
 
MACRO OBJECTIUS MICRO OBJECTIUS KPIs ESTIMACIÓ RESULTAT 
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AUGMENT 
INGRESSOS 

 

  

Captar usuaris nous 

Augmentar el tràfic Valor del tràfic/temps   

Augmentar el rendiment de les diferents fonts de 
tràfic 

Percentatges font de tràfic   

Fer visible el servei 

Visualitzacions publicacions Facebook   

Visualitzacions publicació Instagram   

CTR Taxa de clics/promoció display   

 

Captar clients potencials nous 
(Leads) 

Generar tràfic a través de la promoció 

CTR Taxa de clics/promoció   

Taxa clics/enllaços Facebook   

Taxa clics/enllaços Instagram   

Taxa clics/enllaços Newslatter   

Augmentar subscriptors a la pàgina de Facebook Nº MeGusta pàgina de Facebook   

Augmentar subscriptors a la pàgina d’Instagram Nº subscriptors pàgina d’Instagram   

Augmentar subscriptors a la Newslatter de la web 
Nº subscriptors a la newslatter   

Taxa usuaris registrats/subscriptors newslatter   

Aconseguir clients interessats en el servei 

Percentatge de rebots   

Valor pàgines/sessió   

Valor temps/sessió   

 

Augmentar les vendes 

Augmentar la quantitat de vendes Nº vendes/temps   

Augmentar la rendibilitat entre el tràfic d’usuaris i 
les vendes finals 

Taxa de conversió   

Taxa abandó de carros de compra   

Percentatge d’abandó sense conversió   

 

Generar vendes de qualitat 

Augmentar el número de productes en cada 
compra 

Nº d’articles/compra   

Augmentar el valor de cada compra Valor mig de la compra   

Aconseguir compres recursives 
Compres usuaris ja registrats/temps   

Taxa compres/usuari   
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REDUCCIÓ 
COSTOS 

 

 
 

Generar tràfic orgànic Tenir un bon posicionament en cerques 
Sessions/temps font orgànica   

Percentatge tràfic orgànic respecte les altres 
fonts 

  

 

Optimitzar atenció al client 

Reduir trucades Taxa trucades/compres   

Reduir e-mails Taxa e-mails/compres   

Reduir les devolucions Taxa devolucions/compres   

 

Optimitzar el procés 
d’enviament 

Reduir cost empaquetat Valor empaquetat   

Reduir cost empresa transport Valor mig enviament   
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SATIFACCIÓ 
CLIENT 

 

 
 

Generar una bona experiència 
d’usuari al utilitzar al utilitzar la 
plataforma 

Proporcionar una plataforma usable 
Mètriques Test Usuari   

Comportament usuaris   

Generar informació útil pels usuaris 

Esdeveniment detalls/conversió   

Visites pàgines informació   

Trucades/missatges amb preguntes del servei   

Optimitzar itineraris freqüents dels usuaris 
Rutes de comportament   

Taxa pàgines/conversió   

Oferir les opcions òptimes d’enviament  

Abandonaments pàgina de selecció del 
enviament 

  

Taxa visita pàgina informació 
enviaments/conversions 

  

 

Donar notorietat a la marca 
Tenir el servei com a referent del sector CTR elevat en paraules clau del sector   

Difondre el branding de la marca Taxa Impressions/campanya   

 

Fidelitzar l’usuari 

Augmentar usuaris compres regulars 
Clients amb més d’una compra   

Temps mig entre compres d’un mateix client   

Augmentar la comunitat de compradors 

Usuaris Registrats   

MeGusta pàgina de Facebook   

Subscriptors pàgina d’Instagram   

Subscriptors a la Newslatter   

Mantenir l’interès i participació dels usuaris 

Visualitzacions publicacions Facebook   

MeGusta publicacions Facebook   

Visualitzacions publicacions Instagram   

MeGusta publicacions Instagram   

Apertures Newslatter   

 

Fer accessible els serveis oferts 

Oferir els serveis en diferents idiomes Número d’idiomes oferts   

Contingut adaptat a qualsevol dispositiu Visites desglossades per dispositiu   

Augmentar el número de zones cobertes pel 
servei d’enviament 

Número d’opcions d’enviaments   

 

 



 

 

 

 CONÈIXER 
Captar 

CONSIDERAR 
Interacció 

CONVERTIR 
Vendre 

FIDELITZAR 
Retenir 
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ORGÀNIC 

SEO 
 

 
 
 

  

Marketing de 
Continguts 

    

Xarxes Socials     

Newsletter     

 
 

PAGAT 

SEM     

Publicitat Display     

Xarxes Socials 
Promocionat 

    

Ofertes Web     


