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Abstract 
 

Personally, and as a web designer, it become usual that many companies not only want to improve 
substantially their brand presence on the Internet, but they want to know the best way to reach their 
customers aswell, how they behave and what type of content are they more interested on while 
visiting their site or how to achieve specific goals from a certain strategy. Working in a project like this 
has given me the oportunity to go deep into a theme with which I haven’t work as much as I would like 
to so far, but which I consider very important nowadays. 
 
From a real need, I have create a global communication plan fort he company Bassegoda Park S.L. 
Broadly speaking this project consists in defining the online objectives of the company, analyze his 
online presence, as well as the impact of his online marketing actions carried out last year. Based on 
the results obtained, I have proposed some actions to perform in the near future in order to improve 
its visibility on the Internet, such as video marketing strategies. 
 
With the completion of this project I think I managed to respond to a growing demand from all type of 
companies, which have online presence but doesn’t adequately promote their brand as good as they 
could do it. These companies may wish to follow or use some parts of my project as a basis for their 
online comunication strategy. 
 

    

 

 

 

 

Resum 
 
Personalment, i com a dissenyador web, em trobo cada vegada més amb empreses que no només 
volen millorar substancialment la presència de la seva marca a la xarxa, sinó que volen saber com 
arribar millor als seus clients, com es comporten i quin contingut els interessa més a aquests quan 
visiten la seva web, com assolir els objectius marcats a partir d’una determinada estratègia... En 
aquest sentit, la realització d’aquest projecte m’ha donat la possibilitat d’aprofundir en una temàtica 
amb la qual fins ara he pogut treballar poc i de manera molt superficial, però que considero vital i de 
gran importància avui en dia. 
 
D’aquesta manera i a partir d’una necessitat real, el que he fet ha estat crear un pla de comunicació 
global per a l’empresa Bassegoda Park S.L. A grans trets el projecte ha consistit en definir els 
objectius online de l’empresa, analitzar la seva presència online en la actualitat, així com també 
l’impacte de les accions de màrqueting online i promoció que s’han dut a terme el darrer any. A partir 
dels resultats obtinguts, s’han proposat a l’empresa algunes accions que es poden dur a terme en un 
futur proper per tal de millorar el seu posicionament i visibilitat a la xarxa, com pot ser la utilització del 
vídeo màrqueting.   
 
Amb la realització d’aquest projecte doncs, crec que he aconseguit donar resposta a una demanda 
creixent de les empreses d’avui en dia, siguin o no del sector turístic, que ja disposen de presència 
online però que no saben o no potencien adequadament aquesta presència per extreure’n el 
rendiment que se’n espera de la mateixa. En aquest sentit, aquelles empreses que ho desitgin 
podran seguir i/o utilitzar el meu projecte com a base de la seva estratègia de promoció i comunicació 
online. 
  

Paraules clau 

posicionament web, màrqueting, promoció, analítica web, social media, turisme, comunicació 
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Capítol 1: Introducció 

1.Introducció/Prefaci 

Són moltes les empreses que desitgen millorar la seva visibilitat a la xarxa i que volen conèixer millor 

com es comporta el seu públic objectiu per tal de proporcionar-li allò que aquest està disposat a 

adquirir.  

 

A partir d’aquest necessitat real doncs, la realització d’aquest projecte m’ha donat la possibilitat de 

posar en pràctica els coneixements adquirits durant els estudis del Màster en Aplicacions Multimèdia, 

especialment amb l’assignatura Promoció i posicionament web, així com també d’aprofundir en una 

temàtica amb la qual fins ara he tingut la possibilitat de treballar-hi poc i de manera molt superficial, 

però que considero vital i de gran importància avui en dia. 

 

2.Descripció/Definició 

A partir d’aquest projecte que s’ha realitzat per una empresa en concret, es pretén donar resposta a 

una demanda creixent de les empreses, siguin o no del sector turístic, que ja disposen de presència 

online però que no saben o no potencien adequadament aquesta presència per extreure’n el 

rendiment que se’n espera de la mateixa.  

 

L’objectiu de la meva proposta doncs, a banda de desenvolupar una bona estratègia de màrqueting 

online i tractar de millorar el posicionament de Bassegoda Park S.L., ha estat també el de 

proporcionar unes eines i unes pautes per tal de que les empreses que ho desitgin les puguin seguir i 

utilitzar com a base de la seva estratègia de promoció i comunicació online. 

 

Com a resultat final del treball realitzat doncs, s’entreguen al client els següents documents: Pla 

global de comunicació, gràfica amb les KPI del Quadre de comandaments, anàlisi de les dades per 

tal de mesurar l’impacte a Facebook, anàlisi de les dades per tal de mesurar el rendiment de les 

newsletters i el Quadre de comandaments integral agrupant les KPI i les accions a dur a terme a 

partir de l’anàlisi de les mateixes. 
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3. Objectius generals 

3.1 Objectius principals 

Objectius de l'aplicació/producte/servei i del client: 

 Millorar la presència online de l’empresa per intentar ser on és el nostre públic objectiu. 

 Saber transmetre els valors i els punts forts de l’empresa utilitzant els canals més adients. 

 Saber trobar segments específics de demanda (clients potencials). 

 Saber escoltar i aprendre dels nostres clients a la xarxa (pàgina web, xarxes socials i altres 

portals de referència). 

 Construir comunitat i fidelitzar clients. 

 Tractar de transformar el tràfic anònim en client. 

 Afavorir que el client sigui productor de continguts relacionats amb les activitats de l’empresa. 

 

Objectius personals de l'autor del TF: 

 Posar en pràctica els coneixements assolits en aquest màster i més concretament amb 

l’assignatura Promoció i posicionament web. 

 Seguir la planificació establerta per tal d’assolir els objectius marcats en forma de lliurables 

tan pel client com pel correcte seguiment de l’assignatura. 

 
 

7 / 23 
 



Anàlisi i millora de l’estratègia i presència online Bassegoda Park S.L. , Màster Aplicacions Multimèdia 
 

 

4. Metodologia i procés de treball 

4.1 Estratègies per a dur a terme el treball 

L’estratègia que s’ha seguit per tal  d’assolir els objectius marcats amb aquest projecte ha estat la de 

desenvolupar un producte nou, en el cas que ens ocupa tot un seguit de pautes i metodologies, 

posant en pràctica els coneixements adquirits al llarg del Màster, especialment els adquirits amb 

l’assignatura Promoció i posicionament web. A partir d’aquests coneixements els aspectes tractats 

durant el procés de desenvolupament del treball s’han anat adaptant en funció de les necessitats del 

client. 

 

4.2 Procés de treball i metodologies de desenvolupament 

Durant el procés de treball s’han seguit algunes pautes emprades per metodologies de 

desenvolupament àgils, com per exemple de Scrum. En aquest sentit, a l’hora de planificar 

adequadament el projecte s’ha utilitzat la priorització i estimació de tasques o l’establiment 

d’iteracions o sprints, que s’han fet coincidir amb les entregues de les PAC’s.  

 

4.3 Recursos 

Bàsicament les eines que s’han utilitzat per a dur a terme el treball han estat eines destinades a la 

recopilació de dades, com poden ser Google Analytics, l’apartat d’anàlisi de dades de Facebook o la 

pròpia extranet del programari utilitzar per a dissenyar i enviar les newsletters (mailnet).  
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5. Planificació 

Planificació final del projecte basada en taula de fites realitzada el dia 09/01/2017: 

 

Tasques Durada Inici Final 
PAC 1 - Proposta 15 dies 26/09/16 10/10/16 

Resum de la proposta 8 dies 26/09/16 03/10/16 

Justificació i motivació 7 dies 04/10/16 10/10/16 

PAC2 - Mandat del projecte i planificació 14 dies 11/10/16 24/10/16 

Estat de l’art 6 dies 11/10/16 16/10/16 

Objectius i abast 2 dies 17/10/16 18/10/16 

Planificació 6 dies 19/10/16 24/10/16 

PAC 3 (entrega I) – Pla de comunicació 28 dies 25/10/16 21/11/16 

Presentació situació actual de l’empresa 4 dies 25/10/16 28/10/16 

Anàlisi DAFO 4 dies 29/10/16 01/11/16 

Objectius i valors de l’empresa 2 dies 02/11/16 03/11/16 

Identificar públic objectiu 2 dies 04/11/16 05/11/16 

Canals de comunicació 2 dies 06/11/16 07/11/16 

Anàlisi de la reputació i presència online de 
l’empresa. Anàlisi de la competència. 

7 dies 08/11/16 14/11/16 

PAC 4 (entrega II) – Anàlisi de dades i anexos 28 dies 22/11/16 19/12/16 

Anàlisi pàgina web de l’empresa 4 dies 22/11/16 25/11/16 

Anàlisi de dades – comportament d’usuaris web i 
xarxes socials 

5 dies 26/11/16 30/11/16 

Creació d’un quadre de comandaments integral 
(agrupar KPI) 

10 dies 01/12/16 10/12/16 

Pla d’accions i publicació a les xarxes socials 5 dies 11/12/16 15/12/16 

Pla d’acció general 4 dies 16/12/16 19/12/16 

PAC 5 (entrega III) - Tancament 21 dies 20/12/16 09/01/17 

Presentació del projecte 6 dies 20/12/16 25/12/16 

Redacció de la Memòria del projecte 7 dies 26/12/16 01/01/17 

Repàs general del projecte i correcció de possibles 
imprevistos 

8 dies 02/01/17 09/01/17 

Defensa del projecte 18 dies 10/01/17 27/01/17 

 

Taula 1: Taula de fites – Planificació final del projecte 
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6. Pressupost 

A continuació es mostra una taula amb el cost real aproximat d’un projecte d’aquestes 

característiques:  

 

Equip humà Hores Preu/unitat Total 
Expert en Màrquèting i Comunicació digital 80 30 2400€ 

Social Media Manager 20 25 500€ 

   2900€ 

 

Taula 2: Pressupost 
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7. Estructura de la resta del document 

Breu descripció dels altres capítols de la Memòria. 

7.1. Capítol 2 – Anàlisi 

Aquest capítol és important ja que ens dona a conèixer l’empresa i el seu estat actual. Conté l’estat 

de l’art, presentació de l’empresa, definició del públic objectiu, análisi DAFO, principals canals de 

comunicació i definició dels objectius de millora.   

7.2. Capítol 3 – Anàlisi de dades 

S’agrupen i es mostren de manera clara les dades estadístiques més rellevants del darrer any. 

Nombre de visites i comportament dels usuaris de la pàgina web, impacte a les xarxes socials i 

anàlisi del rendiment dels anuncis de Facebook o de les newsletters. És important perquè ens ajuda 

a entendre quines estratègies han funcionat i quines no tan al llarg de l’any, d’aquesta manera podem 

replicar les estratègies d’èxit en un futur i/o corregir possibles errors.   

7.3. Capítol 4 – Quadre de comandaments 

Conté el Quadre de comandaments integral que agrupa els principals indicadors (KPI – Key 

Performance Indicators) i les accions a dur a terme aquest any per tal de seguir millorant. 

7.4. Capítol 5 – Conclusions i línies de futur 

Conté les conclusions i les possibles accions de millora del projecte. 
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Capítol 2: Anàlisi 

 

1. Estat de l'art 

Actualment son moltes les empreses que, a part de dissenyar o re-dissenyar pàgines web per a 

altres empreses, també ofereixen serveis de promoció i màrqueting online, SEO, configuració i gestió 

de les xarxes socials, etc. Es tracta tan d’empreses tecnològiques que ofereixen un servei integral de 

disseny web i màrqueting online, com d’agències específicament del món de la  comunicació que a 

part d’oferir serveis de promoció i màrqueting també s’endinsen en el camp del disseny web. 

 

D’aquest manera, una cosa sembla clara, avui en dia tota empresa que disposa de pàgina web cal 

que aposti si o si per fer un seguiment del SEO i de la presència de la seva marca xarxa. Una 

estratègia de posicionament a llarg termini és d’esperar que no produeixi uns resultats immediats, 

però el que queda fora de tot dubte és que cal seguir de molt a prop la seva evolució per tal d’actuar 

en conseqüència. I és a través d’aquest seguiment, que les empreses esperen obtenir dades de gran 

valor que els hi permetin assolir els objectius marcats a partir d’una determinada estratègia o saber 

com arribar millor als seus clients, com es comporten i quin contingut els interessa més a aquests 

quan visiten la seva pàgina web. 

 

Si l’empresa en qüestió arriba a conèixer a fons el comportament dels usuaris dels seu lloc web que 

finalment s’han convertit en clients, pot posar en marxa determinades accions per tal d’intentar 

atreure’n de nous similars a aquest que ja té.  

 

Per altra banda a l’hora de cercar alguna referència més o menys propera al meu treball, he de dir 

que no he trobat cap cas concret de treball o projecte dedicat exclusivament a l’estratègia de 

màrqueting online i posicionament web destinat a empreses específicament del sector turístic o 

similar. De tota manera, cal dir que el meu projecte està pensat a nivell global i una vegada finalitzat 

també pretén ser vàlid per empreses de molts altres àmbits i sectors.  

 

Així doncs, a l’hora d’enfocar el meu treball em basaré amb els principis bàsics del màrqueting online: 

la captació de visites/usuaris a una pàgina web, la conversió de visites en possibles clients, la 

conversió de visites i possibles clients en clients i finalment la fidelització d’aquests clients. 

 

Seguint amb les bases del màrqueting, abans de passar a l’acció, cal tenir molt clares les respostes a 

les següents preguntes: 

 

– Quin és el nostre públic objectiu? 

– Com es comporta a la xarxa? Quin tipus de pàgines web visita? 
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Segmentar correctament la nostra audiència ens facilitarà molt les coses a l’hora de definir i posar en 

marxa la nostra estratègia de promoció i comunicació a la xarxa. I per a cadascun dels segments de 

públic objectiu podrem crear una proposta específica de valor . 
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2. Presentació de l’empresa 

El càmping Bassegoda Park és un càmping i parc de bungalows de 1ª categoria situat a Albanyà, a 

la comarca de l’Alt Empordà. Dins els límits del Parc d’Espais d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa, i al 

costat del riu Muga. 

 

Es troba a tant sols 7 km del bonic conjunt medieval de Sant Llorenç de la Muga i a 25 km de 

Figueres, la ciutat del reconegut pintor Salvador Dalí. 

 

L’entorn on es troba possibilita el permanent contacte amb la natura i permet la pràctica de multitud 

d’activitats: esports d’aventura, excursionisme, senderisme, rutes a cavall, etc.  

 

També són punt d’acolliment del Centre BTT Salines-Bassegoda. Per això disposen de bicicletes de 

lloguer, punt de rentat de bicicletes, de servei d’informació i d’altres serveis per al ciclista com ara 

dutxes o eines bàsiques de reparació. Cal esmentar que Albanyà és principi i final d’etapa de la 

Transpirenaica, la ruta en BTT que travessa el Pirineu des de Llançà fins a Hondarribia, i que passa 

per davant del càmping. 

 

A més, passa per davant de les instal·lacions del càmping una de les etapes del sender de Gran 

Recorregut GR11. 

 

Entre bungalows, parcel.les i la seva zona d’acampada, a ple rendiment el càmping pot acollir entre 

700 i 800 persones. 

 

El Bassegoda Park també té molt en compte a les empreses locals i regionals a l’hora de proposar 

activitats per als clients. 

 

D’aquest manera, en col·laboració amb el Consorci de l’Alta Garrotxa i amb l’Ajuntament d’Albanyà, 

es reparteixen tríptics de la zona per tal que els seus clients puguin gaudir del paratge amb tota la 

intensitat. 
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3. Públic objectiu i perfils d'usuari 

El perfil de client del Càmping Bassegoda Park s’inclou majoritàriament en les següents categories: 

1. Famílies amb mainada en edat escolar que busquen un indret tranquil en plena natura on 

poder socialitzar i que els nens puguin gaudir d’un entorn privilegiat sense masses perills. 

2. Excursionistes, ciclistes de muntanya i amants dels esports d’aventura que volen 

gaudir amb tota la intensitat del P.E.I.N  de l’Alta Garrotxa i de les possibilitats que els ofereix 

el Riu Muga. A més són principi i final d’etapa de la transpirenaica, la ruta BTT que travessa 

els pirineus. 

3. Parelles de jubilats que venen majoritàriament en busca de la tranquil·litat del càmping. Son 

majoritàriament clients de caravana que provenen dels països baixos. 

4. Parelles joves que busquen fer escapades romàntiques i relaxar-se en plena natura. 

En quant a l’origen dels clients, cal destacar que hi ha diferències notables en funció de la època de 

l’any a la que es faci referència. Així doncs, pel que fa a la primavera i tardor, els clients són 

majoritàriament de procedència catalana doncs, al romandre el càmping tancat entre setmana, 

només es poden fer escapades de cap de setmana i per tant resulta complicat que estrangers vulguin 

desplaçar-se per a només dues nits. 

 

Pel que fa a la temporada d’estiu (Juny-Setembre), l’origen dels clients és molt més dispers, els 

visiten molt de turista holandès, belga, alemany i francès a més a més del turista català i espanyol. 

 

4. Anàlisi DAFO 

Per tal d’analitzar amb deteniment la posició competitiva respecte a d’altres càmpings de muntanya 

del Pirineu de Girona de primer categoria (competència directa) es presenta el següent anàlisis 

DAFO: 

 

Debilitats: 

 

- Albanyà i el P.E.I.N de l’Alta Garrotxa són encara poc coneguts des del punt de vista turísitc. 

- La oferta d’empreses locals que poden col·laborar amb l’oferta turística del càmping és 

encara molt limitada. 

- Manca de senyalització d’algunes de les rutes i d’indrets d’interès dins el P.E.I.N. discrimina 

la oferta turística del càmping respecte la d’altres establiments. 

- La manca de manteniment i neteja del P.E.I.N. desafavoreix l’activitat turística. 

- El càmping, que compta amb 106 parcel·les és petit per a poder aprofitar les economies 

d’escala necessàries per a fer més rendible el negoci. 
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- L’existència i proliferació de càmpings amb Spa fa que la seva oferta turística no sigui del tot 

competitiva, especialment en temporada baixa. 

 

Amenaces: 

 

- La manca de recursos destinats a la promoció turística podria enfonsar la ja de per si feble 

economia de la zona. 

 

 

Fortaleses: 

 

- El càmping es troba en un indret únic, envoltat de natura exuberant i llindant amb el P.E.I.N. 

de l’Alta Garrotxa i amb el Riu Muga. 

- El càmping és punt d’informació BTT. 

- Una de les etapes del GR-11 passa pel davant del càmping, el que permet l’afluència de 

clients per a pernoctacions d’una nit. 

- El Bassegoda Park ha sigut reconegut com un dels millors càmpings d’Europa per a 

prestigioses guies internacionals com ADAC, ANWB, ACSI, Campinglife, etc. 

- Una de les claus de l’èxit assolit pel Bassegoda Park ha estat la gestió energètica eficient, 

doncs el nostre establiment funciona només amb 100KW contractats (càmpings de similars 

dimensions en necessiten de 200 a 400KW).  

- Considerat el primer càmping domòtic d’Espanya. 

- El càmping disposa de la certificació Starlight que l’acredita com a establiment òptim per a la 

observació i divulgació del cel nocturn. 
 

5. Canals de comunicació 

El càmping utilitza diversos canals de promoció i de comunicació: 

 

 Pàgina web pròpia 

 Guies específiques de càmpings estrangeres i catalanes 

 Pàgines web i portals especialitzats en el sector del càmping 

 Xarxes socials 

 Google adwords i anuncis de Facebook 

 Mailings específics a la base de dades de clients 

 Fires de turisme i camping 
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 Touroperadors i webs especialitzades en viatges i escapades 

 

6. Objectius 

Els seus principals objectius de millora són: 

 

 Seguir treballant per la qualitat del servei.  

 Seguir treballant per reduir el consum i la despesa energètica. Volen deixar la mínima 

empremta a l’entorn. 

 Continuar apostant pel territori i la seva sostenibilitat. Seguir treballant i millorant el reciclatge 

en tots els àmbits. 

 Mantenir i augmentar la relació amb empreses del seu entorn. 

 Seguir treballant per augmentar en el mercat francès. Els tenen molt a prop i els coneixen 

poc.  

 Engegar el servei de colònies i estades per escoles entre setmana al juny i setembre. 

 Millorar el servei de Wi-fi a tot el càmping i portar-lo també al terreny d’acampada. 

 Consolidar els esdeveniments que s’organitzen al càmping, aconseguir que siguin un èxit i 

vetllar per la seva continuïtat. 

 Comunicar millor l’esforç en sostenibilitat de l’empresa. 

 Seguir treballant com a punt d’acolliment del centre BTT Salines Bassegoda i per la promoció 

de l’entorn. 

 Utilitzar millor la seva pàgina web com a eina de comunicació amb els seus clients. 
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Capítol 3: Anàlisi de dades 
Es mesuren i s’analitzen les mètriques més adequades en funció de les necessitats del client per tal 

de saber com i de quina manera cal actuar en futures accions estratègiques de promoció online. 

 

Exemple de com s’han presentat aquestes dades al client: 

 

   

Figura 1: Dades i gràfic evolució anual Adquisició 
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Capítol 4: Quadre de comandaments 
S’elabora un Quadre de comandaments integral que agrupa els principals indicadors (KPI) i les 

accions que s’en deriven i que es poden dur a terme aquest any per tal de seguir millorant. 

 

 

Figura 2: KPI Adquisició formant part del Quadre de comandaments integral 
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 Capítol 5: Conclusions i línies de futur 

1. Conclusions 

Al ser un treball realitzat a partir de les necessitats d’un client real, el que après està molt relacionat 

amb la relació i la comunicació amb el client. En aquest sentit he de dir que l’experiència ha estat 

molt enriquidora i molt positiva. El client va confiar amb la meva professionalitat des del primer dia, 

posant al meu abast tots aquells recursos i/o eines que pogués necessitar per dur el treball a bon 

port.  

 

També he constatat una vegada més que el millor aliat perquè un projecte assoleixi l’èxit i els 

objectius marcats, no és cap altre que una bona planificació. Una planificació de les tasques rigorosa 

i el màxim de realista possible evita sorpreses i possibles errors perfectament evitables.   

 

Les tasques i la planificació proposades des de bon començament eren perfectament assumibles si 

no es produïa cap endarreriment a l’hora de quedar amb el client per tal d’anar fent un seguiment de 

les tasques per tal d’anar-les adaptant a les seves necessitats. Com ja he comentat anteriorment, el 

client ha demostrat un gran interès pel treball i els canvis efectuats en la planificació inicial han estat 

els mínims. 
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2. Línies de futur 

El Quadre de comandaments presentat a l’empresa pot ser ampliat i actualitzat en qualsevol moment 

i en funció de les necessitats del client. També es pot presentar aquest plantejant accions més 

concretes, planificables i mesurables. 

 

Per altra banda, és important que partir d’ara, el pla estratègic de màrqueting i comunicació inclogui 

també les dades de Google Adwords. Al llarg del darrer any l’empresa ha utilitzat Adwords per llançar 

alguna campanya, però al no tenir enllaçat el compte d’Adwords amb el d’Analytics de l’empresa, el 

rendiment d’aquestes campanyes no s’ha pogut mesurar. Aquest és un aspecte que el client preveu 

sol.lucionar de manera immediata aquest any 2017. 
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Annexos 

Annex A: Valoració del projecte per part del client 
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