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Què és buzzwall?

Participa-hi amb l’etiqueta #catosfera

Catosfera 2015
@catosfera

!

3 minutes ago

Creus q s'hauria de potenciar 
els videojocs en català? Fes-
nos arribar a la taula les teves 
preguntes i aportacions amb 
etiqueta #catosfera

Una eina per a 
dinamitzar i visualitzar la 
conversa social al 
voltant d’un 
esdeveniment.

Un producte tecnològic 
ofert com a Software as 
a Service.



TFM Jordi Tarrida i Checa
Màster Universitari  en Aplicacions Multimèdia - UOC3

Per a qui és buzzwall?

Orientat a organitzadors d’esdeveniments:
conferències, jornades, festivals, xerrades, concerts, 
presentacions de productes, …

Clients potencials:
sales de congressos, 
associacions, empreses, 
universitats, sales de 
festa, …
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Què fa buzzwall?

Mostra missatges de 
Twitter i Instagram per a 
ser visualitzats en 
pantalla gegant o 
projector.

Ajuda a augmentar 
l’engagement de 
l’audiència social i els 
participants presencials 
amb l’esdeveniment.
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Com ho fa?
Quatre interfícies disponibles per a veure els missatges:

Join the buzz with the hashtag #myEvent

My Logo

John Doe @JohnDoe !

Fri 22 Mar 2015 12:34:56

I’m having lots of fun 
at #myEvent! Met 
awesome people and 
learnt lots of things!
Don’t miss out next 
year!

John Doe @JohnDoe "

Fri 22 Mar 2015 12:34:56

Panel at #myEvent

John Doe @JohnDoe !

Fri 22 Mar 2015 12:34:56

I’m having lots of fun 
at #myEvent! Met 
awesome people and 
learnt lots of things!
Don’t miss out next 
year!

John Doe @JohnDoe "

Fri 22 Mar 2015 12:34:56

Panel at #myEvent
John Doe @JohnDoe !

Fri 22 Mar 2015 12:34:56

I’m having lots of fun 
at #myEvent! Met 
awesome people and 
learnt lots of things!
Don’t miss out next 
year!

John Doe @JohnDoe "

Fri 22 Mar 2015 12:34:56

Panel at #myEvent

Join the buzz with the hashtag #myEvent

My Logo

John Doe @JohnDoe !

John Doe @JohnDoe " John Doe @JohnDoe !

John Doe @JohnDoe " John Doe @JohnDoe !

John Doe @JohnDoe "

Board Pic Board
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Com ho fa?
Quatre interfícies disponibles per a veure els missatges:

Join the buzz with the hashtag #myEvent

My Logo

John Doe
@JohnDoe

!

Fri 22 Mar 2015 12:34:56

I’m having lots of fun at 
#myEvent! Met awesome 
people and learnt lots of things!
Don’t miss out next year!

John Doe
@JohnDoe

!

Fri 22 Mar 2015 12:34:56

I’m having lots of fun at 
#myEvent! Met awesome 
people and learnt lots of things!
Don’t miss out next year!

Fri 22 Mar 2015 12:34:56

Don’t miss out next year!

John Doe
@JohnDoe

!

I’m having lots of fun at Join the buzz with the hashtag #myEvent

My Logo

Live Timeline
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Com ho fa?
Tauler de personalització senzill i intuïtiu:

Configuri el seu buzzwall en tan sols tres simples passos:

3. Launch your buzzwall

!

Go live

2. Customize your buzzwall
Choose your colors, images, header

and footer and other visual options

"

1. Setup your buzzwall
Configure your search, choose your network

and your display style

#

buzzwall “My event wall”

Home               Walls           My event wall

$  DeleteStatus: PRO until 15/06/2015 23:59:59

Walls Social settings Help Hello, userGo PRO
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Com ho fa?
Tauler de personalització senzill i intuïtiu:

Algunes de les opcions de personalització:

CancelSave

Choose your layout

Pic board

Show all pictures on screen

side by side

Timeline

Show posts on screen one

by one from top to bottom

Board

Show all posts on screen

side by side

Live

Show posts on screen

fading one by one

Your search will include

from: @myEvent   [X]

mention: @myEvent   [X]

hashtag: #myEvent   [X]

Configure your search

#

Add #hashtags, keywords or @users

dd/mm/aaaa hh:mm:ss !Include posts since:

Twitter InstagramChoose your networks:

buzzwall “My event wall”

Home               Walls           My event wall               Setup"

#  DeleteStatus: PRO until 15/06/2015 23:59:59

1. Setup your buzzwall"

Walls Social settings Help Hello, userGo PRO

CancelSave

Other options

Rotate content every

8 sec

Footer

Join the buzz with #myEvent
hashtag

Footer text / HTML

Typography

Roboto Slab

Font

36 px

Content text size

24 px

Username text size

18 px

Date text size

17/May/2015 12:34:56

Date format

Colors and images

Background color

#FFFFFF

Text color

#FFFFFF

Link color

#FFFFFF

Date color

#FFFFFF

Background image

Logo

!  Select image

!  Upload new!  my-logo.png "  Delete

buzzwall “My event wall”

Home               Walls           My event wall               Customize#

"  DeleteStatus: PRO until 15/06/2015 23:59:59

2. Customize your buzzwall#

Walls Social settings Help Hello, userGo PRO
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Model de negoci

- Utilització gratuïta limitada

- Servei prèmium sense limitacions

- pagament per utilització
- cost assequible 70€

per 24 hores 
d’utilització
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Estudi econòmic

Despeses
- Posada en marxa: 13.650 € (amortització en dos anys)

- Despeses mensuals (funcionament i millores incrementals): 5.820 €

Ingressos
- 70€ per 24h de funcionament prèmium
- mitjana de 100 subscripcions/mes, previst increment mensual

En tan sols un any 
de funcionament 
es pot superar el 
punt d’equilibri

0

22.500

45.000

67.500

90.000

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingressos acumulats Despeses acumulades
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Màrqueting

Naming
- en anglès
- que descrigui el producte
- curt, pronunciable
- dominis d’internet disponibles
- positiu, amigable, reconeixible, 
  identificable i memorable.

buzzwall

Branding
- logotip + nom del servei
- joc de paraules amb buzz
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Màrqueting

Claim / posicionament de marca
- B2B -> formalitat
- tecnologia -> modernitat, informalitat

Tipus de target de les comunicacions
- prescriptors: agències de publicitat, de comunicació i d’organització 
d’esdeveniments
- compradors: marques de gran consum, universitats, associacions, discoteques, 
…
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Màrqueting

Accions de màrqueting previstes

Online
- Landing
- Publicitat targetitzada en xarxes socials
- Mailing
- Branded content

Experiencial
- Demostracions del producte
- Presència en fires i esdeveniments
- Col·laboració / Patrocini 
d’esdeveniments
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Màrqueting

Landing page

- Material de màrqueting 
online orientat a la captació 
de leads
- S’hi veuen reflectides 
totes les decisions preses 
en relació a la comunicació

Disponible a la URL:
http://buzzwall.jorditarrida.cat/

http://buzzwall.jorditarrida.cat
http://buzzwall.jorditarrida.cat
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Estat del projecte

Elaborat
- Estudi econòmic, màrqueting i comunicació
- Especificació funcional producte mínim viable
- Disseny d’UX/UI

Pendent
- Cerca de finançament <- FASE ACTUAL
- Implementació producte mínim viable
- Posada en marxa
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