missatges sempre que sigui possible:

És molt eficaç utilitzar informació sobre el client sempre que sigui possible per a crear
missatges rellevants. Fer una personalització intel·ligent per segments o grups d'audiència
significa dissenyar un missatge o pla d'acció específic per a cada segment. Algunes mar-
ques s'ocupen d'aquest factor fent diverses versions d'una mateixa campanya per a cada
sector o en cada canal, i d'aquesta manera aporten valor al missatge i faciliten la comu-
nicació amb els consumidors.

6) Buscar sempre la manera més nova de captar nous clients:

En aquest cas, cal analitzar les possibilitats que ens ofereixen els mitjans, els recursos, la
velocitat de resposta i la versatilitat. Els nous mitjans digitals, per exemple, faciliten molt
la segmentació. A la Xarxa la gent tendeix a dirigir-se cap on li interessa, la gent està on
vol estar o buscant el que necessita. I aquí és on pot estar també el nostre producte.

7) Avançar, pensar des del futur:

Intenteu sempre avançar-vos al pensament del possible consumidor. Per exemple, si un
fullet, un equip o la nostra publicitat arriba a les mans d'un possible client, quin ha de
ser el pròxim pas? Si no compren, què hem de fer? Si compren, què ve a continuació?

8) Intentar que tothom respongui. D'alguna manera, encara que no sigui comprant:

Es tracta d'intentar que la nostra campanya motivi, mobilitzi. No cal estar en la menta-
litat del 2%, sinó que cal apuntar al 100%. De vegades no n'hi ha prou només amb una
gran oferta, també dins de l'oferta concreta ha d'anar un missatge, explicar quins són els
avantatges i a qui pot ser útil, etc. No és gens fàcil, però si pensem en gran potser podem
aconseguir cada vegada resultats millors.

9) Tenir una mentalitat adaptada a les noves tecnologies:

Internet i tot el que l'envolta, el que hi ha ara i el que vindrà, en essència, no canvia massa
les coses en el màrqueting directe; si de cas, posa a prova amb més força les estratègies i
ens torna més ràpidament la resposta de si alguna cosa funciona o no.

10) Constància com a factor clau:

Comunicar-nos de manera constant amb el nostre públic (sense empipar) no solament
és fonamental per a mantenir el contacte i l'interès dels consumidors, sinó també per a
comprovar l'efectivitat de les accions i la seva repercussió.

11) Provar i aprendre, provar i aprendre, provar...:

Cadascuna de les accions d'una campanya ha de tenir també un objectiu d'aprenentatge.
El fet que la coordinació d'una campanya de màrqueting directe pugui ser complicada
no vol dir que s'hagi d'escatimar en proves i mesuraments en el disseny del programa.

12) Considerar que el màrqueting directe sempre és una inversió:

El màrqueting directe pot ser una inversió comparable a altres que fem per conservar o
potenciar un negoci: equips, empleats, un local per a una nova botiga... Tot el que cal
fer és determinar el retorn per a aquesta inversió per a decidir en quin lloc ha d'invertir
el client els seus diners.

I a partir d'aquest punt, després d'aquesta introducció general al que és el màr-

queting directe, en aquest mòdul veurem específicament les tècniques que ens

ajudaran a desenvolupar una creativitat eficaç en els principals mitjans que

utilitza aquesta disciplina: publitramesa, premsa, televisió, etc.

Però abans de continuar, veiem i sentim el que pensa un professional com

Xavi Lardín, director creatiu.
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Xavi Lardín i el màrqueting directe

Xavi Lardín. Màrqueting directe i publicitat convencional

Xavi Lardín. Creatius i campanyes innovadores

Algunes campanyes de Xavi Lardín5

(5)Feu clic a les imatges per veure els vídeos

  6  7 

(6)Winterthur�Salut

../../img/XL_cat_1.mpg
../../img/XL_cat_2.mpg
../../img/XL_cat_3.mpg
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(7)"La�carta�que�no�va�arribar�mai".�Acció�nadalenca�de�l'agència�de�publicitat
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Campanyes innovadores citades per Xavi Lardín8

(8)

  9  10  11 
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(9)Automobile�Association�Recovery.�Campanya�de�fidelització�de�socis

(10)Lynx.�"Total�work"�dirigit�a�joves�australians
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(11)Calle�13.�Campanya�per�a�presentar�el�cicle�de�cinema�d'espies
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2. La publitramesa (mailing), o un venedor que es cola
a la nostra bústia

Una manera tradicional de definir una publitramesa (mailing) podria ser dir

que és una acció de comunicació que consisteix a realitzar un enviament, sia

imprès o una mostra de producte, mitjançant correu o missatgeria a un desti-

natari conegut i inclòs en una llista de persones amb un perfil definit i d'interès

per a l'empresa que fa l'enviament.

Bé, això podria ser la descripció més tècnica, però si ho volem veure des d'un

punt de vista més útil per a la tasca creativa, haurem de fer un petit esforç

d'imaginació.

Per a nosaltres, la publitramesa pren la forma d'un venedor a qui el nos-

tre públic objectiu obre la porta de casa seva. O en el cas que contactem

amb aquest públic a la feina, li dedica uns minuts, o uns segons, del

seu valuós temps.

Per tant, el principal objectiu de la publitramesa és el de qualsevol acció pu-

blicitària: vendre. I com que, a més, és una acció de màrqueting directe, ha de

fer-ho de la manera més�ràpida�i�directa possible.

I com a norma bàsica de la publicitat, sempre vendran més aquelles peces que

siguin més�creatives, més notòries. En són un exemple les fotos que mostrem.

Només haurem de tenir presents unes quantes tècniques i característiques prò-

pies del mitjà per fer la nostra publitramesa, a més, més eficaç.

Publitramesa d'invitació a la prova d'un nou model de l'empresa de cotxes
Peugeot.

Lectura recomanada

S.�Vogele (2003). Marketing
directo. Las 99 respuestas clave.
Bilbao: Deusto.
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En la publitramesa es juga amb diferents elements creatius per a crear la intriga i, posteriorment,
presentar el producte amb tota la seva amplitud mitjançant un fullet i un CD amb continguts
audiovisuals.

Publitramesa d'UNICEF

L'objectiu d'aquesta publitramesa és conscienciar el públic de la possibilitat de recuperar els "nens soldats" i
convertir-los, de nou, en nens normals. Es fa servir un concepte de joguina molt conegut (els soldadets de plàstic),
però ara prenen forma de nens que es dediquen a les seves activitats habituals (jugar, estudiar, anar en bicicleta,
etc.).

Per començar, i pensant que el nostre venedor és de paper, hem de tenir molt

present que l'única veu de què disposa és la paraula�escrita. Allò que estigui

escrit serà el que li comunicarem al nostre públic.

Com que tindrem una cosa molt atractiva a dir, el millor és fer-ho de manera

directa. Però és important assenyalar que això no vol dir que no sigui impres-

cindible la creativitat en aquests primers moments; el que passa és que hem

d'evitar divagacions o fugir d'estudi.

Un anunci de format estàndard inserit en un diari es mira, per norma, durant

un parell de segons aproximadament. En el cas d'una publitramesa s'ha des-

cobert que les peces (carta, fullet, etc.) s'examinen durant no més de tres se-
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gons abans de decidir si allò interessa o no. Per això, és convenient llançar

de manera molt�notòria,�directa�i�entenedora la nostra oferta durant aquest

període tan curt de temps; en presentem un bon exemple.

Publitramesa de vacances en vaixells de vela

Aquesta peça, creada per a un client que comercialitza vacances en vaixells de vela, demostra com de fàcil és sortir
a navegar. A mesura que la targeta s'obre, el lector fa un nus perfecte. Podeu comprovar que tant el format com
la redacció són força originals. Així i tot, el llenguatge és molt concís i directe, i el benefici del producte es diu
directament i d'una manera molt notòria.

Aquest és el recurs més utilitzat, i el més eficaç, però també obtenen bons

resultats els missatges que desperten la intriga i la curiositat de les persones

(sobretot en el sobre exterior) o els missatges que ens obliguen a buscar una

continuació.

Sigui quina sigui la nostra oferta, com a norma general l'hem de comu-

nicar de manera senzilla, directa i, és clar, molt creativa.

Bé, el primer pas el tenim clar: com més senzills, millor. I com més creatius,

millor encara.

A continuació, hem de tenir present una altra cosa: què hem de comu-

nicar sobre el nostre producte.

Sembla molt obvi, de fet ho és, però us sorprendria descobrir quants brífings

que no tenen una informació sòlida i completa sobre el producte que s'ha de

vendre circulen per les agències.
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Feu la prova de vendre alguna cosa sense conèixer-la a fons; veureu que n'és,

de difícil!

Hem d'informar ràpidament al destinatari de la nostra publitramesa sobre

coses com:

• què és? (sobretot si es tracta d'una novetat en el mercat!);

• per què l'ha de comprar? (cal que formulem eficaçment la nostra USP12

única i venedora);

• quant val?;

• per què l'ha de comprar ara i no demà?;

• què ha de fer per comprar-la?

I seguint amb la importància de la informació en la nostra publitramesa, no

hem de començar mai el desenvolupament creatiu d'un enviament sense, com

a mínim, tenir clares les respostes�a�aquestes�preguntes:

• qui és el comprador potencial del nostre producte?;

• quines necessitats li cobreix?;

• quina és la característica que diferencia el producte o el servei que oferim

respecte de l'oferta de la competència?;

• quins avantatges afegits oferim?;

• n'hi ha prou, amb tot això, per a construir una bona oferta?;

• i si no en tenim prou, podem comunicar alguna cosa del producte que

pugui ser única o atractiva per al nostre públic?

Perfecte, tenim resposta per a totes aquestes preguntes? Tenim tota la infor-

mació necessària del nostre producte o servei? Ens imaginem com és la perso-

na a qui hem d'intentar vendre el nostre producte? Ens l'imaginem just en el

moment d'obrir el nostre enviament i disposar-se a llegir el que li hem de dir?

Bé, doncs comencem la creació de la nostra publitramesa.

2.1. AIDA creix i se'ns converteix en AIDCA

Fa anys que la creativitat publicitària fa servir una fórmula que, ben desenvo-

lupada, constitueix un model d'èxit: AIDA.

Aquesta fórmula dóna estructura al missatge publicitari i marca el recorregut

ideal que ha de fer en la ment del públic objectiu per arribar a l'eficàcia.

Les sigles d'AIDA responen a les paraules atenció, interès, desig i acció.

Recordeu

Recordeu que la publitrame-
sa no és l'únic mitjà que fa ser-
vir el màrqueting directe, sinó
que és un més dels molts que
es poden utilitzar.

(12)unique selling proposition (pro-
posició única de venda)
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Idealment, qualsevol peça publicitària hauria de començar per captar l'atenció

del públic. Si aquest públic ha estat ben triat, el segon pas que haurem

d'aconseguir serà captar-ne l'interès. Posteriorment, si l'oferta li és atractiva

despertarem el seu desig pel nostre producte. Finalment, si tots els passos an-

teriors han estat correctes, provocarem l'acció que buscàvem amb la nostra

comunicació.

En el màrqueting directe els passos que hem de seguir són els mateixos,

però amb un nou afegit: el convenciment.

I això ve donat pel fet que en la nostra publitramesa demanem al possible cli-

ent una resposta directa�i�ràpida. Per això, ell voldrà una argumentació sòlida

de per què ha de contestar. No hem d'oblidar que la nostra publitramesa és un

autèntic venedor i, per tant, que ha de donar tots�els�arguments possibles per

convèncer i tancar la venda. Com faria qualsevol venedor.

És molt útil tenir present aquesta fórmula des del primer moment que comen-

cem la creació d'una publitramesa, sia una peça senzilla o un enviament com-

plicat.

Exemple: la creació d'una publitramesa

Imaginem que elaborem una publitramesa per veure les etapes per les quals ha de passar
la nostra peça. Estructurarem la feina sempre seguint els passos següents:

1)�Atenció. El nostre venedor de paper és a la bústia entre factures, fullets de supermer-
cats, publitrameses de la competència, etc. El destinatari arriba a casa seva i ens agafa,
juntament amb la resta d'enviaments. Però:

• s'ha adonat que existim?;
• li hem cridat immediatament l'atenció pel nostre format, el nostre missatge en el

sobre, el nostre color?

Aquí comença el nostre repte per a no acabar a les escombraries.

2)�Interès. Bé, sembla que hem captat la seva atenció. Ens ha dedicat dos segons per llegir
el missatge del sobre! Fins i tot l'ha obert per veure què hi havia a dins! Tot un èxit. El
repte següent és encara més complicat que el primer: aconseguir despertar l'interès pel
nostre producte amb un benefici irresistible. Per tant, què tenim de més o de diferent de
la competència que pugui provocar l'interès del nostre client potencial?

Ara és el moment ideal per a comunicar-li-ho.

3)�Desig. El nostre producte li interessa. Però no solament això, sinó que li agradaria
tenir-lo. És el moment d'engrescar-lo amb la resta de beneficis que li oferim. Despertarem
el seu desig tant d'una manera racional com emocional.

4)�Convenciment. Aquest és el punt diferencial respecte de l'AIDA tradicional. El nostre
venedor de paper ha de donar els arguments definitius per vèncer els possibles frens per a
la compra. Val la pena comprar el nostre producte, i el convencerem oferint-li garanties,
facilitats de compra, regals, descomptes, etc.

5)�Acció. Si encara no hem acabat a les escombraries, estem a punt d'assolir l'èxit. No ha
estat fàcil, però compte! No es tracta d'espatllar-ho tot ara. Si volem que el nostre desti-
natari respongui, hem de posar a la seva disposició tots els mitjans de resposta possibles:
un cupó, una adreça electrònica, un web, un telèfon, etc. Hem de fer-ho, a més, de la
manera més senzilla possible. Sembla lògic, no? Doncs hi ha cupons sobre fons negre
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(algú té un bolígraf que escrigui en blanc?), cupons molt difícils de retallar, números de
telèfon inexistents, etc.

Presentem alguns exemples de publitrameses que han tingut èxit gràcies a la

seva força creativa i al suport d'una bona estratègia.

En aquesta acció, la marca Kraft revela els secrets del cafè mitjançant un calendari, a
primera vista, senzill.

El principal objectiu era sorprendre els experts de la categoria i fer que participessin en
la promoció. El contingut es feia visible només després d'afegir la pols de cafè sobre les
pàgines.

Per commemorar el Dia Mundial de l'Aigua, aquest correu de Green Bèlgica va ser enviat
a les empreses i la premsa, sota el concepte "Sense aigua, el coneixement no pot fluir". La
targeta gran que trobem a l'interior només es pot llegir quan es manté sota l'aigua, cosa
que demostra que l'aigua és realment la font de tot coneixement.
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2.2. Ara, comencem a construir la publitramesa

Un bon redactor publicitari convencional té els coneixements necessaris per

a garantir l'èxit a l'hora d'intentar redactar les peces d'una publitramesa. Com

acabem de veure, la seqüència és similar en una publitramesa i en un anunci.

Només cal tenir en compte alguns aspectes diferencials com, per exemple, la

major importància�de�l'argumentació (la C de convenciment) per a aconseguir

la resposta directa o que dins d'una publitramesa les diferents peces�són�in-

dependents (sobre, cupó, fullet, carta...) i el lector pot dirigir la seva atenció

a qualsevol d'elles.

Però sempre el més important és que el destinatari ens llegeixi.

Bé, comencem a escriure des del començament.

2.2.1. Primer pas, els titulars de les diferents peces de la nostra

publitramesa

Recordeu el que havíem comentat sobre captar l'interès del nostre públic?

Doncs ara és el moment de la veritat.

Per ampliar

¿Qué tiene que tener un texto
publicitario para ser creativo?,
per Santiago Rodríguez.

Si aconseguim que el nostre receptor pensi "sí", és possible que acabi pensant

també afirmativament al final de la publitramesa. Si, al contrari, ja comença

pensant "no", hem perdut la partida gairebé sense iniciar-la.

Especialització en
màrqueting

Un bon redactor publicita-
ri serà bo fent els textos de
qualsevol peça publicitària.
L'especialització en màrque-
ting directe només significa
conèixer unes normes que fan
que funcioni la resposta direc-
ta.
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Els titulars es llegeixen cinc vegades més que el cos de text (body copy).

Hem d'aprofitar aquest fet i llançar la nostra oferta, el benefici del nostre

producte, d'una manera senzilla, original i potent.

Podem començar una publitramesa de moltes�maneres�diferents. Totes elles

seran vàlides si compleixen els requisits anteriors.

Alguns recursos

Alguns exemples tradicionals que han demostrat que funcionen bé en la pràctica són
començaments basats en expressions com les següents:

• Presentem...
• Nou...
• Ara...
• Per fi...
• Com...
• Quin...
• Per què...
• Aquest...
• Sabia vostè...

També es poden fer servir fórmules per a presentar la nostra oferta, com les següents:

• incloure el preu (si és competitiu, és clar);
• oferir un estalvi interessant;
• oferir-ne una mostra gratis;
• començar a explicar una història (interessant, per descomptat);
• incorporar un testimoni original o molt convincent.

Atenció! Fer�servir�algun�d'aquests�recursos�no�garanteix�l'èxit. Són només això, re-
cursos que criden l'atenció i que funcionaran només si la frase que introdueixen és prou
brillant o té prou interès perquè el receptor continuï llegint.

Respecte de la llargada dels titulars, tradicionalment s'ha considerat que els

titulars curts tenen més eficàcia que els llargs, tot i que no hi ha cap estudi

que ho demostri.

Si és interessant per al lector, un titular llarg pot ser tan o més llegit que un

de curt. L'atractiu d'un titular no depèn de la seva llargària, sinó de l'interès

que tingui per a la persona que el llegeix.

2.2.2. Continuem escrivint: el cos de text

Bé, ja tenim el titular. Tornem a prendre'ns un moment de reflexió i pregun-

tem-nos què volem oferir realment en el text.

Ens hem de preguntar què�es�vol�dir exactament. Si ens disposem a dir obvi-

etats, és millor que no comencem i que seguim pensant.

I per a dir coses interessants:

• disposem de tota la informació necessària? (pitjor que dir coses òbvies és

dir coses que no són veritat);

• sabem totes les característiques�del�producte?, els seus avantatges?;
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• sabem, sobretot, quina serà la proposició bàsica de venda?;

• imaginem davant nostre el destinatari de la publitramesa? (això ens aju-

darà a definir el to de la comunicació que farem servir), tenim davant una

persona gran?, un jove?, o una dona de mitjana edat?;

• coneixem l'espai de què disposem?, podem escriure deu línies?, o quaran-

ta?

Però potser el més important és canviar el punt de vista quan escrivim:

no hem de parlar del producte, sinó dels seus beneficis.

Vendre el producte està bé, però és molt més eficaç vendre els beneficis de què

pot gaudir el nostre receptor amb aquest producte.

Evidentment, per a plantejar un benefici és fonamental, de nou, conèixer per-

fectament el perfil del públic objectiu amb què contactem. Hem de pensar què

desitja, què el motiva, i transformar-ho en un benefici en la nostra publitra-

mesa.

I entre tots els beneficis sempre hem de trobar una estrella: el benefici�prin-

cipal, la gran promesa de venda. Aquest benefici serà l'element clau de la pu-

blitramesa i es repetirà, de manera diferent, en tots�els�elements importants

que formen l'enviament.

Exemple

• No hem de vendre 200 centímetres cúbics de motor o 8.000 revolucions per minut,
hem de vendre 200 centímetres cúbics d'adrenalina i 8.000 batecs per minut.

• Hem de vendre seducció enlloc de xampú.
• Hem de vendre aventura enlloc d'un cotxe tot terreny.
• Hem de vendre èxit professional enlloc d'un curs d'idiomes.

I quina llargada ha de tenir el cos de text?

En un món ideal, el text que hem d'escriure hauria de ser tan llarg com

l'argumentació de venda que volem fer. En el món real, el primer factor que

ens condicionarà serà l'espai de què disposem en la publitramesa:

• les mides,

• les peces,

• la quantitat de fotos que incorpori,

• la inversió en els materials que vulgui fer el client.

Si tenim prou espai i arguments, endavant. L'objectiu és convèncer�el�lector.

Si la informació que podem oferir no és atractiva per al client, és millor estal-

viar-nos les paraules.
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Recordeu que un recurs pràcticament exclusiu de les publitrameses és

la personalització del text.

La personalització de les publitrameses es pot convertir en un element im-

portant per a l'èxit de les accions. És un factor que, ben utilitzat, pot fer aug-

mentar la resposta fins a cinc vegades.

A la gent li agrada veure el seu nom escrit, però aquesta personalització no ha

de resultar forçada. No es tracta, en cap cas, de col·locar el nom del destinatari

en tots els forats possibles. En aquests casos, es podria arribar a convertir en

un recurs que tingués fins i tot un efecte negatiu.

La personalització ha de ser el�més�natural�possible i s'ha d'apropar al màxim

a un autèntic missatge personal. L'objectiu és que el lector se�senti�reconegut,

que noti que hem identificat de manera molt personal els seus gustos, les seves

preferències i les seves necessitats.

El lector ha de sentir que el coneixem i que tenim alguna cosa interessant a

oferir-li.

2.2.3. Quantes peces ha de tenir una publitramesa? Depèn

A continuació, veurem quines són les peces que tradicionalment han estat les

que han format un "paquet" de publitramesa (de fet, aquest és el seu nom

tècnic a les agències).

Però abans cal tenir en compte un aspecte molt important i que només afecta

un mitjà tan específic com un enviament de publitramesa.

Totes les peces que componen una publitramesa han de funcionar de

manera autosuficient de cara al destinatari de l'enviament.

La raó és molt senzilla: mai no sabrem quina serà la primera peça que

examinarà el lector en el moment d'obrir el sobre.

La nostra publitramesa pot incorporar moltes peces i ben diverses. Per això és

convenient assegurar-nos que totes�atreuen�l'atenció�del�lector i que en cap

cas no inclouen cap missatge contradictori entre elles.

Cadascuna d'aquestes peces és una oportunitat de dur a terme una venda cre-

ativa i eficaç. Presentem alguns exemples de publitrameses que "juguen crea-

tivament" amb les seves peces.

A continuació, presentem dos exemples de publitrameses realitzades per dos dels grans
anunciants que fan servir el màrqueting directe com a via de contacte i venda amb els
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seus clients. Aquestes publitrameses, com que són molt massives, s'adapten als formats
estàndard de correus pel que fa a mides i pes, i també a les peces clàssiques de la publi-
tramesa: sobre, carta, fullet i cupó de resposta. Això es fa amb la intenció d'abaratir al
màxim el cost d'enviament.

Publitramesa d'ING Direct. Primer exemple

Publitramesa d'ING Direct. Segon exemple
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Publitramesa de Movistar

I a continuació, dos exemples de les possibilitats que pot tenir una publitramesa.

Publitramesa de Microsoft per a la seva xarxa de vendes
on es visualitza, d'una manera força contundent, la
potència del seu programari nou.

Un altre bon exemple creatiu i molt directe. Aquesta peça va ser feta per la companyia BTI
Blackberry per a promoure l'oblit de l'estrès gràcies al nou dispositiu mòbil Blackberry.
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Dit això, vegem quines són les peces�"tradicionals". N'hi ha cinc:

1)�El�sobre. Un element tan senzill a priori té una funció fonamental en una

publitramesa: ésser�obert. Amb aquest objectiu podem incorporar textos, for-

mats o dissenys que motivin el destinatari. Hem de preparar sempre un bon

començament.

2)�La�carta. És l'element més�racional de la publitramesa. Hem de tenir en

compte que en la carta13 la majoria de les vegades no ens podem permetre un

llenguatge com el del fullet.

3)�El�fullet. És l'expositor de la nostra venda. És molt més�emocional que la

carta i, per les seves característiques, ha de ser molt més visual.

4)�L'element�de�resposta�o�cupó. La seva tasca és posar tan fàcil com sigui

possible al lector l'acte de respondre.

(13)Hem de pensar que una car-
ta sempre va signada, normal-
ment per un càrrec important de
l'anunciant. Ens hem de posar en
la pell d'aquest directiu i parlar
amb el client. Ni més ni menys.

Vegeu també

En l'apartat 2.2.5 d'aquest mò-
dul podeu veure alguns detalls
que us ajudaran en la redac-
ció d'un suport tan complicat
i a la vegada tan atractiu com
aquest.
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5)�El�sobre�de�resposta. N'hi ha que tenen formats estàndard i d'altres fets

a mida dels enviaments. Sempre ha de preservar la confidencialitat de les

dades que ens ha donat la persona que ha respost a la nostra publitramesa

(especialment si es demana un número de compte bancari o de targeta de

crèdit). N'hi ha de diferents tipus.

Bé, com ja hem comentat, aquests són els elements tradicionals. S'han fet ser-

vir durant molts anys, a tot estirar amb formats diferents, ja que les limitaci-

ons del correu, d'impressió i del mitjà de resposta (cupó o, més recentment,

telèfon) no donaven per a gaire més.

Avui dia aquests elements els hem de considerar només un referent. El motiu

és la modernització que s'ha produït en les limitacions que hem mencionat

anteriorment.

Per començar, ara�podem�enviar�pràcticament�qualsevol�cosa.

Vegeu també

En l'apartat 2.2.4 d'aquest mò-
dul podeu veure els diferents
tipus de sobres.

I diem pràcticament perquè, per lògica, encara hi ha limitacions�legals: ani-

mals vius, materials inflamables, alguns aliments (compte amb la xocolata a

l'estiu!), etc.

D'altra banda, també heu de tenir en compte el vostre sentit comú. I com a

exemple d'això us explicarem una anècdota que vam viure en primera persona.

Una experiència personal

De l'agència on treballava l'autor d'aquestes línies va sortir la idea d'enviar un sobre amb
porexpan desfet que simulava neu i felicitar el Nadal als clients d'una companyia de
telefonia. La idea va agradar.

Però quan l'enviament estava a punt de entrar en producció, als Estats Units van comen-
çar a aparèixer casos d'enviaments terroristes que contenien una mena de pols blanca: el
virus de l'àntrax. Afortunadament, es va poder aturar la campanya.

Pel que fa a la impressió i a la producció�de�materials, aquestes també han

evolucionat fins al punt que avui dia podem imprimir amb tintes tèrmiques,

en colors or o plata que abans eren impensables, sobre gairebé qualsevol su-

perfície... Tenint diners, tot és possible.

I respecte del mitjà�de�resposta, ja no estem lligats a l'inevitable cupó. El nai-

xement d'Internet o dels SMS ens ha obert les portes a noves possibilitats de

diàleg i comunicació amb els nostres clients. I això és només el començament.

Però coneguem primer les normes bàsiques de cada element. Després, si volem,

podrem trencar els esquemes.

Vigileu

Consulteu sempre la legalitat
vigent respecte a això i us es-
talviareu ensurts!
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2.2.4. El sobre exterior

Recordem que la finalitat principal del sobre que conté la resta de la publitra-

mesa és, bàsicament, que s'obri. I el destinatari ha de fer aquesta acció moti-

vat, pensant que a dins hi trobarà una cosa que li interessa.

Hem de tenir en compte que el nostre venedor de paper es pot trobar a la

bústia del nostre possible client competint amb altres publitrameses, fins i tot

de la competència! Perquè sigui un dels triats és imprescindible un disseny

atractiu i unes primeres paraules motivadores: el missatge del sobre.

Aquest missatge hauria de començar a donar pistes sobre el contingut de

l'enviament. Fins i tot pot revelar quina és l'oferta si aquesta és prou irresistible.

També podem utilitzar com a recurs un missatge que inciti a una certa urgèn-

cia.

Exemples de missatges que inciten a la urgència

N'hi ha que promouen l'obertura del sobre:

• "Conté una oferta vàlida només fins a final de mes".
• "El contingut d'aquest sobre caduca en una setmana".

En d'altres, fins i tot, s'han fet servir missatges que aconsegueixen l'efecte contrari:

• "Si us plau, no obriu fins Nadal."

Us assegurem que en aquest darrer cas la curiositat humana actuarà i obtindrem un bon
percentatge de publitrameses obertes.

I, per acabar, hem de tenir sempre en compte un detall:

Si la publitramesa va dirigida a una adreça particular, no hem de disse-

nyar mai un sobre que no entri en una bústia de correus estàndard.

Presentem exemples que mostren algunes possibilitats creatives aplicades als

sobres.

Nissan Austràlia. Per a un cotxe petit, el model Tilda fa una proposta promesa-solució:
com et sents en un cotxe petit, massa petit? Doncs potser com en una llauna de sardines.
Una bona proposta, molt directa i creativa.

Vegeu també

Podeu consultar la normativa
de correus per a enviaments
postals en aquesta adreça:
http://www.correos.es/
CAT/01P-Enviar-
Doc/01-CPostales/01P01-
Cpostales.asp

http://www.correos.es/CAT/01P-EnviarDoc/01-CPostales/01P01-Cpostales.asp
http://www.correos.es/CAT/01P-EnviarDoc/01-CPostales/01P01-Cpostales.asp
http://www.correos.es/CAT/01P-EnviarDoc/01-CPostales/01P01-Cpostales.asp
http://www.correos.es/CAT/01P-EnviarDoc/01-CPostales/01P01-Cpostales.asp
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Creu Roja Argentina va fer una acció de publitramesa utilitzant unes senzilles targetes
postals per a promoure la sensibilització de les necessitats de les persones afectades pel
terratrèmol al Perú del 15 d'agost del 2007 amb el missatge "Després d'un terratrèmol,
el primer que cal reconstruir és la vida de les persones que el pateixen. Perú necessita
la teva ajuda".

GGRP, una discogràfica de Vancouver, Canadà, va fer una publitramesa que presentava
un reproductor de discos de cartró, juntament amb un disc de vinil de 45 rpm en què
hi havia tota la informació. El més sorprenent és que el disc, mitjançant l'agulla que
incorporava l'enviament, sonava de veritat i el cartró feia de caixa de ressonància.
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El Ministeri de Salut de Malàisia promou la detecció precoç del càncer de mama mitjan-
çant una senzilla utilització d'un paquet de doble CD en què, malauradament, en falta
un. El CD inclou un arxiu de Quicktime amb una invitació per a visitar el lloc web de
les clíniques de control per a obtenir més informació i concertar una cita per a una ma-
mografia.

La Marina de Singapur, sempre a la recerca de brillants joves graduats, va fer una acció
de màrqueting directe per a la captació de joves oficials a les universitats del país. La
idea: una publitramesa dirigida a 6.000 graduats d'anglès de nivell alt, que contenia un
uniforme fals desplegable de paper.
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2.2.5. La carta

Ara ens trobem, juntament amb el sobre, amb un element�únic de la publi-

tramesa. Cap altra acció publicitària conté un element com aquest, i cap altra

té una capacitat tan potent per a establir una comunicació personal i indivi-

dualitzada amb el nostre públic objectiu.

Des del seu començament, la carta ha d'establir una relació personal

amb el receptor. Hem de tenir en compte que estarà signada per un

directiu o càrrec de l'anunciant i, per tant, hem de parlar de persona a

persona i amb el màxim de respecte.

I com que probablement la carta és l'element publicitari que menys canvis

ha patit al llarg del temps, és molt possible que una carta segueixi essent una

carta ara i fa cinquanta anys. Per això, seguir els consells de tot un clàssic del

màrqueting directe com Bob�Stone a l'hora de confeccionar cartes que tinguin

èxit ens pot ajudar:

• Prometeu un benefici en el johnson box14 o en el primer paràgraf de la carta

i intenteu que aquest sigui prou motivador per a seguir llegint.

(14)El johnson box és el titular que trobem a la part superior de la carta, abans del primer
paràgraf i abans del clàssic "benvolgut senyor" o similar.

La seva funció és captar l'atenció del lector. Si no ho fa, és possible que la majoria de la
gent no continuï llegint.

És una de les parts de la carta més llegida.

Lectura recomanada

O.�Bilbao (2004). Estimado
lector: descubre cómo escribir
cartas de marketingdirecto efec-
tivas. Madrid: Esic.
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• Si abans heu començat amb el benefici principal, dediqueu els paràgrafs

següents a desenvolupar el benefici principal.

• Expliqueu detalladament al lector què es el que aconseguirà amb el pro-

ducte o servei: mida, color, condicions, altres beneficis...

• Evidencieu els beneficis del producte amb proves, exemples o testimonis.

• És força eficaç dir-li al lector allò�que�es�pot�perdre si no compra el pro-

ducte o servei.

• Resumiu els beneficis principals en el paràgraf�final. És la darrera oportu-

nitat que teniu per a fer desitjar al lector allò que li veneu.

• I per acabar, no oblideu convidar-lo de manera convincent a l'acció im-

mediata.

Consells eficaços per a cartes que funcionen

Hem d'anar amb precaució: el que veurem a continuació són només consells

"tècnics" que serveixen per a no cometre errors, però que mai no substituiran

una idea brillant o una bona redacció.

Vegem-los:

• És habitual que la carta incorpori, més que altres suports, recursos com

negretes, notes al marge, subratllats, etc. Són recursos que destaquen els

aspectes importants del text, per la qual cosa no convé abusar-ne si volem

que veritablement destaquin alguna cosa.

• Una carta mai no hauria de deixar sense contestar�preguntes com les se-

güents:

– qui m'escriu?;

– a qui representa?;

– què vol?;

– en què em beneficiarà?;

– per què m'escriu a mi i no a un altre?;

– necessito això?, o no ho necessito?;

– per què ho necessito ara?;

– bé, m'interessa; què haig de fer per respondre?

• En una carta ha de dominar sempre la segona�persona15 ("tu" o "vostè");

de fet, ha d'aparèixer molt més que la primera ("jo" o "nosaltres").

(15)Cal tenir present que si en la
publicitat en general el lector sem-
pre ha de ser el protagonista, en el
màrqueting directe aquest fet s'ha
de potenciar encara més.
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• Com que l'escriu una persona, la carta ha d'anar signada. Hem de procurar

que aquesta firma es pugui llegir, perquè això dóna més confiança al lector

i més credibilitat a l'empresa que envia la publitramesa.

• Si la peça va personalitzada amb el nom del client, ens hem d'assegurar que

aquest està sempre ben�escrit. Si hi ha risc important d'errada, és millor

evitar la personalització.

• Hem de donar vida al text enllaçant els paràgrafs16.

• El millor interlineat amb què podem dissenyar una carta és el senzill, ja

que és el que fan servir, per exemple, la majoria de diaris i llibres.

• Les tipografies més apropiades són les del tipus serif, ja que les lletres creen

línies més rectes i de més fàcil lectura, com en els diaris i en els llibres.

• És recomanable que una carta sembli una carta17.

(17)Si volem conservar el to i l'aspecte personal de la carta, és millor evitar incorporar
imatges i fer servir per a això el fullet.

Però si tenim un producte o una idea que requereixi un gran impacte visual, la carta
també pot actuar com a suport d'aquestes imatges.

• Si la carta té més d'una pàgina, heu de procurar deixar tallada la darrera

línia de cada pàgina. Així tindreu més possibilitats que el lector passi a la

pàgina següent.

• En les darreres línies de la carta... no perdeu l'oportunitat! Poseu-li fàcil la

possibilitat de resposta, de comprar el producte... Informeu-lo exactament

sobre què ha de fer en aquest moment.

(16)Això es pot fer acabant cada
paràgraf amb una frase que deixi
oberta la resposta en el següent;
per exemple:
"... ara veurem l'avantatge més in-
teressant del nostre producte."

• I un element molt important i sovint oblidat, la postdata18. A continuació,

en parlarem més a bastament.

I per acabar, dos elements únics de les cartes d'una publitramesa:
el johnson box i la postdata

El johnson�box és el titular que trobem a la part superior de la carta, abans del

primer paràgraf i abans del clàssic "benvolgut senyor" o similar.

La seva funció és captar l'atenció del lector. Si no ho fa, és possible que la

majoria de la gent no continuï llegint.

(18)Recordeu que quatre de cada
cinc clients la llegiran abans de se-
guir amb la resta de la vostra carta,
o sigui que teniu una oportunitat
excel·lent per a un titular�eficaç.
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És una de les parts de la carta més llegida, juntament amb la postdata i el

primer paràgraf, i mereix el tractament del millor dels titulars. Hi hem d'aplicar

creativitat�i�eficàcia, sense por.

L'altre element únic d'una carta és la postdata. És una part de la carta de molta

lectura, per la qual cosa és convenient fer-la servir per a potenciar el benefici

principal o incloure-hi algun incentiu�extra.

La seva extensió no ha de ser necessàriament molt curta, però tampoc no ens

hem d'estendre més enllà d'uns límits raonables en relació amb el text princi-

pal de la carta.

Us presentem tres exemples de com podeu desenvolupar cartes de manera

molt creativa. Gairebé amb només text es poden fer uns enviaments molt no-

toris, creatius i, sobretot, persuasius.

Publitramesa Nissan Nova Zelanda: un gran cotxe, en un paquet petit

NSPCC: acció contra el maltractament de menors

Recordeu

Tant el johnson box com la
postdata són elements que no-
més es fan servir a les cartes;
no els trobareu en cap altra
peça publicitària.
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The Crescent Theatre: acció promocional de la nova
temporada
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2.2.6. El fullet: tota una botiga a la bústia

El fullet és un element comú a la majoria de les publitrameses. Els seus formats,

colors, plegats o mides són gairebé infinits. Tot dependrà dels objectius de

l'acció i, un altre cop, del pressupost del client.

En qualsevol cas, la seva funció sempre és l'exhibició del producte i dels seus

beneficis. I això ho hem de fer amb�tota�la�potència i amb tots els mitjans

que tinguem al nostre abast: imatges, titulars, formats, textos, etc.

Comencem pel començament: la portada

Com que el fullet és la peça�visualment�més�atractiva de la publitramesa,

és possible que també sigui la que primer cridi l'atenció del destinatari. Per

tant, cal que comencem seduint-lo amb la millor imatge i el millor titular que

tinguem.

La funció d'aquesta portada s'apropa molt a la d'un anunci tradicional: imatge i

titular com a dominants de l'espai. Hem de dir que aquesta portada serà millor

com més senzilla�i�directa (i més creativa, és clar). Vegem alguns exemples

que compleixen tots aquests requisits.

The 401k Goldfish project

Enviament per a la comercialització d'un pla de jubilació als EUA.
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Publitramesa de felicitació de Nadal d'una agència de
publicitat

Una manera original i força creativa d'enviar un ninot de neu.

Canal TV2 d'Austràlia

Un enviament del canal TV2 d'Austràlia als planificadors de mitjans de les principals agències de publicitat i
centrals de mitjans per tal que planifiquin els seus anuncis durant l'estrena de la segona part de Buscant en
Nemo, que s'estrenava en el canal.
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Yaris NG

Una publitramesa que, realment, ens fa posar la pell de gallina (mitjançant un truc electrostàtic, és clar).

I si ha obert el fullet, ja el tenim a l'interior de la botiga

I dins d'una botiga el que trobem, directament, és el producte. Fem la venda

de la manera més atractiva possible i el nostre producte o servei serà totalment

irresistible.

Si estem venent un producte tangible, un automòbil, per exemple, totes les

fotos que puguem posar seran poques. Podem combinar fotografies grans amb

unes altres de més petites de detalls.

Tant si es tracta d'un servei com d'un producte, hem de col·locar imatges del

beneficis que ofereix el servei a les persones. Per exemple, si és un crèdit, po-

dem posar-hi persones que gaudeixen de les vacances que han aconseguit amb

el seu préstec; si és una bateria de cuina, magnífics plats que ens obrin la gana.

En la majoria dels casos, les fotos en color funcionen millor per a vendre que

les fotos en blanc i negre o les il·lustracions. És recomanable que dominin el

color i el contrast en el fullet.

A l'hora d'escriure, no importa si ens repetim respecte d'allò que hem escrit

a la carta. Els beneficis importants, amb paraules diferents, es poden repetir

sense problemes.

Hem de fer servir titulars, subtitulars i peus de foto; són els textos més

llegits de qualsevol fullet.
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Qualsevol peça publicitària, i per tant també un fullet, es llegeix en el sentit que

vam aprendre a escriure: d'esquerra�a�dreta�i�de�dalt�a�baix. És recomanable

tenir això present per desenvolupar una seqüència que ens ajudi a col·locar

correctament les imatges i els textos més interessants per al lector.

Sempre que sigui possible, hem de jugar amb els formats per intentar ser més

sorprenents. No hem d'oblidar mai que la�creativitat�ven.

2.2.7. I per acabar, el cupó de resposta

Com hem dit abans, totes les peces de la publitramesa han de ser autosuficients

i vendre el producte per elles mateixes. El cupó de resposta no és una excepció.

Per començar, hem de repetir�el�benefici�principal perquè el client estigui en

tot moment convençut d'allò que compra. I si es tracta d'un producte tangible,

no està de més incorporar, si tenim espai, una foto per reafirmar la decisió de

compra.

El cupó és l'element de la publitramesa que més sensació�de�serietat ha de

transmetre. Per aquest motiu, ha de destacar les garanties que oferim i incor-

porar un títol del tipus "certificat", "taló", etc.

I si és possible, el cupó hauria d'estar personalitzat perquè el client no s'hagi

de molestar a omplir-lo. Com més fàcil l'hi posem, més possibilitats tindrem

d'obtenir la resposta.

I si la personalització és impossible, s'ha de deixar prou espai perquè el des-

tinatari pugui posar les seves dades sense dificultat (no l'obliguem a escriure

amb un "superpuntafina") i aquestes es puguin llegir un cop hagin arribat de

tornada al client.

2.3. Alguns casos d'èxit que demostren que la creativitat

incrementa el nostre objectiu: la resposta

Exemple�1.�Bodog.com

Una casa de jocs en línia regala els primers 100 euros per apostar d'una manera

prou explícita i contundent: regalant directament una reproducció d'un bitllet

(als Estats Units són legals aquests tipus de reproducció, però al nostre país cal

demanar autorització al Banc d'Espanya i atendre algunes limitacions).

Per ampliar

Hola, soy un desconocido... ¿me
extiende un cheque?, per Santi-
ago Rodríguez.
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Exemple�2.�Santos�Sabores

La inauguració d'un restaurant (amb repartiment de menjar a domicili) es fa,

aquesta vegada, mitjançant el concepte "pren-te un respir" i fa l'analogia en-

viant un globus.
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Exemple�3.�NSPCC

Un altre exemple de publitramesa amb un enviament senzill però, a la vegada,

notori, també amb l'objectiu de defensar els nens contra el maltractament.
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Exemple�4.�Zenith�Design�Group

Aquest grup de comunicació celebra el seu 10è aniversari i, amb aquest mo-

tiu, fa un enviament de publitramesa mensual amb la demostració dels seus

principis fonamentals.

Exemple�5.�BMW

Una publitramesa per als clients de BMW per a promoure els pneumàtics en

fred BMW. És molt simple però, a la vegada, molt efectiu per a comunicar el

benefici del producte. S'ha d'obrir el sobre per la línia de punts (el trepat) i es

va arrencant un tros de carretera.

Exemple�6.�Rodalink
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Un enviament molt creatiu per a mostrar el benefici principal d'un producte

com és una bicicleta plegable.
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3. El màrqueting directe aplicat a altres suports
gràfics

Com ja hem dit abans, uns dels errors més freqüents entre anunciants, i fins

i tot entre professionals del sector, és el fet d'associar el màrqueting directe a

un dels mitjans que fa servir, la publitramesa (mailing).

Evidentment, la publitramesa és màrqueting directe. També és el mitjà que

només utilitza aquesta disciplina. Però cal recordar que també hem dit que el

màrqueting�directe�no�és�un�mitjà�únic.

Hem de recordar que el màrqueting directe és una disciplina de comu-

nicació que fa servir diferents mitjans per a assolir els seus objectius.

I aquests mitjans publicitaris poden ser molt diversos, com els anuncis en

premsa i revistes, la publicitat exterior o mitjans més nous, tots ells amb una

producció impresa i amb uns formats que van des dels més tradicionals fins

als més innovadors del món de la publicitat.

Els veurem tots, però anirem pas a pas.

3.1. Creativitat de màrqueting directe en anuncis en premsa i

revistes

Fins al naixement d'Internet i dels missatges SMS, identificar un anunci de

màrqueting directe era molt fàcil: era aquell que portava cupó. Posteriorment,

es van unir a aquesta definició aquells que portaven un número de telèfon al

qual calia trucar immediatament.

Vegeu també

Els detalls dels mitjans de pro-
ducció audiovisual els po-
deu consultar en l'apartat 4
d'aquest mòdul.

Després la cosa no va ser tan fàcil.

Ja hem comentat que la frontera entre el màrqueting directe i la publicitat

convencional és cada cop més difícil de definir, atès que l'anunciant busca la

resposta i, si és possible, la relació�amb�el�client cada vegada més.

Reflexió

Per exemple, actualment un anunci que incorpora una pàgina web:

• és un anunci de màrqueting directe?;
• és un web perquè responguem?, o només ens està dient "sóc un anunciant modern

i tinc pàgina web"?;
• perquè estiguem motivats a contestar ens han de dir clarament "responeu aquí!" o

"responeu ara!?", o la proposta pot ser més subtil?

Recordeu

Un anunci gràfic de màrque-
ting directe no és solament
aquell que incorpora un cupó.
Hi ha altres mitjans de resposta
útils per a les nostres accions:
telèfon, Internet, SMS...

Vegeu també

Podeu aprofundir aquest tema
en l'apartat 1 d'aquest mòdul.



CC-BY-NC-ND • PID_00194422 82 Màrqueting directe

En la nostra opinió, avui l'anunci de màrqueting directe no s'ha de classificar

com a tal pels recursos que fa servir (telèfon, web, SMS, etc.), sinó per la ve-

ritable intenció que té l'anunciant d'obtenir una resposta directa i comptabi-

litzar-la.

A partir d'aquí, creiem que qualsevol mitjà, format, suport o via de resposta

és vàlid. I alguns casos entraran perfectament en aquesta definició, i d'altres

ens faran dubtar.

En aquest apartat farem un repàs de totes aquestes possibilitats fent servir

exemples reals. El vostre criteri farà la resta.

3.1.1. El principi dels temps: els anuncis amb cupó

L'anunci de Pepsi és un cas molt antic, de fa gairebé cinquanta anys. I és un

bon exemple de com va néixer el màrqueting directe en premsa i revistes.

Anunci de Pepsi

Pel que fa a l'estructura, la construcció de l'anunci continua essent totalment

vàlida:

• una imatge que captava l'atenció del lector;

• un titular motivador;

• una bona oferta;
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• les instruccions de com aprofitar l'oferta;

• un mitjà de resposta (el cupó i, tímidament, un telèfon) amb les seves

instruccions de com fer-lo servir.

Però pel que fa a la forma d'aquests elements, és clar que hem evolucionat

molt en aquest temps.

Vegem aquesta evolució.

El cas que ara presentem és un exemple típic d'anunci amb cupó de la dècada

dels vuitanta. Mireu-lo, és possible que us soni més, perquè CEAC és una de

les empreses que més utilitzen el màrqueting directe en aquest país.

Anunci de CEAC

Presenta la mateixa estructura que l'anterior, però en aquesta pàgina el cupó

es transforma en el gran protagonista, juntament amb la fotografia (tenen les

mateixes mides).

El cupó de resposta ha estat tradicionalment "odiat" pels creatius. S'ha consi-

derat més aviat una complicació que una oportunitat per a potenciar la crea-

tivitat de la peça.

Però no és així. Us convidem a veure un exemple.

Reflexió

I realment el cupó és una com-
plicació? Què preferiu ara ma-
teix, haver de fer un anunci
amb cupó, o sense? Pot ser
un cupó una oportunitat per
a multiplicar la creativitat d'un
anunci? La resposta és un sí ro-
tund.
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Campanya de WWF

Encara no esteu convençuts de l'oportunitat que podeu tenir al davant? Doncs

segurament l'anunci que presentem us acabarà de convèncer. Mireu-lo.
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Són tres originals de la campanya d'Amnistia Internacional

En totes dues campanyes el cupó és el protagonista de les peces i, a més,

l'element al voltant del qual gira tota la creativitat.

Vénen ganes de retallar-los, oi? Això és perquè compleixen la norma bàsica

que sempre hem de repetir: obtenir�la�resposta�d'una�manera�creativa.



CC-BY-NC-ND • PID_00194422 86 Màrqueting directe

Però en defensa del cupó encara tenim un altre argument de gran con-

tundència: un anunci amb cupó es llegeix un 13% més que un anunci

que no en porti.

A aquesta conclusió ha arribat l'empresa d'investigació Roper Starch després

d'estudiar milers d'anuncis. Aquesta empresa mesura els índexs de lectura dels

anuncis i compara l'efectivitat relativa entre ells.

El motiu d'aquest fet és que el cupó alerta�el�lector d'alguna manera. Es percep

com un missatge que diu: "aquí hi ha alguna cosa per a tu."

Una advertència sobre el cupó

Un cupó és un element molt sensible a les adaptacions dels anuncis de premsa i revistes.
S'ha tenir molta cura quan reduïm un anunci (d'una pàgina a un format més petit) perquè
el cupó es pugui seguir llegint i els espais per a posar les dades siguin prou grans.

Però perquè el cupó acabi fent la seva funció (facilitar la resposta del lector) el

seu disseny ha de seguir unes quantes normes�bàsiques:

• Ha de ser fàcil de separar de la resta de l'anunci. Hem d'evitar els cupons

amb formes complicades (com menys cops de tisores, millor).

• Si l'anunci ocupa una pàgina dreta d'una revista o diari, el lloc ideal per

al cupó és la part inferior dreta. Si l'anunci ocupa una pàgina esquerra, el

millor lloc és la part inferior esquerra.

• El cupó ha d'incloure un resum dels beneficis, l'adreça de destinació i totes

les instruccions per a enviar-lo. Considerem que es pot donar el cas que

el lector retalli el cupó i no l'enviï immediatament. Si el vol enviar poste-

riorment, ha de trobar les instruccions i el lloc per a fer-ho.

• Hem de deixar prou espai en l'apartat de dades perquè el nostre futur client

ompli el cupó d'una manera còmoda. No li compliquem la vida.

3.1.2. Evolucionem: el telèfon es generalitza i es pot convertir en

mitjà de resposta únic i eficaç

Sovint algunes marques s'estimen més evitar els cupons i fer servir directament

el telèfon com a mitjà de resposta.
Lectura recomanada

S.�Rodríguez (1996). Creati-
vidad en marketing directo. Bil-
bao: Deusto.
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Aquest recurs pot ser tan vàlid com qualsevol altre. Només hem de tenir en

compte alguns aspectes més tècnics que�afecten�la�creativitat, com per exem-

ple:

• El telèfon ha de tenir la màxima visibilitat19 possible.

• Si no hi ha un text que ens ho indiqui, la imatge ha de ser prou explícita

per a convidar-nos a la trucada. De vegades n'hi ha prou amb una bona

imatge i un número de telèfon.

(19)Això no vol dir necessàriament
que hagi de ser molt gran, sinó
que ha d'ocupar un lloc que afa-
voreixi la seva visibilitat (per exem-
ple, no l'hem d'amagar envol-
tant-lo de text o deixant que es
confongui amb el fons).

• Hem d'estar segurs que hi haurà algú darrere de la línia telefònica20 per a

contestar.

Vegem alguns exemples significatius i impactants.

Exemple�1

De vegades, no cal fer un crit explícit perquè el públic es doni per al·ludit

o perquè li vinguin ganes de respondre si veritablement és el nostre "públic

objectiu". El simple fet de parlar pot ajudar a cicatritzar moltes ferides, i aquest

és l'objectiu de Voce Amica i la seva línia d'assistència telefònica.

Campanya de Voce Amica

(20)Això vol dir que l'anunciant
haurà d'haver previst l'equip de
resposta adequat. Una trucada
sense resposta segurament serà un
possible client perdut per sempre.
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Exemple�2

Herois anònims que cada dia poden ajudar a lluitar contra la delinqüència.

Com? Amb només una trucada a la línia d'ajuda a la policia. Una bona manera

de demanar l'ajut de la població i, a la vegada, de mantenir-ne l'anonimat.

Campanya de la policia



CC-BY-NC-ND • PID_00194422 89 Màrqueting directe

Exemple�3

Sembla que les dones no són tan "temeràries" com els homes en moltes coses.

Per això poden aconseguir un descompte en la seva assegurança d'automòbil.

Aquest és un missatge adreçat a un públic objectiu molt determinat.

Campanya d'una companyia de assegurances d'automòbil
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Exemple�4

Abans d'abandonar un animal, la gent s'ho hauria de pensar dues vegades. No

són una joguina, de manera que hi ha números de telèfon, amb organitzaci-

ons al darrere, que ajuden a reduir el nombre d'animals abandonats, tal com

mostra aquesta campanya tan impactant.

Campanya per a reduir el nombre d'animals abandonats



CC-BY-NC-ND • PID_00194422 91 Màrqueting directe

Exemple�5

La imatge és prou explícita a l'hora de barrejar el món de la cuina amb el mitjà

de resposta del negoci del lliurament a domicili: el telèfon.

Exemple�6

Un acudit molt vell es pot transformar en un anunci per al públic gai. Es tracta

d'una manera molt especial i molt directa de fer nous socis.
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Anunci per al públic gai

Exemple�7

Per acabar el nostre recorregut per aquests excel·lents exemples, us proposem

veure una impressionant escenificació d'un problema amb una metàfora visu-

al. És un missatge contra els abusos sexuals a menors adreçat a les mares, en

què se'ls demana que truquin i actuïn de manera directa en cas que identifi-

quin algun problema d'aquest tipus a casa seva.

Missatge contra els abusos sexuals a menors
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3.1.3. Arriba Internet: el web com a mitjà de resposta

revoluciona el màrqueting directe

I de sobte, no fa massa, els creatius de màrqueting directe s'adonen que ja no

cal incorporar cupons als anuncis per a obtenir una resposta. Descobreixen

que el naixement d'un nou mitjà com Internet fa que una adreça porti els seus

clients a tot�un�món�de�possibilitats�de�relació:�el�web.

Veritablement, és més fàcil i molt més ràpid per a una gran part del nostre

públic connectar-se i "relacionar-se" amb la marca d'aquesta nova manera, i

no haver d'omplir un cupó, retallar-lo, buscar un sobre per enviar-lo, comprar

un segell, ficar-lo a la bústia, esperar la resposta de l'anunciant, etc.

La feina principal de l'anunci és llavors que el lector es connecti a Internet

i visiti el seu web. Un cop allà, és com si el tinguéssim a casa del client. El

podem convèncer perquè compri, perquè ens deixi les seves dades, perquè ens

doni la seva opinió...

Vegeu també

Per aprofundir aquest tema
podeu consultar el mòdul di-
dàctic 2 "Internet i mitjans di-
gitals".
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A més, podem comptabilitzar una a una les respostes (saber quantes n'hem

tingut, quan ens han visitat, demanar les dades i posar nom i cognoms a cada

visita...). Tècnicament, gairebé tot és possible.

Però la base, l'objectiu principal, és el mateix: aconseguir que el lector

contacti amb l'anunciant.

Abans això s'assolia amb cupó o per telèfon, ara amb Internet. Per assolir-ho,

l'anunci, com sempre, ha d'aconseguir aquesta resposta de la manera més cre-

ativa�i�eficaç possible.

A continuació, vegem alguns exemples d'anuncis i de les pàgines web que fan,

en aquests casos, de mitjà de resposta d'aquests anuncis.

Exemple�1.�El�cas�de�Sportslist,�Canadà

Com podem apreciar en les imatges, queda prou clara la vinculació d'un ele-

ment molt característic d'Internet (el cursor) amb imatges d'esports. La refe-

rència al "producte", sense necessitat de paraules, és força explícita.

Sportslist
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Exemple�2.�Jeevansathi.com,�Índia
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Com podem apreciar en les imatges, es torna a jugar amb elements propis

d'Internet per promocionar un web de contactes matrimonials. En aquest cas,

es combinen amb icones (Cupid i un anell de casament) molt vinculades a

l'amor i al matrimoni.

Jeevansathi.com
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Exemple�3.�Itivi�Online�Rental�DVD's

I el món del cinema també es pot representar amb tot el minimalisme possible.

Una empresa de lloguer de pel·lícules on line torna a fer servir elements propis

d'Internet per a vincular aquest mitjà a les pel·lícules que lloga.

Podem veure tant l'anunci com les pàgines que fan de mitjà de resposta.
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Itivi Online Rental DVD's
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Exemple�4.�Louvre.com,�Artist�Online�Community

El món fred i tècnic de la informàtica i la tecnologia també pot prendre una

forma molt més artística, com veiem en aquest exemple d'anuncis del web

d'una comunitat d'artistes on line.
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Louvre.com
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Exemple�5.�Amnistia�Internacional,�Canadà

Les ONG sempre han estat un tipus d'anunciant molt important dins de

l'àmbit de la publicitat de màrqueting directe, que sovint s'ha caracteritzat per

una gran creativitat per diferenciar-se i cridar l'atenció del públic amb un ob-

jectiu principal: fer que el lector reaccioni davant de la seva comunicació i ac-

tuï. En gran part, viuen de les aportacions que puguin aconseguir per aquesta

via.

Podem veure tant l'anunci com les pàgines que fan de mitjà de resposta.

Amnistia Internacional
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Exemple�6.�Click�movies,�Brasil.�Pel·lícules�a�domicili
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És un altre cas de videoclub on line, però ara amb la possibilitat que us portin

les pel·lícules fins a la porta de casa vostra. Si us interessa el producte, només

heu de connectar-vos al seu web (aquesta és la resposta directa que busquen)

i donar-vos d'alta.

Presentem, com en els altres casos, l'anunci i el mitjà de resposta.

Click movies
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Exemple�7.�Saatchi�Interactive

Es tracta d'una provocadora manera d'entendre la publicitat per a Internet. Si

l'anunci no us deixa indiferents, potser us plantegi la possibilitat de visitar el

web per veure la realitat d'aquesta nova manera d'entendre la publicitat on line.
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Saatchi Interactive
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Exemple�8.�WWF,�Austràlia

Novament una ONG ens proposa un web com a mitjà de resposta i

d'informació, en aquest cas per a la seva campanya de protecció d'espècies en

perill d'extinció.

Campanya de WWF
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3.1.4. Què ha de tenir un anunci perquè faci respondre de

manera eficaç?

El primer de tot, i com sempre, l'anunci ha de tenir creativitat.

Si no és un anunci amb cupó incorporat (amb els consells bàsics que hem

vist més amunt), podem seguir les normes que fan que qualsevol anunci sigui

eficaç i creatiu.

Això vol dir que, per exemple, podem seguir l'estructura AIDA o AIDCA, se-

gons la necessitat d'argumentació i convicció que el nostre producte o servei

requereixi.

Per ampliar

Creatividad MD: bajo el impe-
rio de los resultados, per Maite
Sáez.

L'atenció la captarà la imatge principal de l'anunci, l'interès el motivarem

amb un titular irresistible, el desig el provocarem per la màgia del text, la

convicció, si cal, l'aconseguirem amb arguments i imatges complementàries i,

per acabar, l'acció la vincularem amb el mitjà de resposta triat (cupó, telèfon,

web, etc.).

Altres aspectes que és recomanable tenir en compte són els següents:

• La premsa és el mitjà que té més credibilitat. És el considerat més "seriós"

pel públic. Potser aquest és un element que podem aprofitar en favor del

nostre anunci.

• El lector de la premsa es caracteritza normalment per la seva afecció a lle-

gir (sinó veuria l'informatiu de la televisió). Aquest fet ens porta a consi-

derar-lo entre els més�"entesos" de la societat.

Vegeu també

Per aprofundir aquest te-
ma consulteu l'apartat 2.1
d'aquest mòdul didàctic.

• Un anunci de màrqueting directe no és una publitramesa condensada. No

disposem de tant temps per a aconseguir la resposta. A més, la gent no es

compra el diari o la revista per veure els nostres anuncis, per molt bons

que siguin. Senzillament, se'ls troba. Tenim l'espai assignat (pàgina, mitja

pàgina, faldó, etc.) i prou. Hem de ser ràpids�i�eficaços en tot moment

per intentar convèncer el lector.

Però què és millor per al nostre anunci: un diari o una revista?

Normalment, això (igual que el format) ens vindrà imposat pel pla de mitjans.

Però si tenim l'oportunitat de triar o, com a mínim, d'aconsellar el nostre cli-

ent, és bo saber que el diari és més ràpid si volem que l'anunci surti immedi-

atament.

Les revistes, en molts casos, se'n van més enllà d'un mes per a publicar una

peça. En canvi, permeten una qualitat d'impressió molt més bona si el que

necessitem és que destaqui una foto excel·lent.

Un consell

Intenteu ser tan senzills com
pugueu en l'execució dels
anuncis.
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A més, en una revista és possible controlar millor el tipus d'informació que

sortirà al costat de l'anunci. Fins i tot se'n pot modificar el contingut abans de

la seva aparició. ¿Us imagineu la notorietat que hauria tingut el nostre anunci

si haguéssim tingut contractada la seva inserció en la pàgina 5 del New York

Post del dia 12 de setembre de 2001?

3.1.5. L'anunci pas a pas

1)�La�imatge

Aquí hem d'aconseguir que el nostre possible lector, que encara ni s'ha ado-

nat de la presència del nostre anunci, ens vegi i s'aturi en sec durant la seva

interessant lectura.

I com que tenim molt poc temps, aquesta imatge hauria d'aconseguir introduir

també algun benefici del producte.

Per tant, ens trobem davant d'una tasca doble:

• aturar el lector;

• comunicar-li el primer benefici del producte.

No és gens fàcil. Però ningú no us ha dit mai que aquesta feina ho sigui, no?

Generalment, les imatges de persones tenen més impacte visual que les imat-

ges de paisatges, coses, etc.; les imatges en color, més impacte que les imatges

en blanc i negre, i les fotografies, més impacte que les il·lustracions.

I si aquesta imatge que hem triat la podem lligar directament amb el titular,

encara millor.

Per acabar aquest pas, mireu l'exemple que presentem.

Recordeu

En molts aspectes els passos
d'un anunci de màrqueting
directe se semblen molt a un
anunci tradicional. Les grans
diferències apareixen, sobre-
tot, en el tractament i la utilit-
zació del mitjà de resposta.
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2)�El�titular

Si el lector arriba a llegir-se'l, el titular serveix perquè decideixi si val la pena

continuar llegint l'anunci o si tria la notícia següent.

David Ogilvy considerava que quatre de cada cinc persones (el 80%!) l'única

lectura que feien era la del titular. Si no hem estat encertats amb aquest, hem

perdut al 80% dels lectors. Així de clar.

Per tant, us recomanem que sigueu, igual que amb la imatge, tan creatius com

pugueu. I de la manera més senzilla possible, recordeu que tenim molt poc

temps per a captar l'interès del lector.

I si el titular, a més de captar l'atenció, expressa un benefici del producte ens

aproparem a un titular gairebé perfecte. N'hi ha, d'això n'estem segurs.

3)�El�text

L'objectiu segueix essent que el lector llegeixi el nostre anunci.

En aquest moment el lector ja ha passat per la imatge i pel titular. Perfecte,

el tenim en el text. L'intentarem convèncer que val la pena enviar el cupó,

trucar per telèfon o connectar-se a Internet.

Doncs comencem amb un primer�paràgraf de text que sigui el més lleuger

possible. No li posem al lector un fre amb un paràgraf massa extens i poc

atractiu de llegir.

Després, hem�de�dividir�en�blocs el text principal si és llarg. I si podem, hem

de mirar de començar cada bloc amb un subtítol en forma de pregunta, cita,

frase curiosa, etc. Són recursos senzills que animen el lector a seguir llegint.

Gairebé tots els textos, fins i tot els titulars, és més convenient escriure'ls amb

minúscules en lloc de majúscules.

Hem de seguir donant un bon ritme al text. Fem servir estructures�gramati-

cals�senzilles�i�dinàmiques. No hem de caure en les frases tècniques, llargues

i monòtones. I com sempre, cal donar gràcia, intriga i seducció al text.

Us proposem analitzar un exemple. Es tracta de l'anunci de Joe Karbo, un em-

presari nord-americà dels anys setanta i vuitanta. És tot un clàssic. A més, el

que diu és completament cert i està basat en la seva vida. Mireu-lo i veureu

de quina manera més senzilla aconsegueix captar l'interès de la persona que

llegeix l'anunci.

Una recomanació

No són convenients les ma-
júscules, ja que AMB LES MA-
JÚSCULES SEMBLA QUE ESTI-
GUEM CRIDANT.
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Exemple: l'anunci de Joe Karbo

El titular començava així: "Cómo hacer dinero sin pegar golpe".

Senzill i a la vegada motivador, oi? És difícil no aturar-se en sec davant d'un titular com
aquest. Però ara mirem com seguia el text.

"La mayoría de las personas están demasiado ocupadas en ganarse la vida como para
ganar algo de dinero.

Yo solía trabajar duro 18 horas al día. Los 7 días de la semana. Pero no empecé a ganar
dinero de verdad hasta que trabajé menos, mucho menos. Por ejemplo, este anuncio me
costó escribirlo menos de 2 horas. Con un poco de suerte, me hará ganar 50, posiblemente
100 mil dólares.

Lo que es más, voy a pedirte que me envíes 10 dólares por algo que a mí no me cuesta
más de 50 céntimos. Y te lo voy a poner tan irresistible que sería de tontos no hacerlo.

Después de todo, ¿qué más te da que yo saque 9,5 $ de beneficio si puedo enseñarte a
ti a ganar mucho más?

¿Y si te digo que estoy tan seguro de que harás dinero con mi sistema que te voy a ofrecer
la garantía más inusual del mundo...?"

I el text seguia fins que Joe Karbo aconseguia vendre'ns el seu llibre. En total, després
d'insercions de gran èxit durant anys, l'autor en va vendre tres milions d'exemplars, en
què explicava com tenir èxit a la vida fent allò que deia i que ell ja havia experimentat.

Senzill,�notori�i�eficaç, com qualsevol bona publicitat.

3.2. Altres mitjans impresos que demanen la nostra resposta

Recordeu el que comentàvem en la introducció d'aquesta assignatura? Vèiem

com la saturació de missatges publicitaris en els mitjans tradicionals provocava

una excitant necessitat de buscar mitjans�alternatius als anunciants i a les

agències per arribar al públic.

I en màrqueting directe, quan volem provocar una resposta, això no és una

excepció.

A més, els creatius de màrqueting directe, juntament amb els creatius de mit-

jans digitals, tenen una manera més dinàmica de pensar en la utilització

d'altres mitjans, combinar-los, experimentar, etc.

Als creatius més convencionals els resulta més difícil sortir de la fórmula que

ha donat a la publicitat tots els èxits durant els darrers cinquanta anys: espot

de televisió i anunci de premsa o revista.

Si mirem al nostre voltant veurem les possibilitats que tenim de contactar amb

el nostre públic i aconseguir la resposta amb una gràfica fora dels mitjans més

tradicionals. Us assegurem que aquestes possibilitats són enormes i sovint més

divertides que fer una peça convencional de publicitat.

A continuació, en presentem alguns exemples.

Exemple�1.�ACAT.CH

Contingut complementari

Per conèixer aquest tema en
detall podeu consultar el mò-
dul 3 "Publicitat en mitjans al-
ternatius".
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Una acció molt senzilla d'una ONG que busca l'eliminació de la pena de mort

i la tortura arreu del món. Fa servir un suport tan poc convencional com un

seient de bus. El mitjà de resposta és un web al qual, fins i tot, podem accedir

amb un telèfon intel·ligent (smartphone) si estem asseguts al seient.

Exemple�2.�ONG�dedicada�a�combatre�la�fam�al�Tercer�Món

Fent servir el carret d'un supermercat podem reproduir fàcilment el gest

d'oferir menjar a una persona que en necessita. Si ens ha impactat l'acció, te-

nim indicada al carret l'adreça per a oferir, ara de veritat, el nostre ajut a aques-

ta ONG.
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Exemple�3.�Clínica�especialitzada�en�implants�dentals

Un suport tan senzill i ben pensat com aquest pot servir com a analogia per-

fecta amb el problema que resol l'anunciant: la pèrdua d'una peça dental. La

resposta, per telèfon gratuït o per Internet.

Exemple�4.�Fitness�company

Un gimnàs ens posa en situació al bus per tal que ens imaginem a nosaltres

mateixos aixecant una barra amb pesos. Si ens convenç la proposta, tenim el

telèfon i el web tot just davant nostre.
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Exemple�5.�Jobsintown

Una representació força explícita del concepte i que necessita pocs comentaris.

En aquest cas, el nom de l'empresa és també el mitjà de resposta, ja que es

tracta d'un web de cerca de feina.

Exemple�6.�Real�hip�hop

Un web/emissora de ràdio especialitzada en música negra i hip hop ens fa sen-

tir-nos una mica més integrats en el tema. I d'una manera molt senzilla.



CC-BY-NC-ND • PID_00194422 117 Màrqueting directe

Exemple�7.�UNICEF

En aquest cas, la UNICEF fa servir un suport tan habitual com una màquina

expenedora d'aigua per a conscienciar el públic sobre els problemes que com-

porta l'aigua en mal estat a molts països. La màquina mateixa ens proposa fer

un donatiu (acció directa) i ens dóna la possibilitat de contactar via web.

Exemple�8.�DIRECTSKI.COM

Una empresa de viatges especialitzada en viatges d'esquí fa servir un suport

tan mal considerat com els eixugaparabrises dels cotxes per a jugar amb el seu

missatge. Només funciona quan ha nevat, és clar.
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Exemple�9.�Vijay�Sales

Una acció que fa servir un element de mobiliari urbà (per dir-ho d'alguna ma-

nera) tan comú com és la reixa d'una claveguera. No sé si és el més indicat

per a un aparell relacionat amb el menjar, com és una barbacoa, però com a

mínim és prou contundent i notori.
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Exemple�10.�Amnistia�Internacional

De nou Amnistia Internacional ens fa arribar el seu missatge en contra de la

pena de mort, però en aquest cas fa servir un suport tan original com aquest.

Quan ens quedem amb la figura de paper a la mà, també ens quedem amb el

missatge i els mitjans de resposta.
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Exemple�11.�The�Weingart�Homeless�Project

Una altra ONG que fa servir el carrer per a llençar un missatge, i molt personal.

El vianant és convidat a posar-se en el lloc d'un sense sostre d'una manera

directa i contundent.

Exemple�12.�Mercedes

Les empreses grans i més tradicionals també poden fer aquest tipus d'acció. En

aquest cas, el concessionari de la zona de Mercedes convida d'aquesta manera

tan simpàtica i original a fer una prova dels seus nous vehicles.
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4. Creativitat de màrqueting directe en mitjans
audiovisuals tradicionals

4.1. Una altra manera d'entendre la televisió

Obrim un altre apartat d'aquesta assignatura i una altra oportunitat per a seguir

oblidant. I per a seguir aprenent coses noves.

En el cas de la televisió és possiblement on haurem d'oblidar i de tornar a

aprendre més coses. I encara més quan amb la televisió�digital�terrestre es

facin servir totes les seves possibilitats interactives.

La televisió és el mitjà on la frontera�entre�la�publicitat�convencional�i�la

publicitat�de�resposta és més indefinida.

Paraules de Fred Koblinger, director creatiu de la xarxa Proximity

Com a exemple, presentem unes paraules de Fred Koblinger, director creatiu de la xarxa
Proximity i president del jurat en els premis Lions Direct del 2005. En aquella ocasió el
gran premi va ser per a una campanya de màrqueting directe que no s'ajustava a les nor-
mes (que va ser molt criticada pels més "puristes") i que feia servir com a mitjà principal
la televisió:

"La línia que separava l'above del below ha mort i, per tant, el jurat s'ha concentrat a jutjar
les campanyes per la seva capacitat per a canviar el comportament del consumidor i per
la seva integració de mitjans. Cal desenterrar els tòpics sobre el màrqueting directe."

Aquesta és la situació avui dia, però tradicionalment els objectius dels anuncis

de resposta directa o interactius han estat molt diferents d'aquells denominats

anuncis generals: crear una base de dades per a un client, vendre un producte

trucant a un número de telèfon que apareix en pantalla, fer retallar un cupó

en un anunci de premsa o revista, etc.

La seva creativitat s'ha vist, com en el cas dels anuncis de premsa i revistes

de màrqueting directe, molt afectada per l'aparició de tres�nous�mitjans�de

resposta que han significat una important revolució:

• Internet,

• els SMS,

• els números de telèfon curts.

Redefinició de categories

Tots els festivals publicitaris importants estan redefinint les seves categories per donar
cabuda a disciplines com màrqueting directe, Internet, ambient, etc., a més de la publici-
tat tradicional. El motiu és, principalment, l'increment de la qualitat creativa d'aquestes
disciplines i l'aposta que els anunciants hi fan.
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Abans de veure alguns exemples, repassem algunes de les especificitats del

mitjà.

1) Malgrat que estem acostumats al format tradicional de 30", la televisió és

un mitjà molt versàtil que n'admet una gran varietat:

• patrocini,

• publicitat estàtica,

• sobreimpressions,

• emplaçament de producte (product placement),

• telepromoció i televenda,

• publireportatge,

• publicitat interactiva,

• bescanvi per producció de programa (bartering),

• i el clàssic espot convencional de 20" o 30".

2) Independentment del format, la televisió és el millor mitjà per a arribar a la

major quantitat possible de públic. Per això, hem de tenir en compte que no

hi podrem fer un discurs tan personalitzat com en una publitramesa (mailing)

o en un anunci de premsa, en què les possibilitats de segmentació són molt

més grans. Hem�de�buscar�la�resposta�del�públic, no de la persona.

3) Si el nostre producte es ven millor amb una demostració audiovisual, el

més real possible, la televisió ha estat tradicionalment el millor mitjà (tot i que

Internet ja està a la seva alçada).

4) El públic televisiu és el més�passiu de tots els que ens podem trobar en

els mitjans publicitaris. Hem de pensar que haurem de fer actuar una persona

que està tranquil·lament veient un programa de televisió i possiblement a casa

seva.

Això ens obliga a ser tan clars, directes i senzills com ens sigui possible.

5) En televisió, més que en cap altre mitjà, el que mana és el temps. Segu-

rament sempre ens en mancarà. El televident no�podrà�reflexionar sobre la

nostra oferta, li serà difícil memoritzar o apuntar el mitjà de resposta que li

oferim, no podrà tornar a veure les imatges que ja ha vist, no podrà rellegir els

textos, etc. En una publitramesa, un anunci de premsa o a Internet sí que hi

ha possibilitat de reflexió, però en un espot televisiu no.

Hem de potenciar la nostra capacitat de síntesi al màxim.

Demostracions
audiovisuals

Les empreses de venda directa
trien formats de gran durada
per vendre productes que ne-
cessiten grans demostracions
per tal de provocar una com-
pra directa: robots de cuina,
aparells d'abdominals, jocs de
neteja de cotxe, etc.
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Aquests són només els aspectes diferencials que hem de tenir en compte si

volem construir un espot de màrqueting directe. Per aconseguir una peça bri-

llant en televisió s'han de seguir, a més, els mateixos aspectes que quan es vol

fer un espot tradicional. La diferència més important la trobarem en l'aparició

obligada d'un mitjà�de�resposta�directa i en el fet que la peça estigui orientada

clarament a obtenir la resposta del públic.

4.1.1. T'ho posem fàcil per a respondre, o no?

Com deia Fred Koblinger, de Proximity, és cert que la línia entre la publicitat

convencional i el màrqueting directe està desapareixent. Això fa que cada cop

ens sigui més difícil "classificar" un espot com a una peça orientada a la res-

posta directa o no.

Intentarem fer una escala�per�classificar alguns exemples. La basarem en el

possible interès o necessitat que tingui l'anunciant d'aconseguir la resposta

del�públic: des d'una crida a l'acció que arriba a molestar fins a l'aparició su-

persònica d'una adreça web.

Visc d'això, contesta ara mateix

En aquest primer cas, no hi ha cap dubte. L'anunciant ens deixarà molt clar

que el que vol és que contestem la seva oferta, i que ho fem immediatament.

El mitjà�de�resposta�és�claríssim (telèfon gran, dit per la veu en off o fins i

tot cantat), i tot l'anunci estarà enfocat a moure'ns a l'acció.

De vegades això s'intenta d'una manera tan directa que es deixa de banda la

creativitat que el farà diferenciar-se. D'altres, afortunadament no.

Presentem alguns exemples d'aquest tipus d'anuncis.

Vídeo

Feu clic a les imatges per veure els vídeos

Resposta directa

Un dels principals anunciants
del país és ING Direct, un banc
fins fa poc sense oficines que
basa el seu negoci en la res-
posta directa a la seva publici-
tat.
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Et deixo el telèfon o el web perquè, si vols, te n'informis

Es tracta d'una manera�molt�més�suau de demanar la resposta del públic.

Senzillament, es deixa el telèfon o el web al final de l'espot perquè el televident

respongui.

De vegades, la resposta és força important per al producte (en el primer cas

que veurem és un banc que no té oficines) i no estaria de més potenciar més

el mitjà de contacte. Ben segur que amb una estona més d'aparició del telèfon

o el web s'aconseguirien moltes més respostes.

En altres casos, el mitjà de resposta no té tanta importància i és un valor afegit

a l'anunci (per exemple, la possibilitat de demanar informació).

Presentem alguns exemples que corresponen a aquesta manera de demanar

resposta.

Vídeo

Feu clic a les imatges per veure els vídeos

Ho tens més fàcil, et deixo un número curt

Des de fa uns anys podem veure en les peces publicitàries de resposta directa

(sobretot en els espots de televisió) números de telèfon especials molt més

curts.

Aquests números són "propietat" de l'anunciant i serveixen per a facilitar�la

resposta del públic, fent que no hagi de recordar un número llarg.

Presentem alguns exemples.

Vídeo

Feu clic a les imatges per veure els vídeos
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I què passa quan el producte és el mitjà de resposta?

Aquests casos són els més�recents. Estan provocats per l'aparició de nous mit-

jans de comunicació i són els que donen un nou sentit al màrqueting directe

en tots els mitjans.

Poden ser, per exemple, pàgines web d'Internet, telèfons d'informació o envi-

aments de missatges SMS. Aquestes vegades no hem de contactar per comprar

alguna cosa o per demanar informació sobre un producte. Contactem�per�en-

trar�i�fer�servir�directament�el�producte�o�servei.

Aquests tipus d'anunciants són els que estan donant una nova vida i un nou

sentit a la televisió de resposta directa.

Presentem alguns exemples.

Vídeo

Feu clic a les imatges per veure els vídeos

Vegeu també

Per veure aquest tema en de-
tall, consulteu el mòdul 2 "In-
ternet i mitjans digitals".
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4.2. La ràdio, la Ventafocs dels mitjans de màrqueting directe?

La veritat és que així és com normalment consideren la ràdio els professionals

creatius de la publicitat.

Malgrat això, té algunes característiques que fan que sigui un mitjà molt atrac-

tiu per a determinats�productes o per a arribar d'una manera molt eficaç a

segons quins tipus�de�públics.

Per començar, és un mitjà molt més íntim i molt menys afectat pel fenomen

zàping que la televisió.

Pel que fa al màrqueting directe, la ràdio presenta avantatges molt interes-

sants:

1) Possibilitat d'una alta segmentació21; hem de tenir en compte que ens hem

d'adaptar al llenguatge i a l'estil de cada emissora, ja que això ens farà arribar

millor al públic.

2)�Producció�i�resposta�ràpides. Una falca es pot fer, aprovar, enregistrar i

sortir per antena de manera gairebé immediata. També la velocitat de la res-

posta és molt ràpida: no esperem massa trucades més enllà d'un dia després

d'emetre's la falca, ja que les tindrem la majoria el mateix dia.

3)�Apropament. El contacte amb l'oient és molt personal i podem tenir molta

concentració en el nostre missatge per part seva, sobretot en franges horàries

nocturnes.

4)�Humor. La ràdio és un mitjà que es presta molt a la utilització de l'humor.

Si el nostre producte o servei accepta aquest to, pot ser interessant fer-lo servir.

(21)Podem segmentar per:
• tipus de públic,
• tipus d'emissora (radiofórmula,

notícies, esports, etc.),
• àrea geogràfica (emissores lo-

cals, estatals, internacionals,
etc.). 
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5)�Imaginació. És convenient i molt positiu fer participar l'oient amb pregun-

tes que són invitacions a imaginar. Es tracta d'aprofitar al màxim el poder

evocador de les paraules, i això és un terreny molt motivador per a qualsevol

redactor.

Podem escoltar alguns exemples d'un anunciant com Home English, que uti-

litza molt la ràdio per a obtenir resposta per a comercialitzar els seus productes.

Àudio

Feu clic a les icones per sentir els audios



CC-BY-NC-ND • PID_00194422 129 Màrqueting directe

5. I el màrqueting directe en el futur?

Els�professionals�de�la�creativitat�en�general�i�del�màrqueting�directe�en

concret

Com ja hem comentat, la filosofia del màrqueting directe tendeix a do-

minar la comunicació publicitària. I encara més amb el domini progres-

siu dels mitjans digitals en el panorama publicitari actual, en què la in-

teractivitat és tan important.

Aquest domini progressiu del màrqueting directe es deu, principalment, al fet

que ha estat la disciplina que més s'ha adaptat als canvis que hi ha hagut en la

publicitat, una publicitat que s'apropa cada dia més a l'objectiu del màrqueting

directe: buscar�la�resposta.

Per això, les agències i els professionals del màrqueting directe tenen molt a

dir en el present i en el futur de la publicitat. Marçal Moliné, en el seu llibre

Reinwwwentando la publicidad, dóna unes quantes raons per a aquest fet.

• Les agències i els professionals del màrqueting sempre han basat la seva

professionalitat i la seva feina en l'esperit i el saber fer (know-how) publici-

tari. En aquest sentit, no són diferents de les agències orientades als mit-

jans convencionals.

• La seva feina es fa amb una disciplina publicitària extrema, de vegades més

gran que la de les mateixes agències de mitjans convencionals: la persua-

sió ha de ser per davant de tot.

• És un camp molt adient per a una creativitat�brillant�i�expansiva: els seus

treballs no estan limitats a sotmetre's als mitjans, sinó que sovint inclouen

el fet de "crear el mitjà".

• Tenen una àmplia experiència en el comerç directe, que ara intenten de-

mostrar que els serveix per al comerç electrònic (e-comerç).

• Estan molt acostumats a treballar mesurant els resultats.

• A diferència de les agències de publicitat, han desenvolupat formes de pre-

test sense la necessitat de recórrer a instituts externs d'investigació.

Lectura recomanada

Podeu consultar el llibre a
l'adreça següent:
www.moline-
consulting.com/
reinventando.htm

http://www.moline-consulting.com/reinventando.htm
http://www.moline-consulting.com/reinventando.htm
http://www.moline-consulting.com/reinventando.htm
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• Tenen molta cura en els seus textos, que són persuasius i creatius, mentre

que a moltes agències de publicitat s'ha perdut la professió del redactor

publicitari (copy).

• Tenen experiència en promocions.

• Tenen un coneixement més extens de les actuacions i les preocupacions de

màrqueting de l'anunciant, que s'estén a la seva relació amb les cadenes

de distribució, amb el comportament del consumidor, amb la fidelització,

etc.

• No estan viciats pel GRP22. No repeteixen les peces de comunicació. Saben

que han de crear variacions en els seus anuncis-enviaments per comunicar

de manera fresca i innovadora un mateix concepte cada cop que insistei-

xen sobre els mateixos individus del públic objectiu (target group).

El�màrqueting�directe�adaptat�als�nostres�temps,�i�als�temps�futurs.

Ja hem deixat enrere aquell temps en què, sovint, el màrqueting directe era el

"germà pobre" d'algunes campanyes de publicitat.

La publicitat que busca la resposta directa es considerava quelcom inferior

a altres tipus de publicitat més "d'imatge" com els anuncis de televisió i les

gràfiques de les grans campanyes.

Avui dia, el màrqueting directe es pot considerar el corrent principal de la

pràctica publicitària. No tant pels seus mitjans tradicionals (publitramesa, cu-

pó, etc.), sinó pel seu objectiu: buscar la interactivitat amb el públic.

I això es deu en gran part al ràpid creixement d'Internet, que s'adapta a la

perfecció a les tècniques del màrqueting directe.

Però, què ens depara el futur? Tenint en compte tots els canvis que s'han suc-

ceït de manera tan ràpida, potser en podem fer alguna previsió.

Per començar, la tecnologia permet (i encara més en el futur) una resposta di-

recta en tots els mitjans de comunicació. Quan es pensa en el màrqueting di-

recte avui, es pensa sovint en el correu directe, catàlegs i altres mitjans de co-

municació de "resposta directa". Això és perquè alguns mitjans de comunica-

ció, com ara tanques publicitàries, no permeten la resposta. Però a mesura que

diverses tecnologies creixen i es fusionen, inclosos els telèfons mòbils, tots els

mitjans imaginables permetran als consumidors respondre immediatament i

directament a qualsevol anunci.

(22)GRP son les sigles de gross ra-
ting point, una unitat de mesura
d'audiències.
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Imaginem, per exemple, que anem conduint per la carretera i veiem un cartell

que anuncia un concert de la nostra banda favorita. La crida a l'acció ens podria

donar un codi amb què es pot parlar o escriure al dispositiu sense fil per a

comprar les entrades en l'acte. No és això màrqueting directe pur i dur?

Per altra banda, la comercialització serà molt més específica. La segmentació

serà gairebé total. La mateixa tecnologia integrada i universal permetrà a les

empreses lliurar els missatges a un grup altament selectiu de la gent en lloc

de missatges de difusió en general. L'anunciant serà capaç de lliurar qualsevol

missatge a qualsevol individu.

I la mateixa tecnologia que permet aquesta orientació també permet la perso-

nalització gairebé total. El consumidor no necessàriament ha de veure el ma-

teix anunci que milions de compradors de cotxes més veuran. Podrà veure un

anunci creat específicament per a ell, amb les característiques del producte que

sigui probable que vulgui, una oferta construïda per a les seves necessitats amb

informació de contacte d'un venedor específic en el distribuïdor més proper.

I respecte als mitjans, les línies entre el correu directe, ràdio, televisió, Internet

i altres mitjans de comunicació es desdibuixaran, tots estaran integrats en una

estratègia. Es combinaran entre ells, es barrejaran i, sempre, el seu objectiu

serà el de qualsevol acció de màrqueting directe: aconseguir la resposta i la

interacció amb el nostre públic.
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Resum

En aquest primer mòdul hem vist com la publicitat pot tenir una forma molt

més interactiva amb el seu públic. Aquesta ha estat la funció del màrqueting

directe des del seu naixement com a disciplina publicitària.

El mitjà tradicional que el màrqueting directe ha fer servir tradicionalment

per a aconseguir els seus objectius ha estat la publitramesa (mailing). També és

l'eina de comunicació que tothom relaciona amb aquesta disciplina.

No obstant això, el màrqueting directe no es limita només a la utilització de la

publitramesa, sinó que fa servir qualsevol mitjà per a aconseguir una resposta

i una relació amb el públic: premsa i revistes, televisió, exterior, etc.

També hem fet un repàs de les tècniques creatives que millor funcionen en

les campanyes de màrqueting directe: la força dels titulars, la importància del

mitjà de resposta, la força persuasiva dels textos i de les imatges, etc.

Però sigui quin sigui el mitjà utilitzat o la forma de resposta que oferim al pú-

blic (telèfon, cupó, Internet, etc.), mai no hem d'oblidar el principal objectiu

del màrqueting directe: aconseguir la resposta del públic objectiu al qual diri-

gim el nostre missatge.



CC-BY-NC-ND • PID_00194422 133 Màrqueting directe

Activitats

1. Trieu un producte o un servei del qual s'estigui desenvolupant actualment una campanya
en un mitjà massiu com la televisió, per exemple.

2. Un cop l'hagueu triat, penseu en una acció de publitramesa per a aquest producte. No s'ha
de desenvolupar gràficament, però sí que heu de tenir presents els aspectes següents:

• amb quin públic intentaríeu contactar;
• com hi contactaríeu d'una manera eficaç (a la feina, a casa seva...);
• com seria la publitramesa que li enviaríeu; descriviu les peces i la creativitat que utilitza-

ríeu per a donar notorietat a l'enviament.

3. Redacteu el text de la carta. Recordeu: heu de vendre creativament!
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