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Resum  

La idea a desenvolupar com a projecte era la següent: realitzar un complet web e-commerce destinat a la 

venta al detall de productes de cosmètica professional. D’aquesta manera, he creat un web amb Prestashop, 

un dels gestors de continguts CMS destinats a la venta més coneguts. El que he volgut aconseguir amb aquest 

projecte és poder tirar-lo endavant un cop presentat i, sempre i quan s’hagi assolit un alt grau de qualitat, 

obrir-me al món real de les ventes per internet i, d’aquesta manera, millorar i perfeccionar els meus 

coneixements sobre e-commerce i els gestors de continguts destinats a la venta online. A més, intentar tenir 

èxit i guanyar alguns ingressos addicionals.  

En primer lloc, he desenvolupat la idea de manera documentada, estructurant el calendari i 

organitzant la feina a desenvolupar intentant no oblidar cap ítem. Redactar la línia de màrqueting a seguir per 

dissenyar i confeccionar el web. A continuació, crear el web amb la plataforma Prestashop, retocant el disseny, 

la programació, afegint widgets, imatges, productes, descripcions, vídeos... Gestionant la interfície i els seus 

continguts. D’altra banda, en el moment que vaig veure que el web estava en un 80% finalitzat, vaig començar 

a retocar el posicionament orgànic de la pàgina web. Treballar les paraules clau, els títols, les imatges, 

metadescripcions, marques com <h1>, <h2>, etc. Finalment, a l’acabar el web, he fet una revisió general del 

resultat, testing des de diversos navegadors, mètodes de pagament, etc. Vigilant amb els possibles errors i 

intentar sufragar-los.  

 

Abstract 

With this project I wanted to make a complete e-commerce website dedicated to retail of professional 

cosmetics created with Prestashop, one of the most popular content management systems for the selling. 

What I want to achieve with this project is to forge ahead with it once submitted, and if it has a high level of 

quality, I want to start to the real world of internet sales. This will allow me to improve my knowledge about 

ecommerce and content management systems intended for online sales. Moreover, I am going to try to 

succeed with it and earn some additional income. 

First of all, the idea was developed in a documental way, organizing the schedule and the working 

hours, trying not to forget any item. Writing the marketing planning to follow in order to design and create the 

web. Then, I have created it with Prestashop, changing the design, the programming, adding widgets, images, 

products, descriptions, videos… Managing the interface with his contents. On the other hand, once the 

website was around 80% completed, I began to retouch the organic positioning of the website, improving the 

keywords, titles, pictures, metadescriptions, tags like <h1>, <h2>, etc. Finally, at the end of the project, I have 

checked in a general way the final result, testing it from multiple browsers, payment methods, etc. Keeping in 

mind the possible mistakes which could appear and trying to solve them efficiently. 

 

Paraules clau 

e-commerce, cosmètica, professional, bellesa, Prestashop, web, qualitat  
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Capítol 1: Introducció 

1. Introducció 

Tal i com he pogut resumir anteriorment, aquest projecte neix, d’una banda, de la 

necessitat professional de crear un web i e-commerce per abastir al client final de productes 

de cosmètica i, d’altra banda, una necessitat educativa per aprendre i posar en pràctica els 

coneixements en CMS (en aquest cas Prestashop) i posicionament web orgànic (SEO).   

2. Justificació i motivació 

Aquest treball és rellevant no per ser innovador en el seu camp ja que, a hores d’ara, està 

molt treballat, sinó perquè és important a nivell educatiu i professional personal. El meu 

pare té una empresa de cosmètica i estètica dedicada a la venta majorista de productes de 

bellesa per a centres i professionals d’aquest gremi, per aquest motiu, he considerat 

interessant obrir un web dedicat a la venta al detall dels seus productes per poder abastar 

un target diferent. D’aquesta manera, l’empresa del meu pare faria de proveïdora i, a més, 

gràcies als seus coneixements en el sector de la bellesa i els meus en el sector de les TIC, 

podria enfocar millor el web i el SEO, entre d’altres aspectes.  

L’empresa del meu pare, tot i tenir web interactiva i xarxes socials, encara no ven per 

internet. En el cas de que aquest projecte tirés endavant, podria demostrar la importància 

que té avui en dia el volum de les ventes online a través de diversos dispositius (ordinador, 

mòbils, tablets...) respecte el total de les ventes. És primordial aconseguir que les empreses 

evolucionin al ritme dels seus consumidors ja que aquests sempre seran els que mantinguin 

en vida l’empresa. Si ells senten comoditat a l’hora de fer la compra per internet perquè, 

d’aquesta manera, s’estalvien temps, desplaçaments, etc. Són els negocis, tal i com el del 

meu pare, els que s’han d’adaptar i satisfer aquestes necessitats. Així doncs, per aquest 

camí també podria desenvolupar i créixer professionalment ja que, més endavant, podria 

desenvolupar l’e-commerce del negoci. Com més experiència, més projectes podré dur a 

terme.  

En conclusió, m’aportarà coneixement, experiència i, a més, pot ser una bona 

oportunitat de negoci per anar traient alguns ingressos extra.  
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3. Objectius generals i abast 

Els objectius d’aquest projecte són, per una part, aconseguir que el producte final, és a  dir, 

el web d’e-commerce de cosmètica professional, estigui ben definit, sigui de qualitat i, a tots 

nivells, aconsegueixi un grau de professionalitat suficient com per sortir al mercat de 

manera competitiva en el seu sector. Més endavant, i un cop decidit si el projecte es fa 

realitat o no, ja es marcaran objectius i KPI’s dirigits a números a assolir (visites al web, 

conversions, taxa de rebot, etc.).  

D’altra banda, l’altre objectiu és assolir un cert nivell d’expertesa en la creació i 

gestió de webs amb el programari lliure de CMS Prestashop. D’aquesta manera, puc abocar 

aquests coneixements en futurs projectes o llocs de treball.  

Així doncs, s’entreveuen dos tipus diferents d’objectius: un amb un tarannà 

professionalitzador i l’altre de progressió dels coneixements, de caire més educatiu.  

L’abast d’aquest projecte se centra en la planificació i creació d’un web e-commerce 

de cosmètica professional, a partir del CMS Prestashop, que sigui prou competitiu com per 

poder entrar al mercat real de la xarxa. A la vegada, pensar i redactar un pla de màrqueting 

per fer més atractiva la pàgina i més cenyida al target real. Per últim, idear i aplicar el 

posicionament orgànic per intentar escalar posicions als buscadors i testejar el projecte per 

intentar resoldre a temps i amb cert marge els possibles errors que apareguin.  

4. Anàlisi de Mercat 

La compra i venta d’articles sempre ha estat una pràctica popular en la nostra societat. Des 

de fa uns anys, aquesta pràctica s’ha vist modificada com a conseqüència de la globalització 

i de la variació del comportament del client: més interactiu, més ocupat, més familiaritzat 

amb la xarxa i més pràctic. Què ha succeït? Que la gent, cada vegada més, utilitzi internet 

per fer les seves compres. Des de bitllets d’avió i entrades pel cinema fins a la compra de 

menjar, articles de bellesa o de cursos online. Aprofitant aquesta nova via de comerç, els 

negocis han hagut de treballar per estar a la xarxa i fer-se veure. No deixa de ser com el 

negoci offline però amb noves possibilitats de captar nous clients. També ha estat el 

trampolí per a que empreses sense seu física poguessin dir la seva. Tal i com es pot llegir a 
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un article de la revista Grazia1, basat en  un estudi fet per Google, un 41% dels espanyols 

recorre a la xarxa per comprar productes de bellesa.  

Així doncs, neix la necessitat de crear la teva botiga virtual per a que els teus 

consumidors tinguin, també, la possibilitat de comprar-te a través d’internet. Incrementa el 

ventall de possibilitats. Encara i així, hi ha empresaris, treballadors i usuaris que senten 

reticència vers la compra online. Aquest treball, té com a objectiu secundari, però no menys 

important, demostrar com n’és d’important tenir visibilitat comercial online. A més, hi ha 

estudis i estadístiques reals que ja ho porten mostrant des de l’inici.  

És per aquest motiu, doncs, que existeix una forta competència comercial a la xarxa, tal i 

com succeeix al món offline. Amb la diferència de que aquí no s’ha de competir amb les 

botigues més properes (ja que internet no té “fronteres”), sinó amb totes les que més 

s’assimilin a la teva per sector. Aquí, però, no és necessari ser el més fort econòmic per 

vèncer a la competència, sinó intentar ser el més enginyós, estrateg i adequat possible. 

Conèixer la teva clientela i les seves tendències i aplicar aquesta informació a les teves 

decisions. Tenint en compte aquestes premisses, he cercat informació sobre la meva 

competència directa i he pogut adonar-me del següent:  

- Hi ha moltes pàgines e-commerce dedicades a la bellesa i la cosmètica.  

- La gran majoria d’aquestes pàgines intenten abastar una gran quantitat de 

productes i aparells.  

- Estèticament, aquestes webs no donen la sensació de “qualitat” i “exclusivitat”. La 

majoria són similars en l’estil.  

- Són webs ambigües, és a dir, no saps si van dedicades als centres d’estètica i 

professionals del gremi o a usuari final. Per què un usuari final necessitaria comprar 

aparells tècnics? Per què un centre d’estètica estaria interessat que l’usuari final 

pogués veure el preu d’una crema que, després, compra allà? No s’entén gaire el 

target que volen abastar.  

- Hi ha poca informació sobre els productes que venen. El client vol saber en què es 

gasta els diners, vols assegurar-se’n. 

                                                      
1 Veure detallat a l’apartat de bibliografia. Es pot consultar a: http://www.grazia.es/belleza/actualidad/2013-10-

04/el-e-commerce-de-belleza 
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Després de visualitzar una trentena de pàgines e-commerce de productes d’estètica i 

bellesa he arribat a les següents conclusions: he de crear un web més exclusiu, intentant 

distanciar-me de la resta tant a nivell estètic com de contingut. Centrar-me en un target 

concret i prèviament estudiat, dones d’entre 25 i 65 anys amb un poder adquisitiu mig i alt, 

preocupades per la bellesa i convençudes a adquirir productes de qualitat i de nivell 

professional. Vendre únicament dues línies variades de producte per poder dedicar tota 

l’atenció en elles i no abastir més del necessari. Centrar-me en les necessitats reals dels 

meus clients i oferir-los el que volen. Assessorar a la clienta donant tota la informació 

possible amb les descripcions del producte i intentar recolzar-ho de manera audiovisual.  

Algunes de les webs de la competència consultades:  

- http://www.proestetica.es/ 

- http://www.coaspeco.com/ 

- http://www.agrucompbelleza.es/ 

- http://www.materialestetica.com/ 

- http://www.dispel.es/ 

- http://www.mazuelasonline.com/ 

- http://www.productosdeesteticaypeluqueriaprofesional.com/ 

- http://www.belexpress.es/ 

- http://tiendaesteticaonline.es/ 

- http://www.siscopel.es/ 

- http://www.beliplus.com/ 

- http://www.eurexbelleza.es/ 

- http://www.shopbelleza.es/ 

- http://www.biuky.es/ 
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5. Metodologia i procés de treball 

La metodologia de treball aplicada ha estat sempre la de la “recerca, lectura, aplicació, 

prova, modificació i prova”. Amb aquest sistema vull referir-me a que, en un primer 

moment, he hagut de cercar en la bibliografia citada o a la xarxa diversos conceptes, 

metodologies, tècniques, etc. per poder-les llegir, aprendre i, seguidament, aplicar. Un cop 

aplicat, sempre he provat el funcionament i he fet les modificacions adients fins trobar el 

punt adequat pel web.  

 Per dur a terme el treball he hagut de desenvolupar un nou web començant-lo amb 

les bases que proporciona la plantilla model de Prestashop. Era important començar-ne una 

des del principi perquè calia aplicar un nou disseny que impactés al client i perquè volia 

crear un projecte totalment genuí, de marca pròpia i basat, sempre, en la filosofia del 

projecte. 
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6. Planificació 

Aquesta és la planificació inicial de com hauria distribuït les tasques segons el calendari 

establert. Més endavant, vaig haver de fer modificacions lleus i crítiques per adaptar el 

temps requerit amb el temps del qual disposava. 

NOM DURADA INICI FINAL 

Primer Acte 13 dies 29/10/2014 10/11/2014 

Contractar domini i hosting 1 dia 29/10/2014 29/10/2014 

Descarregar i instal·lar Prestashop 1 dia 29/10/2014 29/10/2014 

Escollir plantilla disseny web 1 dia 30/10/2014 30/10/2014 

Familiarització amb el programari 12 dies 29/10/2014 10/11/2014 

Retocar aspectes de disseny del web 5 dies 30/10/2014 03/11/2014 

Cerca i aplicació de widgets per al web 3 dies 04/11/2014 06/11/2014 

Documentació del procés 4 dies 07/11/2014 10/11/2014 

Segon Acte 35 dies 11/11/2014 15/12/2014 

Selecció de productes a afegir 3 dies 11/11/2014 13/11/2014 

Recopilació d’informació audiovisual ja existent sobre els productes 

a afegir (text, imatges, vídeos) 
4 dies 14/11/2014 17/11/2014 

Creació de la informació audiovisual necessària que no s’ha cobert 

encara.  
4 dies 18/11/2014 21/11/2014 

Introducció de tota la informació anterior la informació al web 2 dies 22/11/204 23/11/2014 

Revisió dels productes i els seus aspectes de disseny al web 2 dies 24/11/2014 25/11/2014 

Revisió i gestió d’altres apartats del web com: pagaments, cookies, 

termes i condicions, blog... 
6 dies 26/11/2014 01/12/2014 

Investigació, planificació i redacció d’estratègies de màrqueting 10 dies 02/12/2014 11/12/2014 

Documentació del procés 4 dies 12/12/2014 15/12/2014 

Tercer Acte 28 dies 16/12/2014 12/01/2015 

Posicionament SEO: idear i aplicar posicionament orgànic al web 6 dies 16/12/2014 21/12/2014 

Testing 2 dies 22/01/2015 23/01/2015 

Redacció de la Memòria  11 dies 27/12/2014 12/01/2015 

Creació i preparació de la presentació 11 dies 27/12/2014 28/01/2015 

Defensa del Projecte 1 dia 30/01/2015 30/01/2015 

Taula 1. Planificació inicial del Treball de Fi de Màster 
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El fet de tenir desajustos d’horaris i solapaments amb feines “externes” que no esperava, va 

fer que perdés dies que tenia pensats dedicar, en la seva totalitat, al projecte. D’aquesta 

manera, doncs, vaig haver de fer una replanificació de les tasques per a l’últim tram del 

Treball de Fi de Màster. 

Tercer Acte 28 dies 16/12/2014 12/01/2015 

Posicionament SEO: idear i aplicar 

posicionament orgànic al web 
6 dies 16/12/2014 21/12/2014 

Investigació, planificació i redacció  

d’estratègies de màrqueting  
6 dies 16/12/2014 21/12/2014 

Testing 3 dies 22/01/2015 24/01/2015 

Redacció de la Memòria 11 dies 27/12/2014 12/01/2015 

Creació i preparació de la 

presentació 
11 dies 27/12/2014 12/01/2015 

Defensa del Projecte 1 dia 30/01/2015 30/01/2015 

Taula 2. Planificació final i reestructurat de l’últim tram del Treball de Fi de Màster 

 

7. Pressupost 

Aquesta seria una estimació del cost que ha suposat el projecte: 

 Registre domini: 10,95€ + IVA/any 

 Allotjament: 60€ + IVA/any 

 Disseny logo i banners: 75€ + IVA 

 Disseny plantilla bàsica personalitzada: 100€ + IVA 

 Desenvolupament del web (enviaments, pagaments, estructura, etc.): 300€ + IVA 

 Gestió del catàleg: 75€ + IVA 

 Redacció de continguts: 80€ + IVA 

 Manteniment del Blog:  35€ + IVA/article 

 Posicionament: 150€ + IVA 

 Manteniment del web: 40€ + IVA/mes 

 Subministraments (llum, ADSL): 20€ + IVA/mes 

 Equipament tècnic: 20€ + IVA 

 Equip humà: 700€ bruts/mes 

Total sense IVA: 1665,95€ 
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8. Estructura de la resta del document 

Els propers capítols de la Memòria explicaran el desenvolupament del projecte des de dins, 

seguint de prop l’estructura de les fites establertes en les planificacions. 

Dividiré el cos de la Memòria en tres actes: estructures sòlides de la plataforma, web amb 

contingut multimèdia i posada a punt de l’e-commerce. Desenvolupo cada una explicant 

com he treballat cada punt fins arribar a obtenir el producte que presento: el web e-

commerce de Cosmética Profesional Online. 
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Capítol 2: Anàlisi 

1. Primer acte: estructures sòlides de la plataforma 

La primera fase del treball ha consistit, tal i com especifico en el títol d’aquest apartat, en 

assentar i solidificar les estructures de la plataforma. Amb això em refereixo a fer les feines 

bàsiques primeres com contractar el domini i el hosting, descarregar i instal·lar el CMS 

Prestashop, escollir la plantilla de disseny que preferia pel web, familiaritzar-me amb el 

programari, retocar els aspectes de disseny del web que creia convenients i cercar i aplicar 

els widgets més adequats per al web. 

 

1.1 Contractació de domini i hosting 

Per poder realitzar aquest projecte de web havia de sol·licitar un domini i hosting que em 

permetessin llençar aquesta idea al mercat real. Així doncs, valorant els productes que 

anava a vendre, el sector amb el que anava a treballar, les paraules clau i els resultats de 

cerca consultats amb l’eina Google Adwords, vaig arribar a la conclusió de que el millor 

domini lliure que podia contractar era el de www.cosmeticaprofesionalonline.com. Així 

doncs, una vegada triat el domini, vaig procedir a triar quin tipus de hosting necessitava el 

meu projecte. Un que em permetés treballar amb un CSM potent amb un moviment de 

dades, de moment, no gaire important.  

En aquest cas he treballat amb CDMON2, per tres 

motius: he treballat amb ells amb anterioritat i mai he tingut 

cap problema, és una empresa d’aquí i, per tant, la 

proximitat dóna confiança i, d’altra banda, ofereixen un bon servei a preus bastant reduïts. 

 

1.2 Descàrrega i instal·lació de Prestashop 1.6. 

Aquest pas era senzill. Únicament vaig haver 

d’accedir al web oficial de Prestashop3 i 

trobar la pàgina de descàrrega. Així doncs, 

vaig adquirir l’última versió de Prestashop (de 

març de 2014). 

                                                      
2 https://www.cdmon.com/cat/ 
3 https://www.prestashop.com/es/ 

Fig. 2 Logotip Prestashop 

Fig. 1 Logotip CDmon 
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Prestashop és un gestor de continguts CMS lliure, de codi obert compatible amb les 

passarel·les de pagament com, per exemple, PayPal. Ofereix més de 310 funcionalitats 

integrades que permeten tenir més facilitats per vendre. És intuïtiu i vistós. Per aquest 

motiu, vaig voler aprendre a fer-ne ús ja que, a més, és una plataforma utilitzada arreu del 

món. 

Una vegada descarregat el programa, vaig instal·lar-lo al meu hosting per poder 

començar a trastejar la seva interfície, contemplar les seves possibilitats i, sobretot, fer-me’l 

a mida ja que cada negoci ha d’adaptar el seu web al seu context. Finalment, des del panell 

del meu hosting, vaig crear un compte de correu principal per a futures consultes dels 

clients: info@cosmeticaprofesionalonline.com 

 

1.3 Tria de plantilla de disseny pel web 

Aquesta tasca va ser relativament senzilla, tot i que tenia els meus dubtes al principi. Vaig 

estar buscant dissenys4 que s’ajustessin al mercat al qual em volia centrar, sense deixar de 

costat quin producte estava intentant vendre. Vaig fer una cerca interna de plantilles oficials 

i en van haver un parell que em van agradar. El problema era que, com la majoria d’ítems 

que sobresurten del “normal”, eren de pagament. Vaig estar sospesant si em sortia a 

compte pagar per una plantilla o si era millor quedar-me la d’origen i adaptar-la al meu gust. 

Com que la diferència entre elles era tirant a poca, vaig decidir no invertir diners en aquest 

aspecte, sinó invertir temps per als retocs posteriors. Així doncs, després de tot el procés de 

visió i tria de plantilles, em vaig quedar amb la que venia d’origen. 

 

1.4 Familiarització amb el programari 

Aquesta tasca va ser una de les més exhaustives d’aquesta primera etapa ja que era el 

primer cara a cara amb aquesta eina. Va ser un procés de cerca i estudi de diversos 

documents de suport, manuals, fòrums, vídeo-tutorials, articles, etc. sobre Prestashop i les 

seves múltiples funcionalitats. En aquest punt, doncs, vaig fer recerca, lectura i proves en 

viu d’assaig i error. Vaig llegir, sobretot, la guia d’inici oficial de Prestashop que ells mateixos 

ofereixen en el seu web5, entre d’altra documentació interessant que es pot consultar, com 

el llibre blanc SEO. També, durant les tres etapes d’aquest projecte, he anat consultant a la 

                                                      
4 http://addons.prestashop.com/es/3-temas-prestashop 
5 https://www.prestashop.com/es/documentation 
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xarxa els meus dubtes i sempre han estat resolts gràcies a blogs explicatius, vídeos 

demostratius i fòrums plens d’experts. Veure aquesta gran comunitat d’usuaris de 

Prestashop, dóna una gran seguretat a l’hora de tirar endavant el projecte perquè veus que 

hi ha un suport sòlid i documentat. 

Vaig estar revistant les diferents pestanyes de la interfície i els seus subapartats, les 

configuracions i preferències, les funcionalitats i mòduls i les seves adaptacions... De cop i 

volta, hi havia mil opcions per fer i desfer al gust i això em va comportar bastant temps. Per 

sort, la idea que tenia al cap a l’hora de plasmar el web, la tenia bastant clara i això em va 

permetre avançar amb prestesa. 

 

1.5 Retoc dels aspectes de disseny del web 

Aquest apartat es va allargar més del previst perquè 

comportava una feina considerable. No només havia de 

retocar el disseny des de dins del panell de control del 

Prestashop, sinó que també havia de pensar i dissenyar els 

banners, logotip, tipografia, buscar imatges lliures de drets, 

etc.  

Primer de tot, vaig començar per crear un logo. Com que ja tenia en ment el tipus de 

target, n’havia de crear un que fos adaptat a ell i al tipus de negoci. Així doncs, vaig utilitzar 

Photoshop per crear-lo de 0. Vaig fer-ne tres i, sobre ells, vaig escollir-ne un. Una vegada 

creat, el vaig aplicar al web i a altres formats que s’utilitzaran més endavant (com als 

mailings, factures, etc.). 

Seguidament, havia de treballar el frontend del web a partir de la idea bàsica que 

tenia al cap de com havia de ser. En què va consistir? Recopilació d’imatges i idees per crear 

banners de campanyes destinades a estar a l’inici del web. A més, pensar en una promoció 

d’obertura que cridés l’atenció al consumidor i perquè s’animés a fer la seva primera 

compra. En aquest cas, he triat un descompte del 15% del total de la seva primera compra si 

afegeix un codi promocional que desvetllo en un article al blog, però que promociono en el 

banner que està més amunt del web. 

Fig. 3 Disseny Logotip 
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A més, vaig haver de pensar quina estructura gràfica volia que tingués aquest inici: 

mostrar productes a sota? A sobre? No mostrar-los? Quants banners afegir? Quins? Sobre 

què? Etc. Així doncs, tot fent proves, vaig arribar a la conclusió que el millor, segons el meu 

parer, era presentar únicament banners amb campanyes destinades a la temporada en què 

ens trobem (en aquest cas les festes de Nadal i l’hivern en general) i dos banners fixes que 

són les dues marques amb les quals treballo. D’aquesta manera, centro la màxima atenció 

del consumidor en aquesta fracció de web i no és necessari l’ús de l’scroll, ja que el que hi és 

a sota, no és de gaire interès per al client i, per tant, no hi haurà tanta tassa de rebot a 

l’hora de mesurar-ho amb el google analytics. La gent vol immediatesa i gastar poques 

energies i temps per a tot, així doncs, faig que tot estigui a un simple cop de vista i sense 

trencar-se el cap en buscar. 

 

1.6 Cerca i aplicació de mòduls pel web 

Dins de la interfície de Prestashop, hi ha una pestanya dedicada únicament a la presentació, 

instal·lació i configuració de mòduls o funcionalitats. S’accedeix des de la pestanya 

“Módulos”. En aquesta pàgina trobem una llarga llista de funcionalitats que podem 

instal·lar, desinstal·lar i configurar al nostre gust al nostre web per fer-nos-el a mida. Es 

poden filtrar per: mòduls instal·lats, no instal·lats, tots; o per categories: administració, 

anàlisi i estadístiques, aplicacions Front Office, Enviaments i Logística, Plataformes de 

pagament, Posicionament Web, Publicitat i Màrqueting, etc. 

Fig. 4, 5 i 6 Banners de la pàgina d’inici de Cosmética Profesional Online 
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Durant tot el desenvolupament del projecte, he anat fent i desfent pel que fa als 

mòduls perquè, a mesura que va creixent la idea, et van sorgint noves suggerències o 

rectificacions. És el cas, per exemple, del mòdul “Menú horizontal superior”. Aquest mòdul 

l’he configurat diverses vegades perquè, contínuament, he anat afegint o traient opcions 

fins que, al final, he trobat el millor format de presentació i usabilitat. 

 

 

 

 

Fig. 7 Pestanya inicial “Módulos” 

Fig. 8 Mòdul “Menú horizontal superior” 
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2. Segon acte: web amb contingut multimèdia 

2.1 Selecció de productes per a la venta 

Primer de tot, vaig estar parlant amb el Responsable de Compra i Venda de l’empresa que 

farà de proveïdor per a www.cosmeticaprofesionalonline.com per establir amb quines cases 

o marques anava a treballar. Per filtrar, vaig proposar dues premisses: de les més 

demandades i de les que ofereixen al client més satisfacció. Com que jo ja tenia clar que, per 

començar, treballaria amb dues firmes, el Responsable em va donar dos noms: Christina 

Cosmetics i Academie Paris. 

 

 

 

 

 

 

Un cop resolta aquesta primera feina, vaig recopilar tota la informació d’interès 

sobre aquestes dues empreses: facebooks, imatges, textos, productes, vídeos, opinions... 

Tot era un gran munt de material audiovisual per a revisar. 

A poc a poc, vaig anar afegint els productes de les cases. Primer els d’Academie i, 

seguidament, els de Christina. Aquesta tasca és recurrent ja que les cases mai paren de 

treure noves línies i nous productes, així que, a dia d’avui, encara estic afegint-ne més.  

Sempre que he afegit algun producte a Prestashop, hi he inserit el títol, la descripció 

curta i la descripció llarga, una imatge, l’associo a una o diverses categories i estableixo el 

preu amb IVA. És un procés llarg i mecànic, però necessari per tenir un contingut de qualitat.  

 

2.2 Recopilació d’informació ja existent audiovisual sobre els productes 

Per aconseguir tota la informació necessària per anar omplint el web de text i imatges, vaig 

recórrer, sobretot, al Facebook de les dues marques i a diversos webs relacionats amb elles, 

tant els oficials com els que no ho eren. A més, vaig rebre dos fulletons físics amb 

Fig. 9 Logotip d’Academie París 

Fig. 10 Logotip de Christina Cosmetics 
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informació sobre els preus de cada producte per poder acabar d’afegir-los degudament a la 

plataforma. 

D’altra banda, a més del gran suport que m’han ofert les xarxes socials i els webs 

oficials, he buscat imatges per als banners a través de Flickr, sempre cercant sota la llicència 

adequada en aquest cas, que seria del permís d’ús per a comerç, per no vulnerar, en cap 

cas, la llei de propietat intel·lectual. 

 

2.3 Creació de la informació audiovisual necessària 

La finalitat d’aquest punt era aconseguir, sobretot, vídeos i textos per al blog per presentar 

properament les dues marques que es venen amb suport audiovisual, parlar de productes 

concrets amb vídeos on s’ensenya a aplicar-los, etc. Alguns els he extret dels propis canals 

de Youtube de les empreses amb les quals treballo i d’altres, depenent de com evolucioni el 

projecte, els gravaria jo mateixa. 

 

2.4 Introducció de la informació al web 

Aquesta etapa ha estat la més àrdua ja que, després de tota la pila d’informació recollida 

dels productes seleccionats de cada una de les cases, tot era arromangar-se i introduir 

aquests textos i imatges a la plataforma. 

Primer, anar al menú i fer el següent: catálogo>productos>Añadir un nuevo 

producto. Un cop fem aquesta acció bàsica, havíem d’omplir els camps necessaris, pestanya 

per pestanya: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Pàgina inicial per afegir un producte 
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En aquesta imatge podem veure una part de la primera pestanya per omplir: 

Informació. Aquí, producte a producte, he anat afegint el Nom i el codi de referència. 

 

 

Aquí podem veure la segona part de la pestanya d’Informació. En ella hi escric la 

descripció curta, la llarga (on sempre intento posar els actius i la manera d’aplicació del 

producte) i les etiquetes, molt útils per a la cerca d’informació i, sobretot, per al 

posicionament. 

Un cop efectuada aquesta operació, em disposava a prosseguir i clicar a la següent 

pestanya que m’interessava: Preu. 

 

 

En aquesta pestanya, tot el que havia de fer és posar el preu de majorista sense IVA i 

el preu de venta amb IVA. 

Fig. 12 Espai per a afegir les descripcions del producte 

Fig. 13 Pestanya de preu per afegir un producte 
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La següent a tractar en aquesta etapa de desenvolupament no és la de SEO (que 

acabaré d’arrodonir a la següent tasca) sinó que és la d’associacions. En aquest moment em 

tocava pensar en quines categories, prèviament pensades i creades, hi tenia cabuda aquest 

producte. Finalment, triar el fabricant d’aquest. 

Finalment, l’última, però no menys important, de les pestanyes d’edició i addició de 

productes és la d’Imatges. En aquest apartat, afegia la imatge que anteriorment havia 

buscat i guardat, li donava un títol i la pujava al servidor, de tal manera que el producte ja 

tenia cara visible.  

 

 

 

 

Fig. 14 Pestanya d’associacions per afegir un producte 

Fig. 15 Pestanya per afegir imatges del producte 
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2.5 Revisió dels productes i els seus aspectes de disseny al web 

A la que vaig pujar el gran gruix de productes al web, vaig dedicar-me a revisar faltes, 

imatges, títols, dobleses, etc. No em va agradar l’aspecte del web a la que van començar a 

sortir productes a l’inici. Així que la vaig adaptar perquè només sortissin alguns banners, el 

footer i la barra superior horitzontal de menú amb cinc ítems ben marcats: COSMÉTICA, 

BLOG, NOVEDADES, MÁS VENDIDOS i PROMOCIONES. El primer és el catàleg que, a la seva 

vegada, li surten subcategories:  

 

 

El blog6, on es redirigeix al blog amb tecnologia wordpress que he creat per a aquest 

projecte. De moment, he redactat un sol article per a presentar el web amb una promoció 

però, tal i com he comentat en un apartat anterior, la finalitat d’aquest blog és presentar 

properament les dues marques que es venen amb suport audiovisual, parlar de productes 

concrets amb vídeos on s’ensenya a aplicar-los, etc. 

 Els altres tres apartats són les novetats, els productes més venuts i les promocions. 

Tres pàgines generades pel mateix Prestashop on els usuaris podran consultar quins són els 

últims productes que he afegit, si existeix alguna oferta, rebaixa o promoció en aquells 

moments i, a més, quins són els productes que els usuaris compren més. 

Tornant als productes, vaig estar provant com es veia amb els diferents widgets que 

podia aplicar o no, i vaig treure la wishlist perquè vaig pensar que, com més senzilla fos la 

presentació, més atenció prestaria l’usuari al producte i a la imatge. Amb aquesta filosofia 

he volgut treballar tot l’aspecte visual del web: elegant, poc carregat i poc complicat, és a 

dir, usable per a gairebé tothom qui entri, no posant barreres.  

                                                      
6 https://cosmeticaprofesionalonline.wordpress.com/ 

Fig. 16 Menú principal del web 
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2.6 Revisió i gestió d’altres apartats del web (pagaments, cookies, condicions, blog, 

enviaments) 

En aquest aspecte, he treballat els apartats “legals” de pagaments, avisos legals de 

tractaments de dades i cookies externes i condicions d’ús. Vaig estar fent una cerca general 

de com les empreses online presenten aquests termes i vaig afegir el que era adient per al 

meu projecte. 

D’altra banda, la feina més fastuosa d’aquest apartat va ser buscar quines opcions 

tenia per desenvolupar el blog de Cosmética Profesional Online de la manera més 

adequada. En un primer moment, vaig instal·lar un mòdul supletori que afegia un blog nadiu 

a la plataforma de Prestashop, però els resultats de disseny i practicitat no em semblaven 

satisfactoris, així que em vaig disposar a buscar una solució que s’ajustés al que buscava i 

vaig pensar en crear un botó de BLOG al menú horitzontal superior amb un link extern que 

portés al blog creat a Wordpress.com. Així doncs, vaig obrir un compte a wordpress per 

crear aquest blog i la seva primera entrada7. En aquest blog tinc pensat escriure-hi un cop 

per setmana o cada quinze dies, depenent de la temporada i la rebuda dels clients. Això 

sempre després d’acabar el projecte i posar-lo en marxa. 

Un dels aspectes que em tenia més intrigada per la seva diversitat en el mercat era, 

sobretot, els enviaments. Per aquest motiu, vaig fer una cerca per la xarxa de preus i 

qualitats i, finalment, vaig decantar-me per anar a parlar amb un dels responsables de 

l’empresa de transports ASM8 i vem estar revisant tarifes i preus. Així doncs, hem fet una 

petita associació que em permetrà preparar i enviar les comandes amb certa tranquil·litat i 

a un preu prou ajustat si tenim en compte la qualitat del servei. Vaig triar oferir tres tipus 

d’enviaments: recollida a botiga (cost 0), enviament ASM24 (24h) i enviament ASM 

Economy (fins a 72h). Per configurar aquestes opcions d’enviament vaig trobar una mica de 

complicació ja que ASM ofereix el seu propi mòdul per a instal·lar-lo al web i ve amb preus 

predeterminats que, per modificar, s’han de retocar uns fitxers on surten les relacions preu, 

pes i zona però, tot i retocar, el preu resultant, no s’adequava al que havia pactat amb la 

meva agència, així doncs, vaig crear jo de 0 les metodologies d’enviament aplicant els 

paràmetres desitjats i, sobretot, definint correctament les zones geogràfiques per, després, 

poder enllaçar pes amb zona i amb preu. He decidit vendre només a Espanya (sense incloure 

                                                      
7
 https://cosmeticaprofesionalonline.wordpress.com 

8
 http://es.asmred.com/ 
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les Illes Canàries, Ceuta i Melilla). Aleshores he fet la següent divisió: Província (Barcelona), 

Regional (Lleida, Girona i Tarragona) i Península (la resta de comunitats autònomes de 

l’estat espanyol). Per què tot això? Per què enviar un paquet té un cost diferent segons on 

l’enviï i necessitava delimitar-ho. 

 

 

Finalment, per l’apartat dels pagaments vaig decidir treballar a través de la 

transferència bancària i PayPal ja que eren els mètodes més senzills i segurs. 

 

2.7 Investigació, planificació i redacció d’estratègies de màrqueting 

Una vegada vaig redactar els objectius, l’abast i la motivació per dur a terme aquest 

projecte, vaig disposar-me a fer un estudi de mercat per conèixer en quin context estic 

movent-me. Aquests punts es poden llegir en el primer apartat del treball, la introducció i 

als annexos, en el pla de màrqueting. A continuació he definit el mercat objectiu des del 

punt de vista geogràfic, demogràfic i els factors de conducta, i he plasmat les necessitats i 

tendències del mercat que conec. 

Un cop assentades les bases del projecte, s’havia de fer un anàlisi DAFO per 

identificar les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats del projecte que recull l'anàlisi 

intern i extern de manera sintetitzada. En el següent apartat, i sense deixar enrere tot el que 

he escrit al DAFO, l’anàlisi de la competència. 

El pla també té en compte les estratègies de màrqueting online que he deixat 

reflectides parlant sobre la missió, l’objectiu, el target, el posicionament, l’estratègia 

principal i el màrqueting mix (preu, distribució, publicitat i producte). 

Fig. 17 Pestanya de “Provincias”  
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Finalment, però no menys important, he parlat sobre el control i l’avaluació dels 

resultats i de les eines que m’ajudaran a visualitzar-ho, controlar-ho, analitzar-ho i prendre 

decisions, com és, per exemple, el Google Analytics. 

 

3. Tercer acte: posada a punt de l’e-commerce 

3.1 Posicionament SEO 

Per dur a terme aquesta tasca s’ha de tenir una mica de paciència i les idees clares i, 

sobretot, estar sempre analitzant i traient conclusions: per què tinc poques visites? Per què 

la gent no em troba amb certes paraules clau a Google? Tinc una forta competència amb la 

paraula X, hauria de trobar-ne una altra amb menys competència o deixo tots els esforços 

en aquesta en concret? Etc. 

El primer pas va ser escriure les paraules clau que pensava que eren les adequades 

per aquest projecte, target i productes. Què venc? A qui? Com vull que recordin? Així doncs, 

i seguint una mica les premisses del pla de marca, les paraules són “cosmética”, “academie”, 

“christina”, “profesional”, “belleza”, “calidad”. També promoure, no només una paraula 

sola, sinó una combinació d’elles com, per exemple, “cosmética profesional”. Puntualment 

hauré d’anar introduint i canviant algunes paraules clau segons la campanya que estigui 

promovent, per exemple, als voltants d’abril i maig, potenciar paraules com “celulitis”, 

perquè comença el compte enrere per l’estiu i la gent vol fer l’operació biquini. 

El següent pas va ser redactar una presentació curta que se situés a la pàgina d’inici 

del web perquè, d’aquesta manera, no tot fossin imatges. En aquesta breu redacció havia 

d’afegir paraules clau perquè Google les llegís una vegada fet els rastrejos. De totes 

maneres, tot i que les imatges no tenen tan valor SEO com un text ben redactat, s’ha de 

tenir en compte que, cada vegada que n’afegeixes alguna, s’han de treballar les 

metaetiquetes com l’ALT. És important que no en deixem cap sense metadescripció ja que 

ajuda al posicionament orgànic. Així doncs, he fet el mateix amb totes les imatges dels 

productes afegits i, com a conseqüència, les marques són unes de les paraules més 

fomentades en aquest web. Els productes són els elements estrella del SEO perquè em 

permeten escriure molt contingut ple de paraules clau (celulitis, arrugas, hidratante...), 

marques, imatges, títols, etc. S’han de crear textos únics i d’interès per l’usuari. A poc a poc, 

he d’anar remodelant aquests textos per a que esdevinguin únics del tot. És important no 
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deixar cap article sense contingut ja no només per l’efecte en el client, sinó pel 

posicionament. A més, si els clients comencen a deixar opinions i parlar-ne, serà una altra 

font riquíssima de posicionament. 

Una vegada inserits els productes amb els seus continguts, vaig disposar-me a 

treballar la pestanya de SEO de cada un d’ells tal i com es pot veure a la imatge. Tot i ser una 

tasca feixuga pel gran gruix de productes, és totalment necessària si volem aparèixer en 

primeres posicions a les cerques de Google. 

 

 

 

D’altra banda, i molt important, vaig haver de retocar l’apartat de Preferencias>SEO 

+ URL’s i allà apareix la relació de pàgines que té el web. És on he hagut de treballar els 

títols, etiquetes i descripcions de les pàgines que més m’interessen com, per exemple, 

l’índex que, per defecte, ve en blanc i això resta molts punts per a Google. També, en 

aquesta pestanya, vaig configurar els url amigables per als cercadors i generar el robots.txt 

també per als cercadors. 

 

 

Dins els mòduls de Prestahop, en vaig instal·lar un parell destinats a aquesta feina de 

SEO com són el Google Analytics, que em permetrà mesurar i analitzar totes les dades que 

Fig. 18 Pestanya de SEO quan afegeixes un producte  

Fig. 19 Dins de Preferencias: Pestanya de SEO+URL’s  
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els usuaris van deixant cada vegada que entren al web, i el Google Sitemap Generator, 

mòdul que em va generar un sitemap del meu web per poder enviar-lo, posteriorment, a 

Google Webmaster, tal i com es podrà veure a la propera imatge. Dins aquesta eina de 

Webmaster de Google, també vaig configurar el país i idioma del meu públic principal per a 

una millor segmentació per al trànsit de cerca. Aquesta eina em permetrà, entre d’altres 

coses, a conèixer la salut d’aquest web a nivell d’enllaços externes, internes, url trencades, 

cerques que porten a cosmética profesional online, etc. 

 

 

Finalment, la creació d’un blog9. Els blocs ajuden molt a millorar el posicionament 

d'una web ja que són una font de continguts multimèdia molt basta. Podem treballar les 

paraules clau tant com vulguem jugant amb les etiquetes, imatges, vídeos, enllaços externs i 

interns, etc. A més, és un ganxo poderós per a l’atenció dels usuaris si la informació que 

dones és del seu interès, concreta i original. Molts usuaris poden acabar al teu e-commerce 

gràcies a alguna de les entrades que has escrit al blog. Així doncs, toca treballar aquest 

aspecte i anar publicant, amb certa regularitat, articles prou interessants com per captar 

l’atenció dels possibles clients. 

 

 

                                                      
9
 https://cosmeticaprofesionalonline.wordpress.com/ 

Fig. 20 Google Webmaster i el sitemap afegit 

Fig. 21 Capçalera del blog de Cosmética Profesional Online 
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3.2 Testeig 

L’última fase del treball era veure que tot funcionés i, en el cas de que hi hagués cap error, 

poder trobar una solució adient i aplicar-la. Sabia que era la prova de foc per tirar endavant 

amb el projecte. Primer de tot, vaig crear-me un usuari amb les meves dades i amb dues 

adreces postals diferents (una situada a Barcelona i una altra a un punt qualsevol de 

Madrid). Vaig fer un parell de comandes per comprovar els dos tipus de pagaments, les 

despeses d’enviament segons la zona on volia rebre la comanda, la impressió de factures, 

l’enviament de mails segons l’estat de la comanda (pagament rebut, preparant comanda, 

enviament fet, comanda cancel·lada, etc.). Al principi vaig tenir problemes, sobretot, amb el 

tema de les despeses dels enviaments pel que he comentat en un apartat anterior, així que 

vaig jugar amb l’assaig i error fins trobar la solució i salvar aquesta important fita. 

 La prova més important va arribar quan, de sobte, un dia una clienta real va entrar al 

web i va fer una compra. Jo no esperava aquesta entrada fins no haver acabat i publicitat el 

projecte però, pel que vaig poder comprovar gràcies a les dades que el panell de Prestashop 

em facilita, una usuària es va donar d’alta al web perquè va entrar a google.es i va escriure 

les següents paraules: “academie cosmetica online”. Buscant aquesta mateixa relació de 

paraules a google.es, vaig comprovar que em trobava en tercera posició. Així doncs, la 

usuària va procedir a comprar tres articles i va pagar a través de transferència bancària que, 

una vegada vaig rebre, vaig fer-li saber gràcies al canvi d’estat de la comanda. Vaig procedir 

a demanar els productes, a preparar el paquet i a enviar-lo amb la factura generada i 

impresa a través de la companyia ASM. No va haver cap problema ni queixa, així doncs, no 

hi ha prova més clara de que la compra funciona tècnicament bé que aquesta mateixa. 

Aquest és el comprovant d’entrega de la primera comanda real realitzada des del web de 

www.cosmeticaprofesionalonline.com 

Fig. 22 Resguard de recepció 

de la primera comanda real de 

Cosmética Profesional Online 
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Capítol 3: Conclusions i línies de futur 

Aquest projecte ha estat, des del principi, un treball enriquidor i, sobretot, útil i pràctic 

perquè es pot posar en marxa en el mateix moment en què el presenti. He tingut 

l’oportunitat d’aprendre, des de 0, una eina CMS tan potent i actual com és el Prestashop. 

Ha estat, per tant, un projecte educatiu però, a la vegada, professionalitzador, a l’igual que 

la meva vessant del màster. Professionalitzador perquè el puc aplicar com a negoci ja que 

tots els continguts, preus i articles són reals i hi puc accedir a ells amb facilitat. 

 Ha estat un treball que ha portat molta feina i moltes hores perquè requeria temps 

per a la cerca, redacció i adequació dels continguts al web. Moltes hores invertides al 

redisseny del web, a la configuració a mida de les funcionalitats, a la confecció de banners, 

introducció de productes i treball SEO. D’altra banda, el fet de que hagi trobat, en certa 

manera, poques dificultats, ha estat el que ha compensat. El més complicat ha estat 

solucionar els problemes que em donava el servei de les despeses d’enviament. 

 La conclusió més important que puc extreure d’aquests mesos de treball ha estat la 

importància de portar la planificació de la feina al dia. Personalment, he tingut problemes 

amb la planificació ja que han aparegut imprevistos que han fet que no em pogués dedicar 

gairebé gens al treball en algunes setmanes del projecte. Així doncs, s’ha d’intentar lidiar 

amb els imprevistos i les planificacions inicials i intentar ser flexibles i treballadors sense 

perdre els ànims i les ganes. 
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Annexos 

Annex A: Pla de Màrqueting de Cosmética Profesional Online 

1. Resum de la proposta 

La idea a desenvolupar com a projecte era la següent: realitzar un complet web  e-

commerce destinat a la venta al detall de productes de cosmètica professional. D’aquesta 

manera, he creat un web amb Prestashop, un dels gestors de continguts CMS destinats a la 

venta més coneguts. El que he volgut aconseguir amb aquest projecte és poder tirar-lo 

endavant un cop presentat i, sempre i quan s’hagi assolit un alt grau de qualitat, obrir-me al 

món real de les ventes per internet i, d’aquesta manera, millorar i perfeccionar els meus 

coneixements sobre e-commerce i els gestors de continguts destinats a la venta online. A 

més, intentar tenir èxit i guanyar alguns ingressos addicionals.  

 

2. Anàlisi previ 

2.1. Anàlisi del mercat 

La compra i venta d’articles sempre ha estat una pràctica popular en la nostra societat. Des 

de fa uns anys, aquesta pràctica s’ha vist modificada com a conseqüència de la globalització 

i de la variació del comportament del client: més interactiu, més ocupat, més familiaritzat 

amb la xarxa i més pràctic. Què ha succeït? Que la gent, cada vegada més, utilitzi internet 

per fer les seves compres. Des de bitllets d’avió i entrades pel cinema fins a la compra de 

menjar, articles de bellesa o de cursos online. Aprofitant aquesta nova via de comerç, els 

negocis han hagut de treballar per estar a la xarxa i fer-se veure. No deixa de ser com el 

negoci offline però amb noves possibilitats de captar nous clients. També ha estat el 

trampolí per a que empreses sense seu física poguessin dir la seva. Tal i com es pot llegir a 

un article de la revista Grazia10, basat en  un estudi fet per Google, un 41% dels espanyols 

recorre a la xarxa per comprar productes de bellesa.  

Així doncs, neix la necessitat de crear la teva botiga virtual per a que els teus 

consumidors tinguin, també, la possibilitat de comprar-te a través d’internet. Incrementa el 

ventall de possibilitats. Encara i així, hi ha empresaris, treballadors i usuaris que senten 

                                                      
10 Veure detallat a l’apartat de bibliografia. Es pot consultar a: http://www.grazia.es/belleza/actualidad/2013-10-

04/el-e-commerce-de-belleza 
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reticència vers la compra online. Aquest treball, té com a objectiu secundari, però no menys 

important, demostrar com n’és d’important tenir visibilitat comercial online. A més, hi ha 

estudis i estadístiques reals que ja ho porten mostrant des de l’inici.  

És per aquest motiu, doncs, que existeix una forta competència comercial a la xarxa, tal i 

com succeeix al món offline. Amb la diferència de que aquí no s’ha de competir amb les 

botigues més properes (ja que internet no té “fronteres”), sinó amb totes les que més 

s’assimilin a la teva per sector. Aquí, però, no és necessari ser el més fort econòmic per 

vèncer a la competència, sinó intentar ser el més enginyós, estrateg i adequat possible.  

 

2.2. Mercat objectiu 

2.2.1. Geogràfic 

El conjunt de l’Estat espanyol excloent les Illes Canàries, Ceuta i Melilla. En una primera 

etapa i per la configuració d'idiomes s'incidirà a Espanya. Però no descarto introduir més 

endavant l’idioma català i anglès per possibles ventes a la zona euro. 

 

2.2.2. Demogràfic 

El nostre principal target són dones d'entre 25 i 65 anys amb un poder adquisitiu mig i alt, 

preocupades per la bellesa i convençudes a adquirir productes de qualitat i de nivell 

professional. Tot i que anirem segmentant i acotant més aquest perfil en el moment en què 

la botiga online porti suficientment temps funcionant i extregui conclusions de les eines 

d’anàlisi de les quals disposo. 

 

2.2.3. Factors de conducta 

Els principals motius de compra en línia acostumen a ser la recerca d'alguna cosa exclusiva a 

un preu competitiu i la seguretat en el procés de compra. També és una forma d'estar al dia 

de les noves col·leccions i per estar a l'última. La freqüència de compra sol variar en funció 

del temps en què acaben els productes adquirits o el canvi d’època i, per tant, d’interessos 

concrets (una crema hidratant és per tot l’any però, potser, unes ampolles de bellesa flash 

són per l’època de la primavera ja que comencen els casaments, batejos, etc.), de manera 

que si es fidelitza el client, aquest pot repetir la compra durant diverses campanyes 

successives. 
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2.3. Necessitats del mercat 

- Productes a l'abast de tots: La possibilitat d'adquirir els productes que ofereixo, 

directament sense necessitat de buscar un punt de venda proper. 

- Disseny exclusiu: El mercat al qual va dedicat el projecte valora positivament 

l'exclusivitat del producte i la seva qualitat i professionalitat. 

- Qualitat del producte: La qualitat del producte es pressuposa, però ha de ser 

òptima per a l'ús que se li doni al producte. 

- Atenció al client: En l'experiència en línia, l’atenció al client és fonamental perquè 

els clients se sentin segurs tant en la compra com en el pagament i enviament. 

- Marca: El sentit de pertinença a una marca, per part de les clientes, i la confiança 

que genera conèixer i utilitzar una marca professional amb reputació. 

 

2.4. Tendències del mercat 

La tendència del mercat de la cosmètica és divers ja que tenim dos perfils de persones 

usuàries: aquelles que no els interessa gastar gaire en bellesa i prefereixen comprar els 

productes en seccions de perfumeria dels supermercats més propers, i aquelles que, quan 

es tracta de la seva bellesa i autoestima, prefereixen gastar els diners fins a trobar aquell 

producte amb el que se senten còmodes i el repeteixen. 

 La tendència és, sense deixar de banda el fet que he comentat anteriorment, 

adquirir el producte amb immediatesa des d’un web que ofereixi a simple vista seguretat i 

transparència. El canal online és el que més creix i el més estès avui dia.  

 

2.5. Anàlisi DAFO (debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats) 

2.5.1. Fortaleses 

- Treballo amb marques reconegudes i molt professionals, per tant, el producte és de 

qualitat i dubtosament em donarà problemes. 

- Eina de gestió de l’e-commerce molt potent, complet i senzill com és Prestashop. 

- Coneixement de les eines necessàries per augmentar les vendes (màrqueting amb 

banners, vídeos, millores del web...). 

- Enfocament total en només dues marques (possible ampliació a tres). 



Creació del lloc web i e-commerce Cosmética Profesional Online · Màster Aplicacions Multimèdia · Amaia Bordas Chueca 

 

34 / 40 
 

2.5.2. Debilitats 

- Poca experiència en els negocis, tant online com offline. 

- Limitació d’idioma ja que només està en castellà. 

- No assessorament al client cara a cara. 

- Encara no hi ha presència a les xarxes socials. 

2.5.3. Oportunitats 

- Tendència a l’alça del consum d’aquests productes per aquest canal 

- Aprofitar que el proveïdor és un familiar directe 

- Aprofitar els coneixements dels meus familiars per créixer adequadament en aquest 

projecte. Deixar-se aconsellar. 

- Facilitat d’anàlisi de les interaccions dels usuaris al web. 

2.5.4. Amenaces 

- Altres canals de venta, tant online com offline, amb molta més experiència. 

- Altres negocis semblants que, apart de disposar de web, tenen establiment físic. 

- La crisi és una amenaça que afecta a la majoria de negocis d’avui dia. 

 

2.6. Anàlisi de la competència 

Conèixer la teva clientela i les seves tendències i aplicar aquesta informació a les teves 

decisions. Tenint en compte aquestes premisses, he cercat informació sobre la meva 

competència directa i he pogut adonar-me del següent:  

- Hi ha moltes pàgines e-commerce dedicades a la bellesa i la cosmètica.  

- La gran majoria d’aquestes pàgines intenten abastar una gran quantitat de 

productes i aparells.  

- Estèticament, aquestes webs no donen la sensació de “qualitat” i “exclusivitat”. La 

majoria són similars en l’estil.  

- Són webs ambigües, és a dir, no saps si van dedicades als centres d’estètica i 

professionals del gremi o a usuari final. Per què un usuari final necessitaria comprar 

aparells tècnics? Per què un centre d’estètica estaria interessat que l’usuari final 

pogués veure el preu d’una crema que, després, compra allà? No s’entén gaire el 

target que volen abastar.  
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- Hi ha poca informació sobre els productes que venen. El client vol saber en què es 

gasta els diners, vols assegurar-se’n. 

Després de visualitzar una trentena de pàgines e-commerce de productes d’estètica i 

bellesa he arribat a les següents conclusions: he de crear un web més exclusiu, intentant 

distanciar-me de la resta tant a nivell estètic com de contingut. Centrar-me en un target 

concret i prèviament estudiat, dones d’entre 25 i 65 anys amb un poder adquisitiu mig i alt, 

preocupades per la bellesa i convençudes a adquirir productes de qualitat i de nivell 

professional. Vendre únicament dues línies variades de producte per poder dedicar tota 

l’atenció en elles i no abastir més del necessari. Centrar-me en les necessitats reals dels 

meus clients i oferir-los el que volen. Assessorar a la clienta donant tota la informació 

possible amb les descripcions del producte i intentar recolzar-ho de manera audiovisual.  

Algunes de les webs de la competència consultades:  

- http://www.proestetica.es/ 

- http://www.coaspeco.com/ 

- http://www.agrucompbelleza.es/ 

- http://www.materialestetica.com/ 

- http://www.dispel.es/ 

- http://www.mazuelasonline.com/ 

- http://www.productosdeesteticaypeluqueriaprofesional.com/ 

- http://www.belexpress.es/ 

- http://tiendaesteticaonline.es/ 

- http://www.siscopel.es/ 

- http://www.beliplus.com/ 

- http://www.eurexbelleza.es/ 

- http://www.shopbelleza.es/ 

- http://www.biuky.es/ 

 

3. Estratègia de Màrqueting Online 

L'estratègia primera i bàsica raurà en dirigir tots els esforços a aconseguir trànsit de qualitat 

a la pàgina web ajustat al nostre target objectiu (dona, 25-65 anys, classe mitjana-alta i amb 

interès per aconseguir productes de bellesa de qualitat), per a això he dissenyat el web de 
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manera sòbria i elegant, sense massa colors i detalls. Intentar buscar i crear expectació i el 

desig dels usuaris i, sobretot, que repeteixin la compra. Intentar fidelitzar gràcies a la 

qualitat del servei ofert. 

 

3.1. Missió 

Cosmética Profesional Online té com a missió oferir al client productes de bellesa i cura 

personal de nivell professional perquè les persones més exigents puguin trobar en aquesta 

botiga la solució perfecta per la seva pell. 

 

3.2. Objectius 

L’objectiu d’aquest web és aconseguir vendre pel canal online productes de bellesa i cura 

personal i que sigui un projecte autosostenible i, més endavant, doni una facturació 

mensual sòlida, tot i que no prou elevada com per ser un sostén principal. 

 A nivell de comunicació, l’objectiu és aparèixer a les principals xarxes socials com 

Facebook o Instagram i intentar aconseguir un nombre mitjà de seguidors el primer any. 

Avançar amb el blog i tenir una afluència de visitants mitjana. 

 

3.3. Mercat objectiu 

Estat espanyol excloent les Illes Canàries, Ceuta i Melilla degut a que el web, de moment, 

només estarà en castellà i amb l’empresa de transport només hem acordat enviaments 

peninsulars. 

 Dins d'aquest grup es cerquen consumidors directes del nostre producte com són les 

dones d’entre 25 i 65 anys, que estan molt ben informades, no necessàriament 

acostumades a les noves tecnologies i internet perquè he preparat el web per a que sigui 

senzill i usable. Posseeixen una xarxa de potencials consumidors (amigues, familiars, 

companys de feina), l'actuació de prescripció en aquest mercat té una importància major 

per la facilitat de les comunicacions. El boca-orella sempre ha estat un dels millors canals 

per augmentar les vendes. 
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3.4. Posicionament 

Voldria que quan els usuaris entressin en el meu web o els hi vingués a la ment la meva 

“marca”, tinguessin els següents conceptes: qualitat, senzillesa, professionalitat, bellesa, 

sofisticat, cosmètica. Vull entrar al mercat amb aquesta premissa. La qualitat del producte i 

el web és el principal.  

 

3.5. Estratègia 

Es pretén desenvolupar una estratègia de diferenciació pels nostres productes: qualitat i 

servei professional perquè Cosmética Profesional Online sigui un e-commerce demandat 

per ser exclusiu i fiable. 

 

3.6. Màrqueting Mix 

3.6.1. Preu 

Els preus són els recomanats pels fabricants ja que no vull entrar en guerra de preus amb 

cap altra empresa. A aquests preus se’ls ha de sumar la despesa d’enviament aplicada per la 

companyia de transports.  

 

3.6.2. Distribució 

El projecte compte amb tres serveis de distribució diferents amb preus diversos segons la 

regió de l’enviament i el seu pes: 

- Recollida a botiga: servei gratuït. L’usuari es pot acostar a recollir el paquet per sí 

mateix sense haver de pagar un servei addicional. 

- ASM 24: A través de la companyia ASM, el paquet s’entrega al llarg del dia següent a 

l’adreça corresponent. 

- ASM Economy: A través de la companyia ASM, el paquet s’entrega al llarg del de les 

24-72 hores següents a l’adreça corresponent. 

 

3.6.3. Publicitat 

Campanyes específiques SEO o a les xarxes socials i el blog buscant la millor conversió. 

Accions de promoció i descompte segons l’època de l’any (vacances, Nadals, etc.) i el marge 
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de benefici que s’estigui aconseguint. De moment no es contempla fer cap campanya 

d’Adwords perquè no trobo que pugui aconseguir, en aquests moments, un bon ROI
11.  

 

3.6.4. Producte (servei) 

Intentar aconseguir la satisfacció del client a cada comanda que ens sol·liciti tant sigui per la 

qualitat de l’article, com de l’atenció rebuda com, també, del servei de compra i enviament.  

 

4. Control 

L'avaluació de resultats és una fase crucial per l’estratègia de màrqueting en línia, ja que 

permet constatar si realment s'estan aconseguint els objectius fixats i reorientar les accions 

en cas necessari. Perquè això sigui possible, primer trimestralment i, després, mensualment, 

caldrà definir una sèrie KPIs
12 per a cada línia estratègica i articular els mecanismes de 

control necessaris per portar el seu seguiment. En aquest cas, a través de l’eina Google 

Analytics13, Woorank14 o SEOmoz15. Definir la tassa de rebot, el nombre de conversions 

desitjades en un cert termini de temps, el nombre de visites, etc. 

 

 

 

 

                                                      
11 Retorn de la Inversió 
12 Indicador clau d’exercici 
13 http://www.google.com/analytics/ 
14 https://www.woorank.com/es/ 
15 http://moz.com/ 

Fig. 23 Exemple de primera pantalla de les estadístiques que ofereix Google Analytics 
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Aquesta és una imatge extreta d’un altre projecte que he dut a terme, ja que el de 

Cosmética Profesional Online encara no ha rebut prou dades. 

Els mecanismes de control que utilitzo són eines 2.0 que em permetran fer l’anàlisi i 

la ponderació dels KPIs i que, gràcies a aquest anàlisi, podré prendre decisions estratègiques 

per millorar el web i, per tant, la satisfacció en el servei. Eines que he comentat més amunt. 

Glossari de termes i acrònims utilitzats en el treball (només aquells esmentats en el present 

document) amb breus definicions de cadascun d'ells. 
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Annex B: Tarifes ASM 

 

 
AGENCIA 08029 COSMETICA PROFESIONAL ON LINE 

C/ROSSELLÓ, 331  LOCAL 2 C/Consell de cent, 456  4º2º 

08037 BARCELONA 08013 BARCELONA 

TELF 934538801 TELF 697860611  AMAIA BORDAS 

  abordasc@hotmail.com 

 info@cosmeticaprofesionalonline.com 

 

ASM24       

 

 
PROVINCIAL REGIONAL PENINSULAR 

Hasta 1Kg 4,50 4,75 5,25 

Hasta 3Kg 4,75 5,00 5,50 

Hasta 5Kg 5,25 5,50 6,00 

Hasta 10Kg 6,00 6,25 6,50 

Kgr adic. 0,32 0,42 0,50 

*  Las entregas se realizarán el siguiente día hábil.       

ASM Economy       

 

 
PROVINCIAL REGIONAL PENINSULAR 

Hasta 1Kg 3,75 4,00 4,25 

Hasta 3Kg 4,00 4,25 5,30 

Hasta 5Kg 4,25 5,35 5,90 

Hasta 10Kg 4,50 5,75 6,25 

Kgr adic. 0,30 0,40 0,50 

Llista d'arxius lliurats i la seva descripció. 

 


