
Com integrar Tik Tok
a la meua

estratègia de màrqueting?



¿QUÈ ES TIK TOK?

Abans de començar

Eina d’edició de vídeo en línia per a
mòbils, que serveix per a crear i
compartir vídeos d’entreteniment
curts, d’una durada entre 3 a 60
segons i a diferents velocitats.



OBJECTIU
Crear una comunitat, un grup de persones afins per
temes d'interés.
Humanitzar la marca, crear engagement i connectar
amb públics joves.



1.000 milions d'usuaris actius mensuals. 
Perfil d’audiència que se situa entre els 18 i els 40 anys.
El 41% dels usuaris tenen entre 16 i 25 anys.
EL 20% té menys de 14 anys. 
Els usuaris passen una mitjana de 46 minuts al dia en la 
plataforma.

DATES D'INTERÉS

TIK TOK



BENEFICIS
- S’està tornant cada vegada més amigable per a les 

marques, ja es pot fer inclús publicitat.
- Auge del videomarketing.

- Al 86% de les persones els agrada veure més vídeos de 
les marques. 

- Permet als usuaris crear i compartir vídeos divertits 
mentre canten, ballen o sincronitzen els llavis amb les 

seues cançons preferides.
 - Permet que els joves s'expressen de manera creativa.



TIK TOK?
Els teus clients son usuaris
actius en 

Analitzar si els clients o clients potencials 
están en Tik Tok per a confirmar si 
deuries o no afegir aquesta App a la teua 
estratègia de marketing digital.
Valorar diversificar el públic.
Si els teus usuaris no están en tik tok, no 
pedre de vista la xarxa social, son els 
clients del futur, et poden donar pistes e 
idees.



Definir el calendari de publicacions.
Continguts creatius, de valor i divertits.
Bona qualitat de vídeo.
L’ús d’etiquetes per a crear comunitat i
arribar a una audiéncia més àmplia.

QUÈ I QUAN PUBLIQUEM?

PLA DE CONTINGUTS





PERFIL DE EMPRESA
Tik Tok

Crear perfil de Tik Tok.
Canviar a compte d'empresa.

Foto de perfil.
Nom d'usuari.

#hashtag propi de la teua marca.
 



PUBLICACIONS
Trends i Challenges
Buscar els millors #hashtags en 
Discover y Trending.
Contingut divertit.
Publicitat de forma indirecta.
Oferir valor a l'usuari.
Al principi, videos de 15 segons o 
menys.

https://www.tiktok.com/discover?lang=es
https://www.tiktok.com/trending?lang=es


TROBAR LA IDENTITAT
ajuda per a

· Fer proves amb totes les opcions que dona l'eina.
· Pensar quin tipus de contingut per a la teua empresa

· Conéixer el tipus de persones que estan veient els teus tiktoks
· Fase d'ideació i creació de Tik Toks.

· Aconseguir almenys 100 seguidors perquè l'eina ens done unes 
estadístiques amb les quals guiar-nos.

· Utilitzar hashtags de tendència.
· Incitar als usuaris a fer un repte.

· Contactar amb Influencers.



VIDEOS
Com fer els millors

Adequada resolució.
Posició en vertical.
Il·luminació. Aprofitar la llum natural.
Escenaris acorde a la temàtica, no deixar 
objectes en el fons.
Fer transicions.
Ser original.
Organitza't i grava diferents vídeos en un 
mateix dia. Es poden guardar en esborranys 
i després publicar-los.
Valorar comprar un "anell de llum".

https://youtu.be/nYGzt9jDZ2Q


FUNCIONALITATS

Pulsar botó +
Triar càmera posterior o interna. 
Velocitat: normal, càmera ràpida o lenta.
Filtre.
Embellir, per a millorar el teu rostre amb
maquillatge.
Afegir música o diàlegs per a fer muntatges.
Els efectes es poden utilitzar abans o afegir
després de fer el video. 
Si ho guardes en esborranys, pots anar afegint
fragments.



TIK TOK ADS
Branded Lenses: Permet crear filtres de realitat augmentada
personalitzats.
Hashtag challenge ads: Promoció d'una etiqueta, relacionada amb la
cridada a fer un repte. En usar aquest anunci, aconsegueixes que la
teua etiqueta tinga un bàner dins de la pestanya “discover” durant 6
dies.
In-feed (biddable ads o native ads):  Els anuncis que apareixen en el
feed. T'ofereix l'opció de posar botons de crida a l'acció. A més, podràs
segmentar el teu anunci per situació geogràfica, edat i gènere.
Brand Takeover ads: Apareixeràs en la pàgina d'inici ocupant la
pantalla completa entre 3 i 5 segons. Només pot haver-hi una marca
per dia i per país que publicite, per la qual cosa és un anunci molt car.
TopView ads: Anuncis de 60 segons de vídeo en la millor posició on la
veuran el major nombre d'usuaris.
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GRÀCIES!


