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Resum 

En aquest treball final de grau es mostra l'anàlisi sobre nous mètodes de màrqueting digital i 
l'aplicació d'aquests, amb l'objectiu de crear una proposta de la campanya publicitària d'Inbound 
màrqueting en xarxes socials en una empresa. El projecte s'ha realitzat en dues parts, la primera 
part d'investigació i documentació de la indústria la qual es troba l'empresa. La segona part, 
més pràctica, és on s'ha pogut fer la proposta de campanya publicitaria incloent-hi diferents 
continguts, siguin fotografies o vídeos, adequats als interessos de l'empresa. 

Resumen 

En este trabajo final de grado se muestra el análisis sobre nuevos métodos de marketing digital 
y su aplicación, con el objetivo de crear una propuesta de la campaña publicitaria de Inbound 
marketing en redes sociales en una empresa. El proyecto se ha realizado en dos partes, la 
primera parte de investigación y documentación de la industria en la que se encuentra la 
empresa. La segunda parte más práctica, donde se ha podido realizar la propuesta de campaña 
publicitaria incluyendo distintos contenidos, ya sean fotografías o vídeos, adecuados a los 
intereses de la empresa. 

Abstract 

In this final degree project, the analysis of new digital marketing methods and their application 
is shown, with the aim of creating a proposal for the Inbound marketing advertising campaign 
in social networks in a company. The project has been carried out in two parts, the first part of 
research and documentation of the industry in which the company is located. The second more 
practical part, where it has been possible to carry out the advertising campaign proposal 
including different contents, whether photographs or videos, appropriate to the interests of the 
company. 
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Introducció 1 

1. Introducció 

Davant de la situació que ens trobem de canvis econòmics actualment és fonamental innovar i 

buscar noves idees i enfocaments per poder captar clients. 

Actualment, la forma de publicitar-se de cara al públic és cada cop més digital. Hi ha un canvi 

de paradigma entre el fet de publicitar-se de forma més tradicional, com podria ser televisió, 

ràdio, cartells publicitaris, correus publicitaris...; cap a una publicitat més digital. Cada cop les 

empreses destinen més diners en els estudis dels seus consumidors per tal de dur a terme una 

publicitat més personalitzada. Gràcies a les eines que ofereix Internet és més fàcil adequar cada 

contingut publicitari a cada possible consumidor. El consumidor també ha patit canvis, va poder 

començar a expressar que era el que volia i el que necessitava, quan abans era un simple receptor 

de publicitat, però va canviar la manera d’interactuar entre consumidor i publicitant. Ara mateix 

la comunicació entre client i marca s'ha tornat bidireccional, on el consumidor ha obtingut 

poder, ja que aquest es converteix en el centre de les estratègies de màrqueting que fan les 

empreses. Són ara les empreses les que volen adaptar-se al seu consumidor. (Tomas 2020, p.7-

9) 

 

En aquest projecte es vol crear una campanya d'Inbound màrqueting en les xarxes socials d'una 

empresa. Vol obrir pas a una empresa de la indústria de la ferreteria i construcció que ara mateix 

no és present les xarxes socials, però sí que hi ha un lloc web en desenvolupament i millora. La 

creació de les xarxes socials d'aquesta empresa, dona l'oportunitat d'utilitzar mètodes de 

màrqueting digital per a arribar al consumidor que es vol i conèixer al consumidor a fi d'adaptar 

els continguts a ell. Realitzant un estudi de la indústria en la que es troba, juntament amb més 

conceptes de màrqueting / publicitat i xarxes socials, per dur a terme una millor execució de la 

campanya. Finalment, aplicar tots els mètodes esmentats durant el projecte i crear els continguts 

pertinents per les xarxes socials de l'empresa. 

 

En tractar-se d'un projecte elaborat per una empresa i a aquesta se li dona un servei, parlem de 

l'oportunitat que té el projecte, ja que es vol oferir un servei per donar-se a conèixer en l'àmbit 

digital de les xarxes socials. També si el projecte funciona i agrada com a proposta, tindrà 

continuïtat i l'empresa continuarà amb el projecte en les xarxes socials, fent servir aquests 

recursos per publicitar-se. 
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A més a més és una gran oportunitat per l'empresa el fet de poder obtenir i mostrar continguts 

sense haver de realitzar demostracions en directe als clients, ja que pot comportar més cost 

humà i material. 

 

La indústria de la ferreteria i construcció no és un sector de mercat gaire digitalitzat, respecte a 

les xarxes socials, per això també ha sigut una de les motivacions del treball poder donar una 

oportunitat per l'empresa de donar-se a conèixer en el món digital i tenir un ventall de continguts 

i donar un servei que fins al moment no hi era. Sempre respectant i posant en comú les idees de 

proposta del projecte d'acord amb l'empresa. 

 

El projecte es divideix en sis apartats, on el primer es resumeix amb una introducció del projecte 

i en la situació que es troba, l'apartat del marc teòric s'ha fet un estudi dels diferents mètodes de 

màrqueting que hi ha, una breu introducció referent a l'empresa i les xarxes socials, ja que és 

aquí on es comparteixen els continguts de la marca. Posteriorment, una anàlisi de diferents 

referents on es diferencia l'estudi de referents i projectes que son model pel projecte del disseny 

i proposta de contingut de la campanya publicitària. S'expliquen els objectius i la metodologia 

utilitzada en el treball. L'anàlisi i resultats que s'ha dut a terme durant el procés d'execució del 

treball i finalment unes conclusions per extreure'n les idees del projecte més rellevant que s'han 

pogut observar. 
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2. Marc teòric  

2.1 Estat de l’empresa i models de negoci dins del màrqueting                           

Marc conceptual 

2.1.1 L’empresa 

En primer lloc, abans de fer qualsevol anàlisi s'ha de conèixer en quina empresa es durà a terme 

la campanya publicitaria a través de les xarxes socials, que en aquest cas es desenvoluparà en 

Instagram, Facebook i YouTube. És important saber en quina situació es troba l'empresa, el seu 

mercat, el sector en el qual du a terme la seva activitat econòmica. Si s’ha de promocionar el 

producte, cal saber que tracta i analitzar possibles competències dins de la indústria. 

L'empresa de la qual es realitzarà la campanya publicitària i el seu contingut és Lofes 90 S.L. 

És una empresa fundada l'any 1990, amb la seu social a Cervelló (Barcelona). Als inicis 

l'empresa es dedicava exclusivament a la compravenda de discs de tall de diamant, tenint el rol 

d'empresa distribuïdora. El negoci funcionava i cada cop va anar augmentant i tenint més 

varietat de productes. A mesura que l'empresa creixia el nombre de treballadors també fins a 

convertir-se actualment en petita empresa (dins dels diferents tipus de pimes a Espanya). Porta 

ja més de trenta-un anys sent un dels líders a escala espanyola en la indústria de la ferreteria i 

la construcció, on la majoria de les seves vendes recauen en la distribució d'eines de diamant 

d'alta qualitat a través de la seva marca Mussol. Aquesta empresa dissenya, produeix i 

distribueix per tota Espanya, sectors de Portugal i vol començar a estendre's pel mercat Francès; 

en la indústria de la construcció productes com, discs de diamant, eines de tall i desbast per 

metalls, broques, corones. Aquestes dissenyades per treballar sobre qualsevol material. També 

són distribuïdors de màquines per tota la seva gamma de productes esmentada. (Lofes90 2020) 

Des que es va fundar l'empresa Lofes 90 S.L., a través de la marca Mussol s'ha volgut transmetre 

una sèrie de valors com: la qualitat dels productes, la durabilitat de les seves eines en una total 

garantia i uns òptims resultats, sempre minimitzant l'esforç del consumidor oferint-li així una 

màxima seguretat i proximitat. 
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L'empresa és una aposta contínua per oferir productes d'alta qualitat, així com oferir solucions 

específiques i creatives per les necessitats dels seus clients. Un objectiu principal que té 

l'empresa és el desenvolupament i continua millora dels seus productes, per tal de poder satisfer 

el consumidor. 

Figura 1. Raspall d’acer llautó. Producte de Mussol. Extret de  Lofes 90 S.L. (2021) 

 

Figura 2. Disc de diamant. Producte de Mussol. Extret de  Lofes 90 S.L. (2021) 
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2.1.2 Termes màrqueting: B2B i B2C 

Lofes 90 respon al mètode de negoci B2B que neix de l'expressió en anglès de "business to 

business". Aquest treme consisteix en aquells serveis que una empresa realitza per una altra, 

ideats per augmentar les vendes de béns o serveis. (Hernández, B. , Jiménez, J. , Martin, M. 

2007) 

També respon indirectament a un altre terme: el B2C "business to consumer". Aquesta també 

busca augmentar els serveis i vendes de l'empresa, però les accions de màrqueting es duen a 

terme directament al consumidor final. (Hernández, B. , Jiménez, J. , Martin, M. 2007) 

La diferència entre els dos termes és que, el primer terme, en ser el client una empresa 

l'intercanvi de producte se centrarà més en les característiques objectives dins del mercat i la 

seva funcionalitat. En canvi, el B2C, com que el client és el consumidor final, l'atenció i l'acció 

de l'empresa se centrarà en tots els beneficis que té el seu producte i tindrà un comportament 

més emocional a la compra, ja que el client a través de l'oferta del producte que faci l'empresa, 

decidirà valorant les seves possibilitats i exigències si compra el producte o no. (Hernández, B. 

, Jiménez, J. , Martin, M. 2007) 

Lofes 90, respon a una combinació dels dos models de negoci. Dins del mercat de la indústria, 

l'empresa es troba com a distribuïdora de productes (B2B). Aquesta compra productes i després 

els ven a ferreteries o negocis de la construcció, però mai directament al client final. Encara que 

més tard els seus productes siguin adquirits pel client final. 

L’empresa ven a les ferreteries i negocis de construcció a través de la marca Mussol, cosa que 

vol dir que l'empaquetatge dels productes de l'empresa té una proposta estètica per poder ser 

identificada, sigui a través del seu logo o a través dels colors corporatius de l'empresa. El 

consumidor final haurà d'accedir a les tendes físiques, ferreteries i negocis de construcció, per 

tal de poder adquirir un producte Mussol. És aquí on entra indirectament el model de negoci 

B2C. Un exemple seria un producte d'un supermercat. Hi ha una empresa que fabrica productes 

làctics, aquesta ven els seus productes al supermercat i aquest després els ven al consumidor 

final. Per tal que l'empresa pugui vendre els seus productes i intentar, ja sigui fidelitzar clients 

com obtenir-ne de nous, serà publicitar-se en medis tradicionals o utilitzant les noves 

tecnologies. És aquí on la publicitat i les estratègies de màrqueting tindran influència en la 

compra del producte del consumidor final. Aquest és el punt important per començar a entendre 
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el projecte encara que l'empresa, la qual es vol fer una campanya publicitària a xarxes socials, 

encara que sigui una empresa que es regeix pel model de negoci de B2B. Per tant, per poder 

intentar que l'empresa tingui un bon reconeixement en xarxes socials i augmentar vendes, 

s'haurà de generar bon contingut i persuadir a través d'aquests usant les eines i coneixements 

d'inbound màrqueting adquirits. 

 

Fitxa tècnica - Lofes 90 S.L. 

Marca Mussol 

Sector al qual pertany Ferreteria i construcció 

Productes  Eines i màquines per ferreteria i construcció 

Any de fundació 1990 

Localització Cervelló, 08758 (Barcelona) 

Contacte 936668888 

mussol@mussol.net 

Quantitat de treballadors +25 treballadors 

Xarxes socials de la marca (actual) Web: http://mussol.net  

 

Taula 1. Fitxa tècnica de l’empresa Lofes 90 S.L. Extret de Lofes 90 S.L. (2022) 
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2.2 Campanya Publicitària en inbound màrqueting 

2.2.1 Màrqueting Inbound 

El terme Inbound màrqueting fa referència a totes aquelles accions i tècniques comunicatives 

per tal d'arribar al consumidor final de manera no intrusiva. És important que sempre el 

contingut s'adapti molt bé al medi o canal per qual s'està transmetent, ja que un mal ús pot ser 

causa de rebuig per part del consumidor final en els entorns digitals. D'aquí que el propòsit 

principal de l'inbound màrqueting sigui el fet d'atraure visitants a la xarxa mitjançant la creació 

de contingut útil per al consumidor. (Beceilla, J. , Chávez, V. , Freire, F. 2018) 

No es coneix el terme d'inbound màrqueting per si sol si no que parteix de la combinació de 

diferents elements ja existents. Un dels elements és el Search Engine Optimization (SEO), és 

el procés de millora el posicionament en els buscadors d'internet mitjançant un llistat natural a 

través de paraules clau. (Ledford 2007, p.4-6) 

Quan la gent busca a internet, escriu segons el que vol trobar a internet. Però sovint al no trobar 

el contingut correcte la gent es frustra i immediatament fan clic en un altre lloc que el que fa és 

realment allunyar-los d'allò el que estaven buscant. El que SEO fa és reconstruir en el lloc web 

una millor qualitat de contingut i objectiu adequat, perquè aquest sigui trobat més vegades en 

els buscadors. També satisfà les necessitats de l'usuari i millora la posició de la llista de resultats 

en el buscador. (Ramos 2016, p.3) 

A part del SEO l'inbound màrqueting es combina amb altres elements com el màrqueting de 

continguts, que és la creació, publicació i distribució de continguts d'excepcional valor pels 

consumidors. El que es vol és generar contingut valuós que faci guanyar la confiança del client 

potencial de l'empresa (Operana 2015, p. 29-34) 

I per últim l'inbound màrqueting es basa a tenir una presència en les xarxes socials i fer una 

anàlisi del web. En estar ben posicionats a les xarxes socials s'està més exposat, per tant, més 

gent podrà veure el contingut i més clar es podrà arribar al consumidor potencial, que és el 

principal al qual ens volem dirigir. En fer analítica web el que es vol aconseguir és extreure 

conclusions, definir estratègies o establir regles de negoci sobre les bases de dades d'un lloc 

web pertanyent a una empresa. (Maldonado 2010, p.25-26) 
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El concepte d'inbound màrqueting va aparèixer amb la proposta de l'empresa Hubspot l'any 

2009, ja que va voler potenciar les estratègies i noves tendències del màrqueting en línia. Més 

tard a Espanya aquest concepte adopta el nom de Màrqueting d'atracció 2.0. La premissa de la 

qual l'empresa Hotspot partia era la idea d'aportar nova informació a les plataformes digitals, 

especialment a les xarxes socials. Aquesta informació ha de ser valuosa, divertida i emocionant, 

continguts de qualitat i que es pugui extreure idees que s'assoleixi que el consumidor vulgui 

saber més sobre el producte, marca o l'empresa a la qual fa referència. (Castello 2013, p.18-19) 

El canvi que ha de fer l'empresa és passar d'un rol de venedor o anunciant a passar a tenir un 

rol més de socialitzador i venedor de continguts. D'aquí extraiem el concepte d'atracció 2.0 que 

ens planteja Brian Halligan, fundador de l'empresa Hubspot. L'orientació de l'empresa ha d'anar 

encaminada cap al client i conèixer en profunditat a aquest. (Castello 2013, p.18-19) 

L'anomenat màrqueting d'Atracció 2.0 està compost per quatre accions que es desenvolupen 

estratègicament i aquestes són: 

- Crear contingut de qualitat: fer que el contingut s'adapti tant al consumidor, com l'entorn 

digital pel qual es difongui. (Hernández, B. , Jimenez, J. , Martin, M. 2009) 

- Optimitzar: adaptar el contingut perquè aquest estigui ben posicionat dins dels 

buscadors de la xarxa. 

- Promoure el contingut: com a empresa és interessant difondre el contingut de marca 

perquè els possibles consumidors consumeixin el contingut. Sent publicat en qualsevol 

dels medis socials dels quals es disposa, intentant així aconseguir que el producte, marca 

o servei; pugui arribar a ser viralitzat 

- Convertit i mesurar: tractar de captar la informació que es pot obtenir a través de web 

analítics, i veure quins continguts són les que generen interès pels consumidors de 

l'empresa (Naranjo 2020, p.2-3) 
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2.2.2 Diferències entre inbound marqueting i outbound marqueting 

El que s'anomena outbound màrqueting és aquell màrqueting que es coneix com a tradicional. 

És gràcies a aquesta època més tradicional on sorgeixen els conceptes actuals de màrqueting i 

de la publicitat, sent així que moltes empreses actualment continuen duent a terme aquest tipus 

de màrqueting i estratègies més tradicionals. Entenem com a elements del màrqueting més 

tradicional, les trucades directes al client per tal de vendre un producte o servei, el continu 

enviament de mails, coneguts com a contingut brossa en molts dels casos; pagar per publicitar-

se en qualsevol dels canals, conferències i seminaris, interrompre a gent per poder oferir un 

producte o servei… (Dakouan 2019) 

En canvi, els elements que formen part de l'inbound màrqueting són bastant diferents i molt 

més adaptats a les noves tecnologies. Es té en compte la creació de continguts, la millora de 

posicionament en els buscadors de xarxa (SEO), les xarxes socials, interacció i participació dels 

consumidors… (Hawlk 2018, p.30-31) 

Per concloure, els elements que envolten l'inbound màrqueting fa un gran ús, de les noves 

tecnologies, aquest tipus de model de màrqueting s'adapta actualment millor a les necessitats 

dels nous consumidors, ja que com es veurà en figures posteriors cada cop l'ús d'aquestes noves 

tecnologies va en augment. Cal dir que això no vol dir que l'outbound màrqueting sigui una 

mala manera d'intentar arribar al consumidor, sinó que com ha explicat Hawlk en el seu article, 

encara hi ha moltes empreses que continuen funcionant a través del màrqueting més tradicional. 

És gràcies al màrqueting tradicional s'ha pogut innovar fins al punt de crear nous mètodes de 

promocionar-se fins a arribar al concepte de màrqueting d'atracció 2.0.  

Cal recalcar que el mètode de màrqueting inbound genera un cost inferior per l'empresa que no 

pas amb un mètode de màrqueting tradicional. En la figura 3 podem veure la gràfica de lead 

per valor de cost més baix. Es pot destacar que les tècniques que engloben l'inbound màrqueting 

tenen un lead més alt i un cost més baix referent al màrqueting outbound.  
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Figura 3. Gràfica per lead més baix. Extret de Hubspot (2010) 

 

2.2.3 Fidelització de clients a través de l’inbound màrqueting 

Un altre tret destacable que es podria dir de l'inbound màrqueting seria la capacitat de fidelitzar 

al client o consumidor. 

Entenem com a fidelitzar un client, aconseguir que un consumidor que ja hagi adquirit el nostre 

producte, es converteixi en un client habitual, fidel a la marca, servei o producte i. aquest s'anirà 

repetint la compra sempre que tingui la necessitat. Això permet tenir un client més satisfet que 

valorarà millor el teu producte i podrà recomanar el producte a altres consumidors i així obtenint 

nous clients. (Quiroga, Pinargote 2018) 

Les empreses han d'invertir en noves tecnologies i en xarxes socials per fer-les servir com a 

eines de fidelització de clients. Aquestes noves tecnologies ens proporciones solucions a l'hora 

de fidelitzar els consumidors, ja que són un medi on hi ha una gran varietat de canals, però 

sempre s'ha de saber com adaptar els diferents canals al tipus consumidor al qual es dirigeix. Si 

no es fa correctament pot generar confusió per al client i es podria perdre aquesta fidelització 

que es buscava en un principi, pel fet que al final els consumidors són aquells qui determinen 

com es vol que es comuniquin amb ells. (Sharán, 2019) 
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Per això l'inbound màrqueting podria ser considerat com una alternativa en l'actualitat en vers 

altres mètodes de fidelització de clients. Tot això gràcies al fet que realitzar màrqueting inbound 

pot resultar menys complex i costos d'executar que altres mètodes tradicionals, com (enquestes, 

promocions, ofertes...) que s'usen en l'actualitat. (Guiu, 2012) 

Guiu ens comenta en el seu article que "la millor forma d'aconseguir la lleialtat d'un client és 

oferint-li, a més d'un bon producte, la millor experiència per l'usuari" [...] "es tracta d'arribar al 

consumidor parlant el mateix llenguatge, augmentant les interaccions amb ell i arribar a ell 

generant emocions". 

 

2.3 Xarxes Socials 

2.3.1 Valoració del consumidor, marca i ús de les xarxes socials en l’últim 

any 

El propòsit del projecte és desenvolupar i dur a terme l'execució d'una campanya publicitària. 

És important fer una valoració de quines són les xarxes que s'han utilitzat més en l'últim any 

per així saber en quines xarxes socials pot tenir més influència el contingut que es vol oferir. 

Es fa palès que el contingut realitzat s'ha d'adaptar a cada xarxa social on es vulgui publicar i 

distribuir. 

És rellevant saber quines xarxes socials tenen una major interacció per la part de la població. 

Com es pot observar en la figura 2, la quota d'interacció més alta la té actualment Instagram 

superant així a Facebook que cada cop va perdent interacció. Cal afegir que Twitter no és menys 

en aquesta gràfica, ja que en un sol any ha augmentat un 81% d'interacció respecte a l'any 

anterior. La campanya publicitària de Lofes 90 S.L. es vol dur a terme en les dues plataformes 

que en l'actualitat tenen més interacció. Un tret a favor és que, a major interacció major 

possibilitat que el consumidor target pugui veure el contingut de la marca de l'empresa. i més 

es pot donar a conèixer la marca. 
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Figura 4. Quota d’interaccions per plataforma, més valoració de xifres entre els anys 2020 i  

2021. Extret de IAB (2021) 

També s'ha de tenir en compte que és el que busca la gent en cada xarxa social i quines són les 

activitats acomplertes pels usuaris de les xarxes socials. Principalment, el que busquen els 

usuaris en les plataformes és entreteniment, interacció i informació. (IAB 2021) 

Són tres pilars que serveixen per continuar amb el projecte, ja que el contingut dut a terme es 

pot concebre com a entreteniment i nous coneixements. Posteriorment, ja serà per part dels 

usuaris la interacció que puguin tenir ells amb l'empresa o amb altres usuaris compartint el 

contingut de l'empresa. i per últim el contingut es pot concebre com una font d'informació on 

aprendre i aprendre nous conceptes, en el cas de la marca Mussol, aprendre com utilitzar cada 

producte de la manera correcte, o informar-se de tota la gamma de productes que té la marca. 
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2.3.1.1 Target 

Per realitzar la campanya publicitària del projecte és important saber a quin target1 ens volem 

dirigir i com actua i interacciona en les plataformes digitals. 

El target principal al qual s'adreça és bàsicament a totes aquelles persones envoltades del món 

de la ferreteria, la construcció i treballs de reformes. Captar un target diferent de l'esmentat 

sempre serà positiu, ja que amb una simple visita per l'empresa ja és algú més que coneix la 

marca, encara que no sigui un consumidor potencial per l'empresa. 

El client final busca una alternativa als gegants del sector industrial de la ferreteria i la 

construcció (RubiTools, DeWalt, Bosch...), el qual no persegueix el reconeixement de la marca 

sinó la gran qualitat i òptim rendiment dels productes que ofereix. 

Aquest projecte es vol dirigir, com a meta, a l'àmbit nacional, encara que amb intencions de 

mercat internacional, ja que l'empresa cada cop es vol expandir més. No es descarta que en un 

futur es plantegi traspassar més fronteres, però actualment ens volem centrar en un públic 

objectiu específic dedicat a l'àmbit nacional amb un missatge clar i característic que ajudi a fer 

créixer i a dotar de personalitat la marca. 

Recau més en l'àmbit nacional, en part també perquè la llengua utilitzada en publicacions i 

continguts, de moment, és en castellà. 

Es pretén fer arribar la marca a més gent arreu del territori, donant veu als ideals que defineixen 

la marca, tot captivant i cridant l'atenció de totes aquelles persones del sector de la indústria. 

Es parla d'un target amb un rang d'edat dels trenta-cinc anys fins als seixanta anys. Parlem d'un 

perfil de target adult. Cada cop aquest rang d'edat és més present en l'ús de les noves 

tecnologies, ja sigui usant qualsevol dels dispositius actuals. 

 

 
1 S'entén com a target com al conjunt de persones a les que s’orienta la venta del producte o servei que s’ofereix. 
(Cahill 1997) 
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Figura 5. Gràfica sobre la població que ha utilitzat internet 2021. Extret de INE (2021) 

 

Gràcies a aquestes noves tecnologies, el rang d'edat interessa per dur a terme la campanya 

publicitària del projecte. Cada cop el rang d'edat és més present a les xarxes socials. Si es mira 

la figura 6 es pot veure que la mitjana d'edat la qual ha utilitzat les xarxes socials a mitjan any 

2021 és de quaranta anys. Això ajuda al fet que el contingut creat per aquest projecte tingui més 

potencial en les xarxes socials. 
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Figura 6. Rangs d’edat en tant per cent dels espanyols que utilitzen xarxes socials. Extret de 

IAB (2021) 

 

2.3.2 Empreses i marques dins de les xarxes socials 

La importància del paper de les empreses i marques dins de les xarxes socials és fonamental, ja 

que és el punt on aquestes es donen a conèixer i comparteixen tot el seu tipus de contingut. 

En la gràfica es pot apreciar el canvi de tendència que s’està produint en els últims anys, 

especialment en el passat any 2021, dades d'Espanya aquest 2021 extretes de la IAB. 
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Figura 7. Gràfica de xarxes socials on la gent busca més informació. Extret de IAB (2021) 

 

 

-  
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3. Anàlisi de referents  
En aquest apartat es pretén analitzar referents en xarxes socials que tinguin les característiques 

similars que es busquen en les característiques d'engage i persuasió estudiades i analitzades en 

l'inbound màrqueting. 

L'objectiu de l'anàlisi de referents és extreure'n recursos i elements destacables d'inbound 

màrqueting que es puguin traslladar a l'execució d'aquest projecte ja en la part més pràctica del 

projecte. 

Sent així podrem analitzar i veure quins són els punts a destacar i veure si funcionen en la 

proposta de campanya publicitària. Per això l'anàlisi se centrarà a extreure i identificar tots els 

trets que funcionin. 

Podem dividir els referents en dos tipus de referents. Els que són un estudi de referents, aquests 

interessen, ja que són un exemple aplicat en altres marques d'inbound màrqueting. Els altres 

exemples fan referència a projectes que són un model per al projecte. 

BricoDepot 

BricoDepot és un clar exemple d'una campanya d'inbound màrqueting que va realitzar amb la 

sèrie de vídeos de The Home Depot. Aquesta sèrie de vídeos, consistia a fer videotutorials 

incentivant el terme de DIY2 (“Do It Yourself”). Els tutorials tractaven de fer-se un mateix les 

coses de bricolatge de casa, del jardí o el que fos. Ensenyaven i ajudaven al consumidor a poder 

fer les coses per un mateix, fent servir coses reciclades o comprades a la mateixa tenda de 

BricoDepot. Com que la marca ven coses de bricolatge i coses per la llar, a través dels seus 

tutorials feien la publicitat dels seus productes i incentiven la necessitat de compra per tal de 

poder completar i construir el que especifica en el vídeo. 

També dins de les seves estratègies és que sigui un contingut de qualitat, ja que així el 

consumidor ho troba més atractiu. També el fet que sigui en un vídeo d'internet crea una situació 

més distesa pel consumidor al qual es dirigeix. 

Per tant, el consumidor que volia fer alguna cosa per ell mateix, es dirigia als vídeos de The 

Home Depot, perquè sabia que en aquell canal de YouTube podia descobrir el contingut que es 

 
2Exemple “Do it yourself”: https://www.youtube.com/watch?v=b4eVOF-d4H0  
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buscava. Sent així es tenia molts continguts i aquests perfectament estructurats per poder 

accedir al contingut que es vol, tal com es pot veure a la figura següent. 

Figura 8. Pàgina web The Home Depot. Extret de The Home Depot (2020) 

 

Apple iPhone 6 

L'any 2014 es va treure a la venda el nou iPhone 6. Els anys següents van anar traient nous 

models d'aquest mòbil i la gent d'Apple va voler interpolar a un sector dins dels seus 

consumidors perquè comprés amb més motiu el seu producte. Aquest feia referència als 

fotògrafs o gent que volia una gran qualitat amb les fotografies. Va crear un anunci tant per 

medis més tradicionals com per medis digitals i més moderns com ara les xarxes socials. El tret 

característic d'aquesta campanya és que la marca ofereix i destaca unes característiques que 

poden satisfer al consumidor, aquest es veu interpolat per l'anunciant i llavors mostra interès 

pel producte. (Alvarado 2016) 

L'empresa ha anat a buscar un target en concret, ja que sap que és el que vol d'un producte, per 

així fidelitzar aquell consumidor tipus. Està clar que en aquesta campanya s'ha hagut d'estudiar 
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i veure que és realment el que el nostre consumidor tipus volia veure i rebre informació del 

producte anunciat. 

Com es pot veure en la figura ho aclareixen amb imatges espectaculars dient que les han pogut 

fer gràcies a l'iPhone 6 el qual es publicitava. 

 

Figura 9. Anunci “Shot on iPhone 6”. Extret de Apple (2016) 

A continuació es pot veure els referents que poden aportar coses per al projecte en curs. En 

aquest cas tenim quatre referents els quals estan dins del mateix sector de l'empresa la qual 

volem crear la campanya publicitària. Totes les empreses són B2B. L'objectiu de l'anàlisi 

d'aquests casos és extreure'n els elements i recursos gràfics que es puguin traslladar a la part 

més pràctica del projecte. Analitzar els continguts de més impacte i així aplicar-los en el 

projecte. Els referents a analitzar són referents estètics ja en xarxes socials en el mateix sector 

industrial de la ferreteria i la construcció. 
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DeWalt 

El primer referent dins de sector és la multinacional DeWalt, una empresa creada als Estats 

Units a Kansas l'any 1922 on va començar amb una màquina que tallava arbres per millorar la 

productivitat. Un dels punts a tenir en compte de DeWalt, és el fet d'adaptar-se al consumidor, 

fins al punt que l'any 2015 creen una aplicació perquè el consumidor estigui adonat de totes les 

novetats dels seus productes. (Dewalt 2018) 

La presencia estètica es fa persistent en les seves publicacions i destaquen a professionalitat 

amb la qual estan publicades, ja sigui per la qualitat i pel que fa a l'edició i manipulació de 

fotografies. Aquesta qualitat i edició és un dels punts de referència que serveix per al nostre 

projecte. 

Figura 10. Feed Facebook DeWalt. Extret de DeWalt (2022) 
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La professionalitat quant a la qualitat dels vídeos fa que doni a la marca una sensació de 

professionalitat, cosa que dona valor després al producte. Millorant aquest el seu aspecte, 

atracció pel consumidor i qualitat. 

 

Figura 11. Feed Instagram DeWalt. Extret de DeWalt (2022) 
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Bosch 

També tenim un altre exemple d’empreses multinacionals dins de la indústria de la ferreteria i 

la construcció. En aquest cas parlem de Bosch que a part de ser famosa per la venda d’altres 

productes, aquesta també té el seu lloc dins de la indústria. Es podria dir que és semblant a 

DeWalt, demostrant professionalitat i la gran varietat de productes que poden oferir. Cuiden 

molt també l’estètica visual mostrant en cada moment el predomini dels colors de la marca 

predominant el blau i combinat amb el blanc i el vermell.  

 

Figura 12. Feed Instagram Bosch. Extret de Bosch (2022) 
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RubiTools 

Va començar amb les xarxes socials fa prop de tretze anys, almenys a YouTube i el 2017 a 

Instagram des de llavors han estat creant contingut per als seus consumidors fins ara en 

l'actualitat. (RubiTools s.d.) El que es pot destacar de les xarxes socials de RubiTools és la seva 

clara intenció estètica pel que fa al color. Aquesta marca ha volgut fer persistent el color el qual 

la representa en la ment del consumidor, això fa que quan el consumidor vagi a alguna ferreteria 

quan vegi el color vermell ràpidament, pensarà en la marca de Rubi. Aquesta estètica, tant es 

veu en el feed d'Instagram, com la pàgina de Facebook i en les miniatures dels vídeos de 

YouTube, tal com es pot veure en les figures. 

Cal dir que el contingut de RubiTools també ha estat canviant pel que fa a qualitat i també 

temps dels vídeos. Sovint el consumidor vol obtenir informació ràpida del producte, cosa que 

si es troba un vídeo llarg dificulta la cerca d'informació. Per tant, es pot dir que als vídeos 

tutorials i explicatius que aconsegueix la marca s'han pogut adaptar a allò que realment vol el 

consumidor. A més RubiTools compta amb una aplicació per poder estar al dia dels productes 

i guanyar punts per tenir descomptes, cosa que fa incrementar la interacció del consumidor amb 

la marca. 

Figura 13. Vídeo Youtube RubiTools. Extret de  Youtube RubiTools (2022) 
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Figura 14. Feed Instagram RubiTools. Extret de RubiTools (2022) 

 

Distar Ukraine 

Distar és una empresa Ucraïnesa fundada l'any 1994, que produeix i distribueix discs de diamant 

i abrasiu, principalment per l'est d'Europa. (Distar s.d.) 

Distar és una empresa que ha apostat per les xarxes socials, sobretot per YouTube, on tenen 

diferents vídeos explicatius i vídeos on ensenyen a fer servir els seus productes. Cal remarcar 

que en la seva web, cada producte té un enllaç amb un vídeo on es mostra el producte com 

funciona, així el consumidor pot veure la qualitat del producte i estar informat del seu 
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funcionament. En els seus catàlegs i els fulletons sempre hi ha un codi QR que redirigeix al 

vídeo del producte. Això és un punt que també es vol desenvolupar en el projecte en curs. 

 

Figura 15. Captura de pantalla video DiStar. Extret de Youtube DiStar (2022) 

 

Figura 16. Fotografia estand Mussol fira BigMat Madrid. Extret de Lofes90 S.L. (2022) 
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La idea és intentar reproduir el mateix que es fa en el vídeo de Distar. Presentar un producte i 

de fons tenir exposats tota una gamma de productes de la mateixa marca, en aquest cas Mussol. 

Aquesta marca ja compta amb expositors de mostra per les ferreteries, per tant, seria viable 

reproduir aquest fons en els vídeos dels productes de la marca Mussol. 

 

 

Figura 17. Web de Distar d’un producte amb el seu respectiu vídeo. Extret de Distar (2022) 
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4. Objectius i abast 

L'objectiu principal del treball és confeccionar i desenvolupar una campanya publicitària 

d’inbound màrqueting en una empresa a xarxes socials així com millorar la seva imatge, vendes 

i la seva posició a internet i xarxes socials. 

En la campanya publicitària recau la importància que sigui una estratègia de reconeixement i 

fidelització de consumidors finals. Com s'ha esmentat anteriorment Lofes 90, és una empresa 

que porta ja més de trenta anys en el món empresarial. Aquesta s'ha consolidat en els àmbits 

més tradicionals, a través del boca a boca de la gent i també gràcies a la resposta de clients 

davant dels seus productes. El que es vol aconseguir a través d'aquesta campanya publicitària 

d'inbound màrqueting és reconèixer aquesta marca a les xarxes socials, ja que actualment no hi 

és present. La campanya se centra en tota varietat de productes de l'empresa que vulgui 

publicitar, sigui per la seva qualitat o el seu potencial de vendes com a producte. A través de 

publicitar els productes aquests es dirigeixen al públic de la ferreteria de la construcció que és 

un target més aviat tancat, però a través del contingut creat es vol de manera passiva intentar 

arribar a altres targets i que aquests puguin reconèixer els productes de l'empresa. 

 

L'objectiu principal ha ajudat a assolir altres objectius considerats com a secundaris que també 

són molt rellevants per la campanya publicitària. A continuació els esmentem: 

- La imatge i vídeo dels productes, n'és un d'ells. Mitjançant la mostra dels diferents 

productes dels quals l'empresa disposa, es pretén explotar l'ús d'aquestes imatges i 

vídeos per transmetre tots els valors de la marca (qualitat dels productes, garantia, 

proximitat amb el client...) i arribar al target d'una manera més distintiva i atractiva. 

- Estudiar i analitzar quins mètodes de màrqueting inbound / outbound són més efectius 

i comparar les diferències entre ells. 

- Comprovar si és viable  realitzar i desenvolupar una campanya publicitària d’una 

empresa que utilitza un mètode de negoci B2B (Bussines to bussines) 
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El que es pretén en aquest projecte és realitzar la campanya publicitària, definint el mercat en 

el qual ens trobem, un estudi del target al qual ens volem dirigir, creació d'un eslògan. Tot això 

seguint la proposta estètica que ja presenta la marca. La part més important serà pensar i idear 

tota mena de contingut que es vulgui publicar a les xarxes socials d'Instagram, Facebook i 

YouTube. La majoria de continguts realitzats seran compartits en les tres xarxes socials. Sempre 

adaptant el format del contingut a cada xarxa social. Per això cal una bona organització respecte 

a les gravacions i sessions fotogràfiques dels productes i les publicacions d'aquests continguts. 

 

Dur a terme tot això que s'ha de dir és ambiciós, per tant, es treballarà amb la finalitat de poder 

tenir la campanya publicitària proposta. Un cop feta la campanya es duran a terme els diversos 

continguts audiovisuals pertinents, siguin fotografies o vídeos. Dividint així el treball en dues 

parts, una part més d'anàlisi i coneixement del mercat en el qual ens trobem i les seves 

necessitats; i la segona part on es donarà a conèixer i aplicar tot el fet après per realitzar uns 

continguts satisfactoris per l'empresa. Fent-ho així l'abast del treball queda resolt, podent dur a 

terme totes les parts que es volen aconseguir. 
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5. Metodologia i flux de treball 
Durant el curs del projecte s'ha pogut observar com es divideix en tres grans fases. Aquestes 

fases fan referència a la preproducció, a la producció i postproducció del projecte. 

Principalment, s'ha fet un estudi de l'empresa a la qual es vol crear la campanya publicitària i 

els seus continguts. S'han dut a terme reunions amb l'empresa per tal d'explicar la situació en 

què es troba la marca, els valors que presenta i vol representar en les xarxes socials, i la finalitat 

amb la qual volen dur a terme la campanya i creació de continguts de la marca. Gràcies a les 

reunions també s'ha pogut fer un estudi de mercat, la situació de com està el sector de la 

ferreteria i construcció dins d'internet, concretament dins de les xarxes socials. També s'han 

presentat els productes de l'empresa els quals es volen presentar, valorant així en quin format 

podrien adaptar-se, per així també decidir juntament amb l'empresa en quines xarxes 

publicitàries compartir-ho. Han estat escollides, Instagram i Facebook, ja que són dues 

plataformes on s'adequa més al contingut de la marca, on apareixerien vídeos breus o fotografies 

i, per altra banda, YouTube per oferir vídeo ja amb més durada per poder explicar i mostrar tots 

els avantatges que poden comptar els productes de la marca. 

 

La realització del cronograma s'ha dut a terme per definir les accions que s'han de realitzar amb 

prioritat per tal de dur a terme una millor execució i organització del projecte. Juntament amb 

l'empresa s'ha escollit la proposta estètica dels perfils de les xarxes socials, definint colors, 

estructures, dissenys, l'estètica visual que es vol transmetre… 

S'ha comptat també amb dues entrevistes a dues personalitats dins de l'àrea del màrqueting. Una 

és en Martí Puestas, gerent d'una empresa que es dedica a la venda d'ulleres a internet i 

dissenyador gràfic d'aquesta. Involucrat en el mètode d'inbound màrqueting, ja que intenta 

atraure el consumidor per tal que puguin incrementar les seves vendes. L'altra entrevista és la 

Margarita Serra, ella és administradora website, gestiona i controla les xarxes socials d'una 

empresa que publicita altres empreses. Proporciona de cara al projecte una experiència ferma 

en xarxes socials i en obtenir informació del consumidor per tal d'adaptar-se millor a ell. 

Ambdues entrevistes són entrevistes semiestructurades, per tal de donar joc a l'entrevista i que 

l'entrevistat tingui més llibertat a l'hora d'explicar coses que puguin ser rellevants. 

S'han estudiat diferents localitzacions on realitzar els vídeos i fotografies dels productes, on s'ha 

decidit optar per localitzacions amb les quals l'empresa adquireix, així com sales o exteriors on 

fer proves de qualitat dels productes als productes. Aquestes sales ja compten amb tota mena 
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d'element més tècnic quant a la ferreteria per dur a terme els vídeos. L'opció d'adaptar les sales 

per poder dur a terme els vídeos és més viable que buscar una localització més atractiva en 

quant estètica visual, ja que haver de transportar la maquinària necessària per fer funcionar 

segons quina màquina, podria comportar algun cost addicional. El més ideal en aquest cas seria 

que l’empresa comptés amb una sala prou gran per realitzar els diferents continguts per 

l’empresa i estigués adaprada quant a ventilació. Els productes al tallar sobre els materials 

generen grans quantitats de  fum i pols. Per això, per el moment i per realitzar aquest projecte 

s’ha optat per localitzaions en exteriors per talde no comptar amb tots aquests poddibles 

inconvenients alhora de la prducció dels continguts. 

 

S'ha valorat quin material seria necessari durant la realització dels continguts. Ja sigui càmera 

de fer fotos i vídeos, il·luminació, trípodes, cub d'estudi per fer les fotografies, difusors de llum, 

microfonia (si s'escau)... Tot aquest material pot ser fàcil d'aconseguir, encara que igualment 

s'ha pressupostat a partir de diferents cases de lloguer de material per tal de tenir-ho en cas que 

fes falta llogar algun material durant el rodatge. Afegir que en cas de no comptar amb qualsvol 

material i no voler assumir tot el cost, el Tecnocampus, en concret el Sermat, proporciona tot 

tipus de procuctes realcionats amb l’audiovisual per realitzar aquest projecte. 

 

El contacte amb l'empresa ha sigut fonamental també per decidir què es volia mostrar en el 

vídeo i fotografies. A partir d'aquí s'ha realitzat un breu esquema general amb el que es volia 

mostrar de cada producte, i a partir de l’esquema s’ha realitzat un guió general de referència 

per als vídeos dels diferents productes. Així un cop se sap quin producte es vol publicitar, 

s'adequa el guió general a les necessitats del producte i allò que es vol mostrar. 

Quant a les fotografies, s'ha dut a terme i presentat a l'empresa un exemple del que es podria 

obtenir amb els seus productes, sigui fotografies de detall, generals o mentre el producte està 

en funcionament i fins i tot fotomuntatges amb els productes. 

 

 

Una altra fase important en el procés de la realització de continguts és la fase de la producció. 

És el moment on es dur a terme tota la gravació dels continguts i les fotografies. En aquesta 

fase es té en compte tot allò que planteja en la fase de preproducció. Cal que la preproducció 

s'hagi dut a terme correctament, ja que si no afecta les altres fases del projecte. Per això en el 
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moment de gravació i fotografia dels productes s'ha valorat que tot s'adeqüés a les necessitats 

de cada moment. 

 

Per últim en el nostre projecte hi ha la fase de postproducció. S'ha valorat si es comptava amb 

el material tècnic per dur a terme tot el que és necessari en la fase de postproducció. És essencial 

comptar amb un ordinador per tal executar les tasques de postproducció. Aquestes tasques ha 

sigut la correcció fotogràfica, per tal d'aconseguir que el producte sigui més atractiu; edició de 

vídeo i la posterior correcció de color en el vídeo, creació de gràfics explicatius, etc. Totes 

aquestes tasques es fan amb un programari ja adquirit a través de comptes per estudiants. Tota 

aquesta postproducció s'ha pogut dur a terme gràcies a programes d'Adobe com podrien ser el 

Photoshop, Lightroom, enfocats més per les fotografies dels productes; After Effects i Premiere 

Pro, per l'edició i animació d'elements necessaris per a l'obtenció final dels vídeos dels 

productes. Un altre element a tenir en compte un cop ja tenim els continguts és la distribució i 

manteniment dels continguts en les xarxes socials respectives com YouTube, Facebook o 

Instagram. 

 

També es volen crear codis QR dels diferents continguts dels productes i de les xarxes socials 

per tal d'afegir-los en possibles catàlegs, fulletons, ofertes, promocions, continguts en paper, o 

portar al portal web i redirigir-se als continguts per tal d'obtenir més informació del producte 

desitjat. 
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6. Anàlisi i resultats 
Per dur a terme la campanya publicitària de Mussol per iniciar les seves xarxes socials, 

primerament s'ha realitzat un "dossier" on es recull cadascun dels apartats fonamentals per la 

realització de la campanya. Gràcies a tot l'estudi previ realitzat a partir del marc teòric, els 

referents i el coneixement i estat de la indústria en el món audiovisual. A continuació s'exposen 

els apartats de la campanya: 

	

Objectius de la campanya 

L'objectiu principal de la campanya recau en una estratègia de reconeixement. Com s'ha 

esmentat anteriorment l'empresa Lofes 90 S.L. porta ja més de trenta anys en el sector de la 

ferreteria i construcció i mai s'ha fet present en internet i encara menys en xarxes socials. Es 

tracta de donar a conèixer la marca Mussol a través d'aquest sector tecnològic, fent arribar 

aquests continguts als seus clients o a possibles de nous. La campanya s'enfoca en els productes 

de major qualitat o més innovadors del moment, igualment es vol acabar donant a conèixer tota 

la varietat de productes que té l'empresa fent així un gran mostrari de tot el que pot oferir la 

marca. Per aquest motiu, és important que la marca sigui reconeguda per part dels potencials 

clients i posicionar Mussol en la ment del consumidor, diferenciar-la de la resta d'empreses 

dedicades al sector de la ferreteria i construcció, tot atraient i fidelitzant nova clientela... 

- L'objectiu principal ha ajudat a assolir altres objectius considerats com a secundaris 

que també són molt rellevants per la campanya publicitària. A continuació s'esmenten: 

- La imatge dels productes, n'és un d'ells. Mitjançant la mostra dels diferents productes 

dels quals l'empresa disposa, es pretén explotar l'ús de les imatges i vídeos per 

transmetre els valors de la marca (qualitat dels productes, garantia, proximitat amb el 

client...) i arribar als clients d'una manera distintiva. 

- Un altre objectiu secundari, que va de la mà amb el principal, és crear renom a la 

indústria tot diferenciant-se d'altres empreses similars, ja que altres empreses són 

presents a les xarxes socials. 
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Estil i to 
La manera de procedir per dur a terme la campanya publicitària de Mussol serà seguir un estil 

professional —representar a la marca amb serietat i elegància de cara a totes aquelles persones 

que interpel·lin amb el contingut en les xarxes socials— i pròxim —fent propera la marca, 

allunyant-la de les grans empreses de la indústria en vers les quals són la competència directa. 

 

El que es pretén amb la producció comercial és apel·lar de manera directa a la potencial 

clientela, i alhora als clients habituals, mitjançant una comunicació constant i persuasiva que 

apel·li a un pensament crític i proper. Fent així ús de diferents estratègies d'Inbound 

Màrqueting. 

D'aquesta manera, el que es persegueix és que els receptors de la publicitat sàpiguen identificar 

i associar la marca, fet que promourà en ells un interès, incentivant, així, possibles noves 

compres. 

 

Mandataris 
El que vol aconseguir Mussol a través de la seva imatge corporativa és que el client sàpiga 

reconèixer la marca, sigui per la seva estètica o pels colors identificatius d'aquesta. El fet de 

poder reconèixer la marca en xarxes socials, repercuteix en identificar-la a l'hora d'adquirir un 

producte. 

Com a identitat visual de Mussol trobem disponibles un logotip, un isotip i un imagotip. 

S'utilitzen un o altre depenent de l'aplicació i de l'espai disponible. 

 

     Figura 18. Isotip Mussol.                                      

 Figura 19. Logotip Mussol. 
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Figura 20. Imagotip Mussol. 

 

Paleta de colors principal de l’estètica de Mussol 

- Vermell: HEX #ca1931, RGB(202,25,49) 

- Blanc: HEX #ffffff, RGB(255,255,255)  

- Negre: HEX #000000, RGB(0,0,0) 

 

Producte 

Mussol presenta un ampli estoc de diferents productes de ferreteria i construcció. La marca 

divideix els seus productes en els següents tipus: 

- Discs de diamant i discs abrasius 

- Broques i corones 

- Maquinària 

- Diferents accessoris aplicables als productes esmentats 

La campanya no estarà enfocada a la promoció d’un sol producte sinó a tot el conjunt d’eines, 

màquines i accessoris, de qualitat i innovadors, que pot oferir l’empresa als seus clients.  
 

Eslògan 

Expertos en perforación. 

 

En el pla estratègic de la campanya s'ha optat per continuar utilitzant el mateix eslògan que la 

marca planteja. Actualment, l'empresa treballa sense fer ús de cap eslògan, però aprofitant que 
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es va idear aquest en el passat, es vol apostar altra vegada per ell. És un eslògan que defineix 

algunes de les competències i valors que la marca representa. Ens transmet proximitat amb el 

nostre client definint-ho amb un missatge clar i directe. 

Aquest es vol fer present en tot contingut que es publiqui a internet, així com a les seves 

xarxes socials i pàgina web. D'aquesta manera, encabim a la nostra campanya aquest eslògan 

per tal d'unificar la imatge de la marca amb el que representa. 

Per tant, s'usaran a les publicacions de manera directa —apareixent explícitament sobre 

impressionat— o bé a través del hashtag #experotsenperforacion o descripcions. Tot i això, 

l'eslògan sempre tindrà el seu espai i estarà present a cada publicació de la campanya. 

 

Conceptes clau de la comunicació 

La campanya consta d’uns conceptes clau molt clars: Demostrar la qualitat del producte i 

generar la confiança del client fent que se senti proper amb el tracte de l’empresa.  Per això, cal 

cuidar l’estètica dels continguts que s'han de publicar i juntament amb un dels valors que vol 

remarcar la marca, donar la importància en la presentació dels productes. Es vol aconseguir un 

perfil professional però alhora proper amb el client, ja que creant contingut d’Inbound 

màrqueting com més es pugui sentir identificat o atret el nostre client potencial millors resultats 

s’aconseguiran.   

 

Partint dels conceptes clau es pot destacar cinc insights3 principals que ajudaran a resoldre i 

trobar diferents solucions per dur a terme objectius de la campanya. 
 

Insights principals 

- Qualitat del producte que s’ofereix 

- Presentació i imatge del producte davant del client 

- Que els valors de la marca perdurin en el temps 

- Novetat i varietat de stock 

- Atenció al client i proximitat 

 
3És una dada que suggereix com definir un problema, no és la solució sinó que és el punt d'on es parteix per 
entrar en context i dóna peu a resoldre el problema (Fortini-Campbell 1992). 
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Accions de la campanya 

Accions principals 
L'acció principal que vol dur a terme en aquesta campanya és la constant publicació de 

continguts a les diferents xarxes socials (Instagram, Facebook i Youtube). Els continguts seran 

de dues tipologies: vídeos promocionals de producte, mostrant les qualitats i avantatges de la 

compra d'aquest producte, fent palès l'ús adient de cada producte. També s'inclouran vídeo que 

puguin definir a l'empresa i mostrin tot allò del que és capaç per estar més a prop del client, 

fent-lo veure allò que pot fer l'empresa per ell. L'altra tipologia de contingut són les fotografies, 

amb aquestes es vol exposar tot el ventall de productes que té l'empresa. Al mostrar aquesta 

varietat de producte el client potencial podrà suposar que allò que busqui ho pugui adquirir de 

la marca Mussol. Altrament, la publicació de fotografies sempre pot donar peu a un pròxim 

vídeo del producte, generant així intriga i expectació pel consumidor. També amb les 

fotografies es vol guanyar la confiança del consumidor, amb fotografies més pròximes i 

personals com ara en les fires de la indústria o qualsevol acte de l'empresa. 

 

Accions satèl·lit4 
En conseqüència de l'acció principal esmentada anteriorment, es desenvolupen un seguit 

d'esdeveniments en segon pla. La intenció és aprofitar tots els continguts per poder adaptar-los 

a altres mètodes utilitzats per l'empresa. Aquests són: catàlegs de mostra, fulletons informatius 

de productes o ofertes de producte. En aquests mètodes en físic s'adjuntaran diferents QR amb 

els enllaços redirigits als vídeos i fotos dels productes que es vulgui promocionar o obtenir 

informació addicional sobre aquest. Així s'aconsegueix que el client de l'empresa més 

tradicional (respecte a la tecnologia) pugui arribar a interaccionar amb els continguts de les 

xarxes socials a través dels catàlegs i fulletons informatius que ja prèviament s'usava de 

referència. 

Es proposa també a partir de Facebook crear el que es diu una landing page, que es defineix 

com una part dins de Facebook on els teus clients poden veure que va la teva marca. Es poden 

crear i penjar continguts diversos perquè els clients potencials sàpiguen què és el que 

proporciona la teva marca i facin clics on els interessa i interessa a la marca. És una manera 

més de donar a conèixer la marca Mussol a altres possibles consumidors. 

 
4 Són aquelles accions que es duen a terme al voltant de les accions principals, també es porien anomenar 
accions secundàries. 
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Material audiovisual 
A partir de l'anàlisi previ fet als referents s'ha designat una pauta a seguir en els diferents 

continguts que es vulguin realitzar per la marca. A manera de patró esquemàtic a seguir: 

- Introducció Mussol 

- Presentació producte 

- Producte treballant (diferents plans) 

- Resultat del treball realitzat, el material 

- Habilitats addicionals del producte 

- Outro Producte, estat en el qual es troba després de ser utilitzat 

- Outro Mussol, amb eslògan "Expertos en Perforación" 

 

Primerament, a part de l'estudi de guió general amb els diferents punts a seguir en els vídeos a 

realitzar, s'ha començat a produir una de les propostes d'introducció dels vídeos de la marca. 

Donant una clara presència a la marca i seguint diferents factors estètics que l'empresa ja 

seguia per als seus productes. 

Per elaborar el vídeos, la falta de localitzacions va dificultar aquesta part de la producció. 

Igualment s’ha dut a terme amb diferents càmeres, com una Canon EOS 500D i la càmera 

d’un Iphone 11 Pro. Tot això juntament amb trípodes i material d’illuminació 

Pel que fa a càsting d'actors, no s'ha dut a terme com a tal. En tractar-se de fer funcionat 

diverses màquines de tall i desbast, calia gent professional que sabés utilitzar-les 

correctament. Així en tractar-se d'un professional es pot fer un tall i desbast ideal per 

demostrar la bona qualitat dels productes i ressaltar les seves qualitats. Per tant, s'ha decidit 

que un treballador especialitzat sigui l'actant. 

Per realitzar les fotografies s'ha utilitzat dues càmeres Canon EOS 500D i una Canon EOS 

1100D, depèn de la disponibilitat de cada una. No ha fet falta llogar i demanar a Sermat cap 

material addicional. Per dur a terme les diferents sessions fotogràfiques dels productes s'ha fet 

servir un cub fotogràfic de tela juntament amb dues làmpades LED (posar model). Tot això per 

intentar obtenir els millors resultats respecte a la llum, ja que en molts dels productes al ser de 

metall provoquen diversos reflexos que no queden bé estèticament. Igualment en moltes de les 

fotografies, en el moment, era impossible o fer que es veiessin aquests reflexos. Per tant, es va 
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decidir eliminar-los a postproducció amb Photoshop. Usant Lightroom i Photoshop s'ha 

realitzat la postproducció, edició de les fotos, per poder assolir els resultats buscats per Mussol. 

Afegir que es va comptar amb l'oportunitat de treballar amb una caixa de llum de fotografiar 

més professional Packshot Creator, de l'empresa de màrqueting Opacline. Una caixa de llum 

regulable per 5 de les cares d'un cub. Amb aquesta màquina el fet de tenir una llum més regular 

per tot arreu i ser ajustable, tots aquests reflexos en els productes de metall no apareixen. 

El fet d'haver fotografiat una gran part dels productes que vol promocionar l'empresa, a part 

que es puguin fer servir per publicar diferents continguts a les plataformes de Facebook i 

Instagram, també han servit a manera d'inventari fotogràfic per l'empresa. Ara l'empresa compta 

amb tot aquest ventall de fotografies que les pot aprofitar per dur a terme les seves ofertes 

digitals i en físic, catàlegs i fulletons informatius. 
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Gràfiques i proves de logo 

 

Figura 21. Prova en una fotografia del imagotip de Mussol. 

Figura 22. Prova en una fotografia del imagotip de Mussol. 
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Figura 23. Prova en un vídeo del imagotip de Mussol. 

 

Proposta visual 
 

L'empresa Lofes 90 S.L. en tot moment lluita amb altres empreses de la indústria, com es 

podrien anomenar Bosch, DeWalt, Rubí... (anomenades anteriorment als referents) aquestes 

empreses són les multinacionals. Mussol, al ser una empresa més petita, vol lluitar contra 

aquests tipus d'empresa podent així remarcar els valors de proximitat amb el client, ja que en 

ser una empresa més petita que les multinacionals pot oferir un servei molt més proper. Per 

distanciar-se de les multinacionals pel que s'aposta l'empresa és la possibilitat d'oferir un 

producte més personalitzat per cada client, pel fet que una multinacional no pot donar aquests 

tipus de serveis. Per això es vol aconseguir aquesta proximitat i alhora professionalitat amb els 

continguts de la marca Mussol. Sempre seguint l'estètica visual i de color que planteja la marca 
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7. Conclusions 
Generalment, s'està content amb el resultat final del projecte després de la realització d'aquest 

es pot dir que s'han assolit tots els punts principals i tots els objectius que s'havien plantejat a 

l'inici. En termes generals la ideació d'aquest treball ha servit per conèixer que cal realitzar a 

l'hora d'elaborar una campanya i els diferents punts a desenvolupar dins d'aquesta. Per una 

banda, s'ha elaborat un pla estratègic per cobrir totes les necessitats del que es volia mostrar de 

la marca Mussol, seguidament s'han marcat els objectius junt amb el target, els conceptes clau 

i la idea creativa, fet que ha servit per marcar un camí clar i concís del qual es pretenia demostrar 

amb la proposta d'aquest projecte abans de passar a les accions. 

 

Personalment crec que s'han pogut assolir els objectius plantejats en primer moment i podem 

conloure que: 

 

- S'ha pogut confeccionar i desenvolupar una campanya publicitària per poder començar 

en xarxes socials d'una empresa, fent èmfasi amb algunes de les teories apreses de 

l'Inbound màrqueting. Sempre amb la intenció de voler millorar la imatge, les vendes i 

la posició de la marca a internet. 

 

- La imatge tant de fotografies com en vídeos del producte s'ha ressaltat amb la 

importància que determinava l'empresa, ja que per Mussol la imatge dels productes és 

on requeia la importància a l'hora de mostrar els seus productes al seu client potencial. 

 

- L'estudi realitzat de nous termes de màrqueting ha sigut beneficiós de cara a destacar i 

utilitzar durant la campanya publicitària de Mussol. S'ha diferenciat en tot moment que 

és el que podria funcionar per la marca i que no. 
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- S'ha pogut reafirmar que una empresa regida pel mètode de negoci business to business 

també pot fer publicitat de cara al client final, en aquest cas publicitat en xarxes socials. 

Perquè realment s'està donant a conèixer un producte de la marca Mussol que el 

consumidor final el rebrà com a tal. 

 

Finalment per acabar crec que s'ha dut a terme una bona campanya publicitària amb un resultat 

final que està en procés de formar part de la campanya de promoció oficial dins de les xarxes 

socials de la marca de Mussol. És un pas endavant per aquesta empresa per poder donar-se a 

conèixer en un món el qual per ella era totalment desconegut. Fer-se un lloc en les xarxes socials 

i poder optar a un creixement digital, que seguint mètodes més tradicionals no ho hagués pogut 

aconseguir. 
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9. Estudi de viabilitat 

Pla de treball inicial i cronograma 

Taula 2, Pla de treball inicial i cronograma del projecte  

Com es pot veure en aquest cronograma els primers tres mesos del projecte es dediquen a la 

preproducció, a partir del mes de febrer és quan comença la part de producció i postproducció, 

ja que mentre es graven o fotografien productes es poden publicar diferents continguts, per això 

en el cronograma apareixen simultàniament. 

Desviacions 

Un dels principals inconvenients per realitzar aquest projecte s’ha trobat a l’hora de la producció 

dels videos. Des del mes de Gener fins l’actualitat l’empresa es troba de mudança, cosa que ha 

dificultat al trobar una localització per poder dur a terme els videos. No s’ha pogut tractar amb 

la professionalitat visual que es volia, però tot i així s’ha realitzat de totes maneres encara que 

no siguin amb els millors resultats. Per tant el pla de treball inicial s’ha vist alterat i no és 

corresponent amb els terminis que s’ha fet.  

Tot i això s’ha aprofitat i grabat algun video promocional per l’empresa més de cara a guanyar 

la confiança del consumidor, mostrant del que és capaç de fer l’empresa pel consumidor. 

Malgrat aquest inconvenient principal la realització de les sessions fotogràfiques als productes 

s’ha pogut fer satisfactòriament ja que no involucrava ni personal de l’empresa ni localitzacions 

en concret. 
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Viabilitat tècnica i econòmica 

Pel que fa a la viabilitat tècnica es tracta de tot aquell material que es pugui utilitzar durant el 

projecte en les seves diferents fases, preproducció, producció i postproducció. En el material 

necessari trobem com a més important un ordinador ja sigui per fer l'estudi previ i dur a terme 

les tasques de preproducció. També rellevant per la fase de postproducció per fer les edicions 

de fotografies i vídeo. Tot l'equip de gravació necessari, càmeres, trípodes, il·luminació, cub 

d'estudi per dur a terme segons quines fotografies, microfonia (si s'escau) per als vídeos. 

Destacar per la postproducció tenir el programari necessari per realitzar les tasques d'edició i 

correccions de color. Cal tenir en compte els recursos humans que es veuen involucrats en el 

desenvolupament del projecte. Indirectament, també s'ha de comptar amb el transport cap a les 

localitzacions, ja sigui el fet de comptar amb un cotxe o planificar per tenir accés a les 

localitzacions a través del transport públic. 

Tot aquest material que hem referit anteriorment per realitzar el projecte, molt d'aquest ja es té 

personalment, cosa que facilita pressupostàriament el projecte. Personalment, ja es compta amb 

el material de gravació i fotografia necessari, un ordinador i el programari per dur a terme 

diferents taques. S'haurà de tenir en compte el cost del transport i tot element que no estigui 

previst i necessària últim moment. Així mateix, tot material no personal necessari en la 

gravació, sigui un focus addicional o algun altre element. 

Per això s'ha realitzat un petit quadre pressupostari orientatiu de material necessari en un 

hipotètic cas. Un altre quadre pressupostari orientatiu referent als recursos humans. 

Taula 3. Quadre pressupostari orientatiu del material de gravació  
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Taula 4. Quadre pressupostari orientatiu de recursos humans 

 

Aspectes legals 

Els aspectes legals són un element fonamental a l'hora d'afrontar el projecte, ja que és 

imprescindible tenir en compte les normatives i aspectes legals que poden intervenir en el 

projecte. Al ser un projecte que es desenvolupa en el marc d'internet i xarxes socials, són uns 

quants els que s'hauran de tenir en compte. 

 

- Al compartir contingut en les xarxes socials, s'hauran de complir totes les normatives 

d'Instagram, Facebook i YouTube, ja que si no els continguts podran ser esborrats per 

part de les plataformes. 

- Com que els continguts es comparteixen a internet, si hi ha actants necessitarem el 

permís dels drets d'imatge de la persona la qual surt en el vídeo o fotografies del 

projecte. 

- Un altre aspecte legal a tenir en compte és el permís de difusió de part de l'empresa 

per compartir el contingut. Encara que s'estigui oferint una campanya publicitària amb 

la seva creació de continguts de la mateixa empresa, cal l'aprovació d'aquest per poder 
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difondre tota mena d'imatges. L'empresa vol un contingut de la seva marca per tal de 

potenciar els seus productes. 

- I un dels punts més importants, en tractar-se de productes de ferreteria i construcció, el 

qual molts dels productes són tallants, caldrà sempre complir amb les normatives d'ús 

de cada producte. En haver vídeos on es mostrin com s'utilitzen els diferents 

productes, cal que el vídeo que es realitzi com a referència serveixi d'exemple pels 

consumidors del contingut. 
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10. Annexos 

Annex 1: Exemple codis QR 

En el projecte s'explica la voluntat de crear codis QR per als productes i així aplicar-los en 

els fulletons, catàlegs i mètodes més tradicionals que encara utilitza l'empresa. Un cop 

escanejat es podria veure el contingut i obtenir més informació i saber l'aplicació d'aquest 

producte. 

Figura 24. Fotografia realitzada a un càtaleg de Mussol on s’aplica el codi QR. 
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Annex 2: Fotografies adicionls 

Durant el projecte s'ha destinat molts recursos a l'elaboració de fotografies, per això aquí hi 

ha un recull d'algunes fotografies realitzades i post produïdes aptes per ser compartides per 

les xarxes socials de l'empresa. S'ha creat un ventall de fotografies de productes per així 

poder tenir un gran estoc per anar publicant a poc a poc aquestes.  

https://drive.google.com/drive/folders/1oHidkRbCuQgcqNdsRb44AxvhXohBW-

Sm?usp=sharing  

 

 

Figura 25. Conjunt de fotografies realitzades per al projecte. 
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Annex 3: Packshot Creator 

Fotos de la Packshot Creator, utilitzada a l'estudi d'Opacline a Sant Feliu de Llobregat: 

Figura 26. Fotografia realitzada de la Packshot Creator. 
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Figura 27. Fotografia realitzada de la Packshot Creator. 

Figura 28. Fotografia realitzada de la Packshot Creator.  
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Annex 4: Proposta introducció dels vídeos de Mussol per xarxes socials 

Proposta introducció per als vídeos de Mussol. Elaborat amb Adobe After Effects. Aquest 

es veu en cadascun dels vídeos elaborats: 

https://drive.google.com/file/d/140RhKTWq2hgjc0rgW1r3aLJJSKJBkNyl/view?usp=shari

ng   

 


