ANNEXES
Annex S1.1.: Què sabem de tot això?
Respon a les següents preguntes:
Què és una empresa?

Que creus que vol dir "emprendre"?

Quines qualitats creus que ha de tenir la persona emprenedora?

Quins avantatges té crear la teva pròpia empresa, en lloc de treballar per a altres?

Quins inconvenients creus que té emprendre el teu propi negoci?

Quines dificultats creus que pots trobar-te al crear la teva pròpia empresa?

Enumera quines serien les teves raons personals per emprendre una activitat
empresarial.

Explica quins elements són necessaris per crear una empresa (legals, econòmics...).

Annex S1.2.: Emprendre i la persona emprenedora

Què vol dir emprendre?

_______________

_________________

_______________

_________________

_______________

_________________

_______________

_________________

_______________

_________________

_______________

_________________

Enumera i explica breument les habilitats emprenedores treballades a
l'aula:

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Iniciativa

Autocontro

Tenacitat

Flexibilitat

Autodisciplina

Sentit crític

Autoestima

Esperit
innovador
Perseverança

Superació

Autonomia

Alumne
Annex S1.3.: Quin és el millor emprenedor que coneixes?

PERSONATGE

Annex S1.4.: I jo, tinc fusta d'emprenedor?

Anota al primer quadre quines de les habilitats emprenedores
comentades a classe creus que tens. Justifica la teva resposta. El
proper dia de classe li preguntarem el mateix a un company d'aula
i acabarem d'omplir el segon quadre amb les seves respostes...

AIXÍ EM VEIG JO...
HABILITATS

RAONS

AIXÍ EM VEUEN ELS ALTRES...
HABILITATS

RAONS

Annex S2.1.: Diferents usos d'un clip
Tens cinc minuts per pensar 10 utilitats diferents a l'habitual per un
clip
IDEA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DESCRIPCIÓ

ESQUEMA

Annex S2.2. - Els equips de treball

Nom de l'equip: ______________________________________

COMPONENTS DE L'EQUIP

ROLS ASSIGNATS

Annex S3.1. - A la recerca de problemes (model pel professor)
GRUP:
A ON

QUI

A LA
NOSTRA
CIUTAT
Instal·lacions
esportives

LA
NOSTRA
ESCOLA

CASA NOSTRA

Pati

Menjador

Ajuntament

Gimnàs

Cuina

Hospital

Secretaria

Lavabo

Cinemes

Aules

Habitacions

Llar d'infants

Serveis

Escala

Discoteques

Biblioteca

Traster

Carrers

QUAN

Pàrking

GRUP:
QUÈ: selecciona vàries d'aquestes preguntes i inventa'n d'altres.
Què està passant allà que podria funcionar millor?
Com de contenta està allà la gent?
Com és allà la comunicació entre les persones?
Que podrien fer allà les persones, a més a més del que ja fan?
Que hi ha allà que es fa servir malament?
Quins conflictes es veuen?
Quins tipus de comentaris de la gent s'escolten?
Es poden fer servir millor els temps? hi ha molta gent a una hora i molt poca a una
altra?
Es poden distribuir millor els espais?

Annex S3.1. - A la recerca de problemes (model per l'alumne)
GRUP:
A ON

QUI

QUAN

GRUP:
QUÈ: selecciona vàries d'aquestes preguntes i inventa'n d'altres.
Què està passant allà que podria funcionar millor?
Com de contenta està allà la gent?
Com és allà la comunicació entre les persones?
Que podrien fer allà les persones, a més a més del que ja fan?
Que hi ha allà que es fa servir malament?
Quins conflictes es veuen?
Quins tipus de comentaris de la gent s'escolten?
Es poden fer servir millor els temps? hi ha molta gent a una hora i molt poca a una
altra?
Es poden distribuir millor els espais?

Annex S4.1. - El mètode SCAMPER
GRUP:
PROBEMA A RESOLDRE:

Substituir (substituir coses,
llocs, procediments, gent,
idees...)

Combinar (combinar temes,
conceptes, idees,
emocions...)

Adaptar (adaptar idees
d'altres contexts, temps,
escoles, persones...)

Modificar (afegir quelcom a
una idea o un producte,
transformar-ho)

Utilitzar-ho per a altres
usos (extreure les
possibilitats ocultes de les
cosses)

Eliminar (treure conceptes,
parts, elements del
problema)

Reordenar (o invertir
elements, canviar-los de
lloc, rols...)

IDEES / POSSIBLES
SOLUCIONS
50/50 (podria
anar de
qualsevol
manera)
Aposta
arriscada (és
poc probable
que tingui èxit)

Probable (si se li
dóna una volta
por funcionar)
Possible (cal
millorar-la)

Excel·lent (és
quasi segur que
tindrà èxit)

Annex S5.1. – Label It!

Annex S5.2. – Tècnica PNI
Idea 1:
Aspectes positius (P): les seves potencialitats i aquelles raons per les que l’equip
considera que la idea pot funcional amb èxit:

Aspectes negatius (N): les seves debilitats i aquelles raons per les que considerem que
la idea pot no funcionar o que ens porta a ser prudents:

Aspectes interessants (I): aquelles qüestions que són importants tenir-les en compte,
però que no són positives ni negatives o bé poden tenir els dos efectes:

Idea 2:
Aspectes positius (P):

Aspectes negatius (N):

Aspectes interessants (I):

Idea 3:
Aspectes positius (P):

Aspectes negatius (N):

Aspectes interessants (I):

Idea 4:
Aspectes positius (P): les seves potencialitats i aquelles raons per les que l’equip
considera que la idea pot funcional amb èxit:

Aspectes negatius (N): les seves debilitats i aquelles raons per les que considerem que
la idea pot no funcionar o que ens porta a ser prudents:

Aspectes interessants (I): aquelles qüestions que són importants tenir-les en compte,
però que no són positives ni negatives o bé poden tenir els dos efectes:

Idea 5:
Aspectes positius (P):

Aspectes negatius (N):

Aspectes interessants (I):

Idea 6:
Aspectes positius (P):

Aspectes negatius (N):

Aspectes interessants (I):

Annex S5.3. – Idea de negoci final

Descriviu quina idea de negoci desenvoluparà el vostre equip i els motius
que us han portat a triar-la, tot responent a les qüestions proposades:
Quina és la vostra idea de negoci? En què consisteix?

Com soluciona el problema que teníeu plantejat?

A qui afecta?

Quants són?

És un problema greu per a ells?

Què us fa pensar que el podreu solucionar?

Hi ha algun motiu especial pel qual l’hàgiu seleccionat?

Annex S6.1. – Introducció al model de negoci
El model de negoci
Podem considerar el model de negoci com el nostre pla per desenvolupar el projecte. Ens ha
de servir per pensar en diferents aspectes rellevants per a l’èxit del projecte. En acabar de
preparar el nostre model de negoci hem de ser capaços de resoldre les següents qüestions
clau:
- Què oferirem als nostres clients?
- Com ho farem?
- Quins seran els nostres clients?
- Com ho farem per vendre el nostre producte o servei?
- Com generarem ingressos?

El model de negoci “Business Model Canvas”
Es tracta del model de negoci més popular de tot el món. A nosaltres ens pot servir com a
plantilla per portar a terme el nostre. Es tracta d’una eina amb diferents apartats que ens
permet cobrir tots els aspectes bàsics del nostre negoci. Aquesta eina permet recollir en un
únic paper tot el nostre model de negoci.
El model està dividit en nou apartats diferents:
- Els nostres clients
- La proposta de valor del nostre producte o servei
- Els nostres canals
- La relació amb els nostres clients
- Les fonts d’ingressos
- Els recursos clau
- Les activitats clau
- Els socis clau
- L’estructura de costos
Tanmateix, els quatre apartats més rellevants i que treballarem en el nostre projecte són els
següents:
- Els nostres clients: és el grup de persones a qui volem vendre el nostre producte o
servei. A quins clients la nostra oferta els permet resoldre una necessitat. Es pot tractar
de grups de clients molt amplis o molt concrets, que tinguin un rang d’edat en concret,
d’un sexe particular o d’un perfil cultural definit. Totes aquestes característiques les
haurem de definir.
-

La proposta de valor del nostre producte o servei: hem de desenvolupar quin
producte o servei proposem i quina necessitat resol. Quina és l’avantatge respecte a la
nostra competència i perquè els clients ho compraran.

-

Els nostres canals: es tracta dels mitjans a través dels quals ens comunicarem amb
els nostres clients i com els hi farem arribar el nostre producte o servei. Alguns
exemples de canals poden ser: comerç electrònic, botigues col·laboradores, punts de
venda propis, majoristes...

-

La relació amb els nostres clients: quina relació establirem amb els nostres clients i
a través de quins mitjans. Com els comuniquem la nostra proposta. Com captem nous
clients i com intentem mantenir els que ja tenim. Alguns exemples poden ser les xarxes
socials, el telèfon, autoservei, presencialment...

A continuació veurem un vídeo que ens permetrà fer-nos una idea de com funciona el model
“Business Model Canvas”.

Annex S6.2. – Business Model Canvas Imaginarium

"BUSSINESS MODEL CANVAS" IMAGINARIUM
GRUP:

Clients

Proposta de valor

Canals

Relació amb el
client

Ingressos

Recursos clau

Activitats clau

Associacions clau

Estructura de
costos

Annex S6.3. – El nostre Mini- Canvas
GRUP:

PROPOSTA DE VALOR DEL NOSTRE PRODUCTE O SERVEI:

ELS NOSTRES CLIENTS:

LA RELACIÓ AMB ELS NOSTRES CLIENTS:

ELS NOSTRES CANALS:

Annex S7.1. – Què opinen els nostres clients potencials?
GRUP:
Resum del nostre model de negoci:

Sobre els nostres clients:
- Et consideres que podries ser client potencial d'aquest producte/servei?
- A quin perfil de persona penses que li podia interessar aquest producte/servei?

Sobre la proposta de valor del nostre producte o servei:
- Compraries el nostre producte / servei?
- Creus que li falta o li sobra alguna cosa?
- Com creus que podria millorar-se?

Sobre els canals:
- A on o com t'agradaria trobar aquest producte/servei per poder comprar-ho?
- Creus que es podria afegir algun canal de compra diferent?

Sobre la relació amb els nostres clients:
- Afegiries alguna cosa més al nostre producte/servei?
- Quins problemes creus que podria tenir el nostre usuari amb aquest
producte/servei? com ho milloraries?

A quins clients potencials fareu arribar la vostra enquesta i per quin mitjà?
(presencial, xarxes socials, whatsapp...):

Annex S8.1. – Què opinen els nostres clients?
GRUP:
Anoteu a continuació les propostes de millora que us han fet a les enquestes sobre el vostre
model de negoci:

Sobre els nostres clients:

Sobre la proposta de valor del nostre producte o servei:

Sobre els canals:

Sobre la relació amb els nostres clients:

Annex S8.2. – El model de les 9 preguntes
GRUP:
Responeu les següents preguntes sobre el vostre projecte:
- Què? Quin producte o servei crearem per oferir al mercat?

- Perquè? Quin problema resoldrem, quina necessitat hem identificat

- Per a què? Amb quina finalitat desenvolupem el projecte? En quina situació la necessitat
detectada ha sigut resolta pel nostre producte/servei?

- Per a qui? Per a qui va orientat el projecte, qui és el nostre públic objectiu.

- Amb qui? Quins són els actors claus per a l'èxit de la nostra iniciativa.

- Com? Pla d'acció, passos que hem de seguir de forma ordenada per arribar al resultat
esperat.

- Quan? Quina és la nostra temporització?

- Amb què i quant? Quins recursos necessitarem i quant ens costarà? El nostre pressupost.

Annex S9.1. – El club de rutes en bicicleta
GRUP:
Sobre el club de rutes en bicicletes, imaginem que volem fer rutes pels voltants de la ciutat.
Tots els assistents hauran d'estar en el punt de trobada a una hora en concret. Si ens hem
sabut moure, haurem aconseguit que alguna empresa o institució ens ajudi amb aportacions
publicitàries amb gorres, samarretes, flyers... els quals seran entregats als assistents.
Tindrem la col·laboració d'un guia que si ho fem bé podria sortir-nos gratis (per exemple fent
algun conveni de col·laboració amb l'ajuntament o l'oficina de promoció turística). Caldria
també valorar el fet de poder contractar una assegurança de responsabilitat civil i accidents
per tots els participants.
Les despeses que es generin haurien de ser cobertes per tres vies:
 Quotes de socis.
 Ajudes i subvencions
 Aportacions extraordinàries de socis en cas de ser necessari un autocar per
desplaçar-se al punt de sortida o bé altres serveis necessaris.
Si assisteix a la ruta alguna persona que no estigui associada. haurà de pagar una tarifa
especial. El millor per aquest tipus de projectes és esbrinar si existeixen algun tipus d'ajuda
per part de la Comunitat Autònoma per aquest tipus d'esdeveniment i presentar projectes
anuals amb diferents accions culturals i de promoció turística a la zona que ens permetin
rebre subvencions.
Activitat
Reflexioneu sobre les següents qüestions. Seguidament rebreu també una fitxa per poder
deixar per escrit les vostres conclusions:


Quins pagaments inicials cal fer per poder començar l'activitat? Pensa en si cal pagar
alguna taxa per donar d'alta l'associació, si necessitareu algun equip informàtic, mobiliari...



D'on aconseguireu el finançament necessari per poder fer front a aquestes inversions
inicials? es farà amb aportacions inicials de socis? es demanaran ajudes per a la creació
d'entitats?



Cal que estimeu els vostres ingressos i per quina via vindran:
 Per quotes d'associats
 Tickets de participants no socis
 Subvencions i ajudes



També cal que penseu sobre quines despeses haureu de fer front:
 Transport
 Honoraris del guia
 Personal administratiu, monitors...
 Material d'oficina
Per tal que el nostre projecte sigui viable, cal que els ingressos siguin superiors a les
despeses. Durant l'estudi de les despeses es posarà de manifest una sèrie de pagaments
periòdics els quals hem de tenir molt clar si podrem fer front o no. Un altre aspecte important
és tenir en compte com farem front al possible desfasament entre pagaments i cobraments,
sobre tot si rebem ajudes o subvencions, bàsicament perquè aquestes solen arribar un cop
ja s'ha realitzat l'activitat.
Haureu de valorar si serà necessari aconseguir finançament exterior per mitjà de préstecs
per fer front a la inversió inicial o crèdits que us permetin cobrir els desfasaments entre el
moment en que rebreu els ingressos i el moment de fer front als pagaments.

Annex S9.2. – "Amb què? i quant?"
GRUP:
INVERSIÓ INICIAL
Què necessitem? (pagaments
inicials)

D'on ho aconseguirem?
(finançament)

Quant ens
costarà?

INGRESSOS
Tipus d'ingrés

Import

DESPESES
Tipus de despesa

Import

El negoci és viable? és a dir, els vostres ingressos són superiors a les vostres despeses?

Heu detectat la possibilitat de tenir algun tipus de desfasament entre quan rebreu els vostres
ingressos i quan haureu de fer front als vostres pagaments? en cas afirmatiu comenteu quina
mesura prendreu per solucionar-ho.

Annex S10.1. – El “com?” i el “quan?” del projecte de rutes en bicicleta
GRUP:
En relació al projecte de rutes en bicicleta treballat a la sessió anterior, i amb l’explicació que us
ha fet el professor, respon les següents preguntes:
- Com?
Desenvolupeu un possible pla d'acció pel projecte de rutes en bicicleta, en el qual identifiqueu
els passos que s’hauran de seguir de forma ordenada per arribar al resultat esperat.

- Quan?
Definiu quina serà la temporització que caldrà portar a terme per desenvolupar el projecte de
rutes de bicicleta correctament. Per fer-ho podeu utilitzar un diagrama similar al fet a classe
mitjançant aquesta quadrícula:

Annex S10.2. – El “com?” i el “quan?” del nostre projecte
GRUP:

Ara és el moment de pensar en el vostre projecte! Igual que hem fet a l’activitat anterior, respon
les següents preguntes tot pensant en el vostre projecte:
- Com?
Desenvolupeu un possible pla d'acció pel vostre projecte, en el qual identifiqueu els passos que
s’hauran de seguir de forma ordenada per arribar al resultat esperat.

- Quan?
Definiu quina serà la temporització que caldrà portar a terme per desenvolupar el vostre
projecte de forma correcta. Per fer-ho podeu utilitzar un diagrama similar al fet a classe
mitjançant aquesta quadrícula:

Annex S11.1. – El mètode NABCG
GRUP:
A partir de l'explicació del professor, responeu aquestes cinc preguntes en relació al vostre
projecte, les quals us serviran per preparar la vostra presentació:
Necessitats: Quines necessitats o problemes no resolts cobreix la nostra proposta? Per a quin
tipus de client/s o usuari/s? Quina importància té el problema o la necessitat per a l’usuari
potencial de la nostra solució?

Aproximació: Com oferirem la nostra solució als clients o usuaris? Com la nostra solució resol
específicament un problema o satisfà una necessitat no coberta? De quina forma diferent o
única farem que succeeixi?

Beneficis: Quins beneficis concrets aporta la nostra proposta? Com milloraria l’ús o posada en
funcionament de la nostra solució la forma en què ha estat coberta la necessitat fins ara?

Competidors: Quina competència hi ha? Quines altres solucions alternatives resolen el mateix
problema o satisfan la mateixa necessitat? Quin èxit han tingut i per què? Què aporta la nostra
proposta respecte a la d’aquestes alternatives (si n’hi ha)? Per què la nostra solució pot ser
més apreciada pels usuaris o clients als quals ens adrecem?

Ganxo: La proposta s’ha de poder sintetitzar en un missatge clar i concís a manera de “ganxo”
comunicatiu, capaç de causar impacte i ser fàcilment recordat. Es pot tractar simplement d’una
única frase breu o concepte que faci referència al principal o més destacable o nou element de
la nostra proposta.

Annex S12.1. – Què et semblen les presentacions?
ALUMNE:

Ítem

Equip 1


Presentació
Llenguatge
precís
Anècdotes i
analogies
Humor
Domini del
tema
Contacte
visual
Crosses
Entusiasme,
interès per
comunicarse amb el
públic
Organització
i estructura
del tema
Conclusió
Temps



Equip 2







Equip 3









Ítem

Equip 4


Presentació
Llenguatge
precís
Anècdotes i
analogies
Humor
Domini del
tema
Contacte
visual
Crosses
Entusiasme,
interès per
comunicarse amb el
públic
Organització
i estructura
del tema
Conclusió
Temps



Equip 5







Equip 6









EQUIP VALORAT:
COMENTARIS SOBRE LA PRESENTACIÓ:

Vots (de 1 a 5):
COMENTARIS SOBRE EL PRODUCTE O SERVEI:

Vots (de 1 a 5):
VOTS FINALS:

EQUIP VALORAT:
COMENTARIS SOBRE LA PRESENTACIÓ:

Vots (de 1 a 5):
COMENTARIS SOBRE EL PRODUCTE O SERVEI:

Vots (de 1 a 5):
VOTS FINALS:

Annex S13.1. – L’empresa virtual i la seva presència a Internet
L’empresa virtual
- Podem entendre una empresa virtual com la representació d’una organització
muntada sobre la tecnologia que ens ofereix Internet.
- Són aquelles empreses que desenvolupen tot el seu negoci en el món “virtual”
d’Internet.
- L’empresa virtual pot estar ubicada a qualsevol part del món i permet accedir a una
infinitat de clients potencials ubicats a qualsevol part del món.
- Són empreses que s’adapten molt més fàcilment als canvis i a les necessitats dels
clients que no pas l’empresa tradicional.
- Són accessibles les 24h del dia a qualsevol lloc del món.
- La part més important de les empreses virtuals és la utilització que fa de les noves
tecnologies i la seva presència a Internet.
La presència de les empreses a Internet
- Internet ens ofereix moltes eines, hem de triar aquelles que s’adaptin més a les
nostres necessitats.
- Pràcticament totes les eines que Internet posa al nostre abast ens poden ajudar en
algun aspecte del nostre projecte.
- Però hem de triar, comencem amb els recursos que comencem i cal fer un anàlisi per
utilitzar d’entrada aquelles eines que ens suposin un major benefici. - Moltes eines
tenen un cost econòmic molt baix o pràcticament són gratuïtes.
- A l’hora de seleccionar les eines més adients cal tenir en compte:
• la nostra tipologia de negoci (i el perfil dels nostres clients potencials)
• la fase de desenvolupament del negoci en què estiguem
• els recursos de què disposem (econòmics, humans...)
- La tria ha de ser d’aquelles eines que ens permetin aconseguir els nostres objectius
gastant els mínims recursos econòmics i de personal possibles.
- A mesura que avanci el nostre negoci, la nostra estratègia digital haurà també
d’avançar. Anirem revisant el que s’ha fet i farem les modificacions oportunes.
Quines opcions tenim?
Hi ha diversos graus respecte als esforços de la nostra presència a internet:
a) El més bàsic i indispensable: tenir un lloc web com a suport informatiu del que fem
amb el nostre negoci (informació del nostre producte o servei, adreça, història...).
b) Tenir presència en diferents canals per donar a conèixer la nostra activitat
c) Realitzar accions de marketing online que ens aportin visites al nostre web. En
aquest cas el web haurà d’estar també preparat per recollir dades de contacte de les
visites rebudes (per exemple, per dur a terme posteriors accions comercials).
d) Permetre la compra dels nostres productes o serveis des del nostre web: comerç
electrònic. En aquest cas hem de tenir present factors com la conversió (quantes de
les visites que rebem ens acaben comprant o contractant els nostres serveis).
e) En el cas que el nostre tipus de client pugui ser recurrent, és bo realitzar accions de
màrqueting online per fidelitzar-los. El email màrqueting pot ser una bona eina.

Com podem captar clients potencials a Internet?
A l’hora de captar els nostres potencials clients ens hem de preguntar a on podem
trobar aquests clients i també a on pensem que ells ens buscaran. Algunes possibles
respostes serien:
• Ens buscaran als cercadors? (Google, directament a Youtube...)
•Hem de conèixer quina és la nostra competència pel que fa als termes amb què ens
buscaran als cercadors (paraules clau). Una bona eina per tenir informació sobre amb
quines paraules clau ens buscaran pot ser Google Trends.
•Xarxes socials
• Portals especialitzats (per exemple, portals on apareguin proveïdors del nostre
sector, portals d'ofertes, portals multimarca multisectorials, etc.)
• Blogs, fòrums d'internautes...
Quines són les principals eines de que disposem per dissenyar la nostra
presència a internet?
a) El web corporatiu
b) Blog propi (com a eina divulgativa en què atraguem usuaris i agafem prestigi de
marca)
c) Presència de la nostra empresa a les xarxes socials. Les principals serien
Facebook, Twitter, LinkedIn i Google plus. Altres xarxes a tenir en compte són
Instagram i Pinterest
d) Youtube o similars (p.e. Vimeo)
e) Plataformes d’elaboració i enviament massiu de butlletins electrònics (per exemple
mail chimp).

Annex S13.2. – Mapa conceptual
Amb l’explicació que t’ha donat el professor i el contingut de la ditxa S13.1.,
omple el següent mapa conceptual:

Annex S13.3. – Solució del Mapa conceptual

Annex S14.1. – Diferències SEO vs. SEMS
Aquí tens algunes de les diferències més rellevants entre SEO i SEM comentades a classe:

SEO

SEM

Gratuit

Pagament

Llarg termini

Curt termini

Marques / visites

Conversió ROI

In site – out site

Campanya i pàgina aterratge

Google analytics

Google AdWords

500€

% de clicks

Qualitat mitja

Alta qualitat

Poc control de les visites

Gran segmentació

Comunicació / tècnic

Analítica

Troba a la següent sopa de lletres 7 dels conceptes treballats del SEO:

Troba a la següent sopa de lletres 7 dels conceptes treballats al SEM:

Annex S15.1. – Les paraules clau o keywords del nostre projecte

Enumereu les 10 paraules clau o frases que considereu més rellevants posicionar a la vostra
web. Indiqueu amb una puntuació de l'u al cinc el grau de rellevància de la paraula clau, així
com la seva competència i la dificultat que us suposaria posicionar cada paraula clau:

Paraula clau

Rellevància

Competència

Dificultat de
posicionament

Annex S15.2 – Els anuncis de Google Adwords

Com funciona Google Adwords?

Font: http://es.slideshare.net/ipodflaneur/el-uso-de-marcas-en-internet-google-europa

Font: http://yopagoporclick.com/google-adwords-4-pasos/

A on trobem els resultats dels anuncis de Google Adwords?

Font: https://plus.google.com/+EderRaunaimer
Com busquem paraules clau pels nostres anuncis de Google Adwords?

Font: http://lacorralaonline.com/guia-google-adwords-parte2/

Com es preparen els anuncis de Google Adwords?

Font: http://lacorralaonline.com/guia-google-adwords-parte2/

Annex S15.3. – Fem els nostres anuncis per Google Adwords!
A partir de les explicacions rebudes a classe i amb el suport de la fitxa S16.1., redacteu tres
mostres diferents d'anuncis treballats amb 3 paraules clau diferents. Per fe-ho, cal que tingueu
en compte les limitacions de caràcters de Google Adwords que teniu a continuació:
Limitacions de caràcters en la redacció d'anuncis de Google Adwords

Font:
http://www.mdpares.com/como-hacer-mi-primer-anuncio-con-google-adwords/
ANUNCI 1
TÍTOL
LÍNIA 1
LÍNIA 2
ADREÇA WEB
ANUNCI 2
TÍTOL
LÍNIA 1
LÍNIA 2
ADREÇA WEB
ANUNCI 3
TÍTOL
LÍNIA 1
LÍNIA 2
ADREÇA WEB

Annex S15.4. – Recursos sobre xarxes socials


50 llibres gratis de xarxes socials

http://www.socialblabla.com/55-libros-gratis-sobre-redes-sociales.html


20 llibres gratis de xarxes socials

http://www.socialblabla.com/20-libros-sobre-redes-sociales-para-descargar-gratuitamente.html


Guia de bones pràctiques a les xarxes socials

http://www.mujeresconsejeras.com/guia-buenas-practicas-redes-sociales/2011/06/27/


Ús de les xarxes socials a l’empresa

http://www.slideshare.net/socialdente/cmo-utilizar-las-redes-sociales-en-la-empresa
Twitter


Tot sobre twitter

http://www.puromarketing.com/16/10889/especial-todo-sobre-twitter-como-aprovecharpotencial-negocios.html


15 raons per estar a twitter, infografia

http://ticsyformacion.com/2011/05/03/15-razones-para-que-tue-empresa-este-en-twitterinfografia-infographic-socialmedia/


Consells per a l’ús de twitter de la millor manera possible

http://ticsyformacion.com/2011/05/29/consejos-para-usar-twitter-de-la-mejor-manera-posibleinfografia-infographic-socialmedia/


Guia completa per utilitzar twitter

http://ticsyformacion.com/2011/04/25/guia-completa-de-como-manejar-twitter-infografiainfographic-socialmedia/


Abreviatures twitter

http://www.manualdeestilo.com/escribir/25-abreviaturas-para-sobrevivir-en-twitter/
Linkedin


Manual Senzill de linkedin

http://www.slideshare.net/naiarapzv/qu-es-linkedin-un-manual-sencillo-y-visual-de-linkedin


Crear un bon extracte a linkedin

http://www.exprimiendolinkedin.com/2011/05/10-tips-para-crear-un-buen-extracto-en-linkedin/
 Guia per a controlar la privacitat a linkedin
http://bitelia.com/2010/11/guia-practica-para-controlar-tu-privacidad-en-linkedin
 Consells per potenciar el nostre perfil professional a linkedyn
http://www.puromarketing.com/16/9431/consejos-para-potenciar-nuestro-perfil-profesionallinkedin.html
 Creant una estratègia lògica a Social Media
http://www.slideshare.net/charleneli/hsm-globalmadrid-featuring-charlene-li-12-april-2011

Annex S16.1. – Com podem utilitzar Facebook al nostre projecte?
Consulteu les següents pàgines web i responeu les qüestions:
-

-

-

Epyme. (27/03/2015). Cómo obtener beneficios con una pàgina de Facebook [Pàgina
web].
Consultat
el
10/04/2016
a
https://www.youtube.com/watch?v=svWpVAUZnU&list=PLMa9fq02Eqo_tC3PxMN-AE52soJPpkEHMarketing Redes Sociales (01/10/2013). Cómo crear un Plan de Marketing en
Facebook en tres pasos. [Pàgina web]. Consultat el 15/04/2016 a
http://marketingenredesociales.com/como-crear-un-plan-de-marketing-en-facebook-en3-pasos.html/
Aula CM (25/04/2015). Ejemplo de Plan de Marketing Online para empresas. 35 ideas.
[Pàgina web]. Consultat el 18/04/2016 a http://aulacm.com/plan-de-marketing-onlineempresa/

Què és i com funciona Facebook?

Es pot fer publicitat dintre de la xarxa social? Com es fa?

Com a empresa, per a què em pot servir Facebook?

Què he de tenir en compte per fer el meu pla a Facebook?

Quins poden ser els meus objectius amb Facebook?

Quines accions puc fer per aconseguir els meus objectius a Facebook?

Annex S16.2. – Com podem utilitzar Twitter al nostre projecte?
Consulteu les següents pàgines web i responeu les qüestions:
-

-

Aula CM. (26/05/2015). 4 Ejemplos de Social Media Plan en Twitter de 4 empresas
[Pàgina web]. Consultat el 23/04/2016 a http://aulacm.com/social-media-plan-de-twitter/
Muy interesante (10/03/2015). Cómo usar twitter en 8 pasos [Pàgina web]. Consultat el
24/04/2016 a http://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/como-usar-twitter-en-8pasos
Aula CM (25/04/2015). Ejemplo de Plan de Marketing Online para empresas. 35 ideas.
[Pàgina web]. Consultat el 18/04/2016 a http://aulacm.com/plan-de-marketing-onlineempresa/

Què és i com funciona Twitter?

Com podem fer publicacions? Què és un tweet? I un retweet? Què són els followers?

Com a empresa, per a què em pot servir Twitter?

Què he de tenir en compte per fer el meu pla a Twitter?

Quins poden ser els meus objectius amb Twitter?

Quines accions puc fer per aconseguir els meus objectius a Twitter?

Annex S16.3. – Com podem utilitzar Instagram al nostre projecte?
Consulteu les següents pàgines web i responeu les qüestions:
-

-

-

Marketing en redes sociales. (01/12/2014). Guía para crear un plan de Marketing en
instagram
[Pàgina
web].
Consultat
el
30/04/2016
a
http://marketingenredesociales.com/guia-para-crear-una-estrategia-de-marketing-eninstagram.html/
Negocios Online (02/11/2015). Cómo usar instagram y para qué sirve [Pàgina web].
Consultat el 24/04/2016 a http://www.expertosnegociosonline.com/como-usarinstagram-y-para-que-sirve/
Aula CM (25/04/2015). Ejemplo de Plan de Marketing Online para empresas. 35 ideas.
[Pàgina web]. Consultat el 18/04/2016 a http://aulacm.com/plan-de-marketing-onlineempresa/

Què és i com funciona Instagram?

Què podem publicar a Instagram? Com es fa?

Com a empresa, per a què em pot servir Instagram?

Què he de tenir en compte per fer el meu pla a Instagram?

Quins poden ser els meus objectius amb Instagram?

Quines accions puc fer per aconseguir els meus objectius a Instagram?

Annex S16.4. – Com podem utilitzar YouTube al nostre projecte?
Consulteu les següents pàgines web i responeu les qüestions:
-

-

-

Ciudadano 2.0. (28/05/2014). Qué es YouTube, Cómo funciona y qué te puede aportar
[Pàgina web]. Consultat el 02/05/2016 a http://www.ciudadano2cero.com/youtube-quees-como-funciona/
El blog de Sixto Villalba: MKT digital y redes sociales (21/04/2014). Cómo utilizar
YouTube en mi estrategia Social Media. [Pàgina web]. Consultat el 18/04/2016 a
https://sixtoseovb.wordpress.com/2014/04/21/como-debo-utilizar-youtube-en-miestrategia-social-media/
Aula CM (25/04/2015). Ejemplo de Plan de Marketing Online para empresas. 35 ideas.
[Pàgina web]. Consultat el 18/04/2016 a http://aulacm.com/plan-de-marketing-onlineempresa/

Què és i com funciona YouTube?

Què podem publicar a YouTube? Com es fa?

Com a empresa, per a què em pot servir YouTube?

Què he de tenir en compte per fer el meu pla a YouTube?

Quins poden ser els meus objectius amb YouTube?

Quines accions puc fer per aconseguir els meus objectius a YouTube?

Annex S16.5. – Com podem utilitzar Foursquare al nostre projecte?
Consulteu les següents pàgines web i responeu les qüestions:
-

-

El blog de Eva. (11/06/2014). Foursquare: qué es, cómo funciona y para qué sirve.
[Pàgina
web].
Consultat
el
07/05/2016
a
https://elblogdeeva.com/2014/05/19/foursquare-para-empresas-y-communitymanagers/
Smart Up Marketing (29/02/2015). Cómo usar foursquare para mover tu negocio
[Pàgina web]. Consultat el 10/05/2016 a http://www.smartupmarketing.com/como-usarfoursquare-para-promover-tu-negocio/ Aula CM (25/04/2015). Ejemplo de Plan de
Marketing Online para empresas. 35 ideas. [Pàgina web]. Consultat el 18/04/2016 a
http://aulacm.com/plan-de-marketing-online-empresa/

Què és i com funciona Foursquare?

Què podem publicar a Foursquare? Com es fa?

Com a empresa, per a què em pot servir Foursquare?

Què he de tenir en compte per fer el meu pla a Foursquare?

Quins poden ser els meus objectius amb Foursquare?

Quines accions puc fer per aconseguir els meus objectius a Foursquare?

Annex S16.6. – Com podem utilitzar Linkedin al nostre projecte?
Consulteu les següents pàgines web i responeu les qüestions:
-

-

-

Ciudadano 2.0. (15/05/2015). Qué es Linkedin, como funciona y que te puede aportar
esta
red
profesional
[Pàgina
web].
Consultat
el
16/05/2016
a
http://www.ciudadano2cero.com/linkedin-que-es-como-funciona/
Vilma Nuñez (21/08/2014). Guía para gestionar la presencia de marcas en linkedin
[Pàgina web]. Consultat el 16/05/2016 a http://www.expertosnegociosonline.com/comousar-instagram-y-para-que-sirve/
Aula CM (25/04/2015). Ejemplo de Plan de Marketing Online para empresas. 35 ideas.
[Pàgina web]. Consultat el 18/04/2016 a http://aulacm.com/plan-de-marketing-onlineempresa/

Què és i com funciona Linkedin?

Què podem publicar a Linkedin? Com es fa?

Com a empresa, per a què em pot servir Linkedin?

Què he de tenir en compte per fer el meu pla a Linkedin?

Quins poden ser els meus objectius amb Linkedin?

Quines accions puc fer per aconseguir els meus objectius a Linkedin?

Annex S17.1. – El nostre pla a les xarxes socials

Exemple de projecte: CroqueTruck és un food truck (un camió-bar que disposa de mobilitat)
que ofereix els seus serveis a tot tipus d’esdeveniments com casaments, batejos, mercats,
fires... Les seva especialitat són les croquetes cassolanes de diferents sabors.

Xarxa Social

Foursquare

Perquè?

Gràcies a aquesta xarxa social els meus clients sabran a on ens trobem.
També podrem donar-nos a conèixer a clients que estiguin al voltant del nostre
foodtruck.

Objectius

Accions

-

Facilitar que els nostres clients sàpiguen a on estem en cada moment.
Captar clients potencials que estiguin buscant menjar ràpid per la zona.
Crear imatge de marca aconseguint els certificats que dóna foursquare
als foodtrucks més visitats.

-

Donar una regal del menú de croquetes quan un usuari sigui l’alcalde a
una de les nostres ubicacions.
Donar descomptes als usuaris que facin check-in al nostre foodtruck.
Descompte per la propera compra si el client deixa algun comentari
sobre el foodtruck.
Donar el menú gran a preu del mitjà a compartir la ubicació amb la
resta de contactes.

-

Seguint el model de l’exemple anterior, trieu les xarxes socials en les que participareu
amb el vostre projecte i responeu les qüestions plantejades:

Xarxa Social

Perquè?

Objectius

Accions

Xarxa Social

Perquè?

Objectius

Accions

Xarxa Social

Perquè?

Objectius

Accions

Annex S19.1. – Valoració de la nostra presentació
A partir del visionat del vídeo de la vostra presentació del mòdul I (Tots podem Emprendre!) i
de les valoracions rebudes dels vostres companys i del professor, ompliu la següent taula:

Ítem

Valoració equip


Presentació
Llenguatge
precís
Anècdotes i
analogies
Humor
Domini del
tema
Contacte
visual
Crosses
Entusiasme,
interès per
comunicarse amb el
públic
Organització
i estructura
del tema
Conclusió
Temps





Valoració companys

Valoració professor













Annex S20.1. – Què et semblen les presentacions?
ALUMNE:

Ítem

Equip 1


Presentació
Llenguatge
precís
Anècdotes i
analogies
Humor
Domini del
tema
Contacte
visual
Crosses
Entusiasme,
interès per
comunicarse amb el
públic
Organització
i estructura
del tema
Conclusió
Temps



Equip 2







Equip 3









Ítem

Equip 4


Presentació
Llenguatge
precís
Anècdotes i
analogies
Humor
Domini del
tema
Contacte
visual
Crosses
Entusiasme,
interès per
comunicarse amb el
públic
Organització
i estructura
del tema
Conclusió
Temps



Equip 5







Equip 6









EQUIP VALORAT:
COMENTARIS SOBRE LA PRESENTACIÓ:

Vots (de 1 a 5):
COMENTARIS SOBRE EL PRODUCTE O SERVEI:

Vots (de 1 a 5):
VOTS FINALS:

EQUIP VALORAT:
COMENTARIS SOBRE LA PRESENTACIÓ:

Vots (de 1 a 5):
COMENTARIS SOBRE EL PRODUCTE O SERVEI:

Vots (de 1 a 5):
VOTS FINALS:

Annex S21.1. Proposta de rúbrica per a l'avaluació de l'informe final del
Projecte.

Ítem

Molt bé

Bé

Millorable

Deficient

Presentació

L'informe
presenta una
molt correcta
presentació en
quant a neteja i
claretat.

L'informe
presenta una
correcta
presentació en
quant a neteja i
claretat.

L'informe no
presenta una
correcta
presentació en
quant a neteja i
claretat.

L'informe
presenta una
incorrecta
presentació en
quant a neteja i
claretat.

Continguts

L'informe
presenta totes
les fitxes
treballades a
classe i les que
s'havien de fer
fora de l'horari
lectiu.

L'informe
presenta quasi
be totes les
fitxes treballades
a classe i les
que s'havien de
fer fora de
l'horari lectiu.

L'informe
presenta
mancances en
quant a les fitxes
treballades a
classe i les que
s'havien de fer
fora de l'horari
lectiu.

L'informe
presenta poques
de les fitxes
treballades a
classe i de les
que s'havien de
fer fora de
l'horari lectiu.

Evolució del
projecte i
millores

A les fitxes
s'observa una
evolució del
treball. L'alumne
pren en
consideració les
aportacions del
professor

S'observa una
evolució del
projecte, tot i
que poques
vegades es pren
en consideració
les aportacions
del professor

L'evolució del
projecte és molt
lleu i quasi mai
es prenen en
consideració les
aportacions del
professor.

No hi ha cap
evolució del
projecte ni es
prenen en
consideració les
aportacions del
professor.

Errors

Els errors en les
activitats estan
ben senyalats i
corregits. No els
sol tornar a
cometre.

Els errors en les
activitats estan
senyalats i
corregits.
Poques vegades
els torna a
cometre.

De vegades es
senyalen i
corregeixen els
errors, tot i que
es tornen a
cometre.

No es senyalen
o es corregeixen
el errors i es
tornen a repetir
de forma
constant.

Organització

La organització
dels treballs està
organitzada de
forma temporal.

La organització
dels treballs
quasi sempre
està organitzada
de forma
temporal.

De vegades
trobem
organitzats els
treballs de forma
temporal

L'informe està
totalment
desordenat

Proposta de rúbrica per a l'avaluació de l'informe final del Projecte. Font: elaboració pròpia.

Annex S21.2. Proposta de llistes de control per a l'avaluació actitudinal
dels alumnes
ACTITUDS DAVANT L’APRENENTATGE

SÍ

NO

Assisteix a classe.
Arriba tard a classe.
El seu comportament a classe és correcte.
Planteja preguntes i dubtes sobre l'assignatura.
Realitza les feines per casa i les entrega a temps.
Està atent a classe.
Es preocupa per l’assignatura.
Compleix les normes de seguretat i d'higiene a
l'aula.
Utilitza les eines corresponents per desenvolupar les
tasques de classe.
Manté l'ordre en el lloc de treball.
Avaluació actitudinal davant de l'aprenentatge. Font: elaboració pròpia.

TREBALL EN GRUP

1

Aporta idees a l'equip.
Escolta als companys.
Mostra iniciativa per resoldre els problemes de grup.
Accepta i realitza les tasques acordades pel grup.
Té en compte el punt de vista dels altres.
Participa de forma activa en les sessions.
Manté un bon clima de treball en el grup.
1- Molt en desacord 2- En desacord 3- Neutre 4- D'acord 5- Molt d'acord
Avaluació actitudinal de treball en grup. Font: elaboració pròpia

2

3

4

5

Annex S22.1.Material de suport pels docents del contingut “l’empresa
virtual i la seva presència a Internet”.
A continuació s'adjunta una presentació molt detallada per al professor en relació al contingut
de “l’empresa virtual i la seva presència a Internet”. Es tracta d’una presentació amb molta
informació que supera el nivell necessari per impartir l’assignatura d’Emprenedoria de primer
cicle d’ESO. Tanmateix vol ser una guia per tal que aquells docents que estiguin interessats en
aprofundir en la temàtica puguin disposar dels recursos necessaris per fer-ho. Conscient també
de la dificultat que pot suposar la comprensió del contingut de la presentació per a professors
novells en la matèria, s’ha realitzat un enregistrament de vídeo de la mateixa que vol servir per
facilitar la comprensió del material.
També
es
troba
disponible
a
https://www.dropbox.com/sh/zzmgw0ytdw4ljsv/AAAaqDpWIUfEvjb-15ulXCJWa?dl=0
l’enregistrament de vídeo de la presentació com la presentació en format digital.

l’enllaç
tant

15/06/2016

L’EMPRESA VIRTUAL
I LA SEVA PRESÈNCIA
A INTERNET
Miquel Sánchez

QUÈ VEUREM?
• A on?
• Internet com a oportunitat
• Àmbits de l’oportunitat i necessitat de formació
• Emprenedor online vs. Emprenedor offline
• Com ho faig?
• Anàlisi de mercat
• Com aconseguir usuaris
• Models de negoci

• Recursos

1

15/06/2016

A ON?
TECNOLOGIA 2n ESO:
•L’empresa virtual i la seva presència a internet.
• Màrqueting i promoció.
TECNOLOGIA I TIC 4t ESO (COMPACTADA)
•Creació i publicació a Internet. Estàndards de publicació.
EMPRENEDORIA 3r ESO
•Iniciativa emprenedora i projecte d’empresa

QUÈ VEUREM?
• A on?
• Internet com a oportunitat
• Àmbits de l’oportunitat i necessitat de formació
• Emprenedor online vs. Emprenedor offline
• Com ho faig?
• Anàlisi de mercat
• Com aconseguir usuaris
• Models de negoci

• Recursos
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15/06/2016

INTERNET COM A OPORTUNITAT

1.654
bilions
Font: www.marketer.comCome Score Media Metrix

INTERNET COM A OPORTUNITAT

1.654$ bilions
facturació mundial
ecommerce 2015
Font: www.marketer.comCome Score Media Metrix
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INTERNET COM A OPORTUNITAT

Font: www.marketer.comCome Score Media Metrix

INTERNET COM A OPORTUNITAT

Font: Come Score Media Metrix
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15/06/2016

INTERNET COM A OPORTUNITAT

Font: we are social (http://wearesocial.sg). Notació anglosaxona, a on un bilió = 109

INTERNET COM A OPORTUNITAT

Font: we are social (http://wearesocial.sg)
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15/06/2016

INTERNET COM A OPORTUNITAT

Font: we are social (http://wearesocial.sg)

INTERNET COM A OPORTUNITAT

Font: we are social (http://wearesocial.sg)
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15/06/2016

QUÈ VEUREM?
• A on?
• Internet com a oportunitat
• Àmbits de l’oportunitat i necessitat de formació
• Emprenedor online vs. Emprenedor offline
• Com ho faig?
• Anàlisi de mercat
• Com aconseguir usuaris
• Models de negoci

• Recursos

Àmbits de l’oportunitat i necessitat de formació

Els nostres alumnes necessiten estar ben
formats!
• Emprenedor
• Treballador en el sector

• Usuari
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15/06/2016

QUÈ VEUREM?
• A on?
• Internet com a oportunitat
• Àmbits de l’oportunitat i necessitat de formació
• Emprenedor online vs. Emprenedor offline
• Com ho fem?
• Anàlisi de mercat
• Com aconseguir usuaris
• Models de negoci

• Recursos

Com ho fem? >> Pensar el “què”
Ajudem als nostres alumnes a emprendre!

• Aprofitar sinèrgies
• Buscar nínxol i explotar-ho
• Buscar exemples d’èxit a altres païssos
• Molt millor si domines el tema
• Preguntar al client potencial
• Preguntar a algun inversor si posaria
diners en la idea
• Buscar informació del tamany del mercat

8

15/06/2016

QUÈ VEUREM?
• A on?
• Internet com a oportunitat
• Àmbits de l’oportunitat i necessitat de formació
• Emprenedor online vs. Emprenedor offline
• Com ho fem?
• Anàlisi de mercat
• Com aconseguir usuaris
• Models de negoci

• Recursos

Com ho fem? >> Anàlisi de mercat
A Internet tot és mesurable…

9
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Com ho fem? >> Sem Rush

Com ho fem? >> Sem Rush

10

15/06/2016

Com ho fem? >> Sem Rush

Com ho fem? >> Similarweb
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15/06/2016

Com ho fem? >> Similarweb

Com ho fem? >> Similarweb
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15/06/2016

Com ho fem? >> Similarweb

QUÈ VEUREM?
• A on?
• Internet com a oportunitat
• Àmbits de l’oportunitat i necessitat de formació
• Emprenedor online vs. Emprenedor offline
• Com ho fem?
• Anàlisi de mercat
• Com aconseguir usuaris
• Models de negoci

• Recursos
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Com ho fem?
Però quin és el secret de l’èxit?

Com ho fem? >>
El secret és Aconseguir usuaris!
- SEO (search engine optimization)
- SEM (search engine marketing)
- Remarketing
- Xarxes Socials
- email marketing
- Blog i fòrums especialitzats
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Com ho fem? >> Com aconseguir usuaris
SEO vs. SEM

Com ho fem? >> Com aconseguir usuaris

15

15/06/2016

Com ho fem? >> Com aconseguir usuaris
SEO vs. SEM
SEO

SEM

Gratuit

Pagament

Llarg termini

Curt termini

Marques / visites

Conversió ROI

In site – out site

Campanya i landings pages

Google analytics

Google AdWords

500€

% de clicks

Qualitat mitja

Alta qualitat

Poc control de les visites

Gran segmentació

Comunicació / tècnic

Analítica

Com ho fem? >> Com aconseguir usuaris
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Com ho fem? >> Com aconseguir usuaris
Remarketing
•Anuncis configurables
• Ajustable cada finestra
• CPC (cost per click) més alts
• CR (conversion rate) més alta

Com ho fem? >> Com aconseguir usuaris
Xarxes Socials
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Com ho fem? >> Com aconseguir usuaris
Xarxes Socials
Facebook

Twitter

Publicitat CPC /CPM

Paquets premium

Fan page

Comprar followers

Difícil enviar visites fora

Fàcil enviar visites fora

Target d’usuaris mig – baix

Target d’usuaris mig – alt

2 o 3 publish al dia

Repetició tweets dia

Molta imatge

Molta publicació

Concursos

Hashtags i trending topics

Integració a la web

Integració a la web

Com ho fem? >> Com aconseguir usuaris

Web Performance Optimization
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QUÈ VEUREM?
• A on?
• Internet com a oportunitat
• Àmbits de l’oportunitat i necessitat de formació
• Emprenedor online vs. Emprenedor offline
• Com ho fem?
• Anàlisi de mercat
• Com aconseguir usuaris
• Models de negoci

• Recursos

Com ho fem? >> Models de negoci

-Publicitat
- Freemium
- Subscriptors
- Generació de leads
- Royalties
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Com ho fem? >> Models de negoci
Model de publicitat
Directe
Agència
adSense - afiliació

TIPUS DE PUBLICITAT
•Anunci de text

MODEL D’INGRESSOS
•CPM (cost per mil)

•Banner dinàmic / estàtic

• CPC (cost per click)

• Vídeo

• Content advertising
• Base de dades
• Accions xarxes socials

Com ho fem? >> Models de negoci
Model freemium
- TIPUS DE FREEMIUM
•Free trial
•Value Based
• Open source
- BARRERES D’ENTRADA
- TEORIA DELS COSTOS MARGINALS
- ENTRE EL 1% I EL 5% paguen
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Com ho fem? >> Models de negoci
Model de subscripció
- TIPUS DE SUBSCRIPCIÓ
•Newsletter
•Club
•Aplicació
•Informació
•Ús
- IMPORTANT MESURAR TAXA
DE PÈRDUA DE CLIENTS
- EVOLUCIÓ DEL MODEL OFFLINE

Com ho fem? >> Models de negoci
Model de generació de LEADS
- Important el LTV (life time value) i el
CAC (cost captació client)
- Conversió visita – lead . Venda

- Buscar valor afegit
- Qualificació del lead
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Com ho fem? >> Models de negoci
Generació de royalties

- Totalment a variable
- Mercats molt atomitzats
- Control del canal
- Control del preu

Recursos
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Moltes gràcies!

23

