
WhasApp
Business

FERRAMENTA DE COMUNICACIÓ 
PER A EMPRESES



WHATSAPP 
BUSINESS
ESTRATÈGIA DE 
COMUNICACIÓ

WhatsApp Business és una part
fonamental de l'estratègia de
comunicació d'una empresa, per a
facilitar l'intercanvi d'informació entre
client i empresa.

Canal d'atenció al
client que més està
creixent
exponencialment en
el món de la
comunicació
empresarial.



3 variacions de WhatsApp:

  
WHATSAPP 
BUSINESS
Aplicació gratuïta 

dissenyada per a atendre 

les necessitats de les 

petites empreses.

 WHATSAPP 
BUSINESS API

La API de WhatsApp Business és 

una eina de pagament que 

busca donar resposta a la 

necessitat de les mitjanes i grans 

empreses de comunicar-se amb 

els clients a través de la 

plataforma.

WHATSAPP 
PERSONAL

Aplicació de missatgeria 

instantània per a usuaris 

generals



WhatsApp Messenger WhatsApp Business API de WhatsApp Business

Para uso personal Para pymes Para empresas medianas-grandes

Mensajes 1 a 1
Atención al cliente personalizadaMarketing a 

pequeña escala
Campañas de mensajería masivaAtención al 

cliente estratégica

Aplicación, navegador Aplicación, navegador Interfaz de terceros

1 usuario, 2 dispositivos máx. (1 teléfono, 1 
ordenador)

1 usuario, 2 dispositivos máx. (1 teléfono, 1 ordenador) Usuarios y dispositivos ilimitados

Sin herramientas de empresa

Perfil de empresa, Catálogo de productos, Mensajes 
de difusión o broadcast (limitado), Mensajes 

automatizados (limitado), Mensajes de sesión, 
Grupos de chat: es posible crear y participar, No hay 

check verde en la cuenta oficial

Perfil de empresa, Catálogo de productos, 
Mensajes de difusión o broadcast, Mensajes 

automatizados (chatbots, transacciones), 
Mensajes de sesión, Grupos de chat: es posible 

crear (pero no participar), Opción de check 
verde en la cuenta oficial

Contactos del teléfono que cuentan WhatsApp Contactos del teléfono que cuenta con WhatsApp
Contactos importados de una lista de 

suscriptores



COM CANVIAR 
DE WHATSAPP 
PERSONAL A 
WHATSAPP BUSINESS

Còpia de seguretat en WhatsApp
personal.

Sincronitzar WhatsApp Business.

Pots utilitzar les aplicacions WhatsApp
Business i WhatsApp Messenger de
manera simultània, sempre que els
comptes estiguen associades a números
de telèfon diferents.

Creació de perfil empresarial que inclou
informació important per al client
(direcció, horari d'atenció, llocs web,
xarxes socials).



FUNCIONS DE WHATSAPP BUSINESS

AUTOMATITZAR 
MISSATGES

Missatges de benvinguda, 

d'absència i de resposta. 

Perquè els teus contactes 

estiguen sempre informats 

de la situació de l'empresa.

També es poden afegir 

respostes a preguntes 

freqüents.

BRANDING

Imatge corporativa de

l'empresa, logo, descripció, 

catàleg, imatges, fons, 

promocions especials.

 

 

 

  
ORGANITZAR I 
SEGMENTAR 
CONTACTES 

Classificar en etiquetes per 

a enviar missatges 

personalitzats

VARIETAT DE 
CONTINGUT

Encara que deu ser un perfil 

més formal que el personal, 

la plataforma permet 

utilitzar també enllaços, 

fotografies, vídeos, PDF, 

ubicacions i missatges 

d'àudio.

  
ESTADÍSTIQUES

Permeten identificar el nombre de missatges respostos, el nombre de clics a enllaços i el tipus de

contingut que està tenint més interacció, entre altres dades.





EDITAR PERFIL



BENVINGUDA
Hola, gràcies per escriure'ns! El nostre horari d'atenció al client és de

[horari del negoci] en dies laborals. Mentrestant, pots deixar-nos

qualsevol dubte o petició i et respondrem tan prompte com siga

possible.

MISSATGES

ABSÈNCIA
Hola, gràcies pel teu missatge. Estic fora de l'oficina fins al [DATA].

Respondré als missatges tan prompte com puga, una vegada que torne.

Per a qualsevol assumpte urgent, pot comunicar-se amb el meu company

[NOM DEL COMPANY] amb [ENLLAÇ Al WHATSAPP DEL COMPANY].

RESPOSTES RÀPIDES
Frases o textos que es redacten prèviament amb la finalitat de contestar

preguntes que se solen repetir amb freqüència. 





COM CREAR
RESPOSTES
RÀPIDES

Obrir menú "Més opcions" prement sobre el botó dels
tres punts verticals.
Eines per a l'empresa.
Toca sobre Respostes ràpides en la secció de
Missatgeria
Et trobaràs amb un exemple predefinit per WhatsApp,
pots editar-lo o saltar al següent pas
En la part inferior dreta, prem el botó Afegir (+) per a
configurar una resposta ràpida nova des de zero
Redactar el missatge de la teua nova resposta ràpida
Opcionalment, podràs afegir *emojis i arxius
multimèdia com a elements de la teua resposta ràpida.
Toca sobre *Atajo per a configurar el comando que
activa la resposta establida
Toca en el botó GUARDAR situat a dalt a la dreta per
a finalitzar el procés

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.





ENLLAÇ DIRECTE A WHATSAPP
https://wa.me/XXX XXX XXX



COM DONAR 
FORMAT DE 
TEXT AL NOSTRE 
MISSATGE

*NEGRITA
*Text en negrita*

_CURSIVA
_Text en cursiva_

~TAXAT 
~ ̶T̶e̶x̶t̶ ̶ t̶a̶x̶a̶t̶ ~
UTILITZAR EMOGIS,
PUNTS, SEPARACIONS



ETIQUETES
Per a organitzar i segmentar
contactes.

Permet gestionar els teus contactes
amb etiquetes: “nou client”, “queixa”,
“client *fidelizado”, “urgent”…

Molt pràctic a l'hora de fer un
seguiment de les converses i crear
llistes de difusió desde una etiqueta.



ETIQUETES
Es poden crear etiquetes amb colors o
noms diferents i afegir-les a un xat
complet o a missatges específics dins del
xat.

-> Etiquetes ->     Crear nova etiqueta

Seleccionar el xat, clicar       -> Elegir etiqueta



LLISTA DE DIFUSIÓ
Una llista de difusió et permet enviar un missatge o arxiu
multimèdia a diversos contactes alhora. Li apareixerà a cada
contacte de la llista com un missatge individual.

Només podran rebre els teus missatges aquells usuaris que
hagen prèviament guardat el número de Whatsapp del teu
negoci (per això és important que els demanes als teus clients
que et guarden).
Un màxim de 256 membres, però pots crear tantes llistes com
necessites. 

WhatsApp > Més opcions > Nova difusió > Seleccionar
contactes un a un > Dissenyar missatge

ETIQUETES + LLISTA DE DIFUSIÓ
Etiquetes > Seleccionar etiqueta > Enviar missatge a clients



QUÈ ÉS HELPDESK?
Recurs de comunicació que serveix com a canal de
comunicació.
Permet emmagatzemar tots els missatges intercanviats
per l'interlocutor i fer una base de dades de seguiments i
incidències mitjançant un sistema de tiquet únic per a
cadascuna d'elles.
Exemples: Zendesk, Intercom, FreshDesk, Brand Embassy,
Zoho Desk, TeamSupport ...

QUÈ ÉS UN CHATBOT?
Los chatbots son aplicaciones informáticas basadas en la
inteligencia artificial que permiten simular la
conversación con una persona, dándole respuestas
automatizadas a sus dudas o preguntas más comunes.



Més opcions > Ajustos > Eines per a

l'empresa > Catàleg.

Si estàs creant un catàleg nou, toca Afegir
un article nou.

Toca el signe més i, després, Afegir
imatges. Toca Galeria per a pujar imatges

de les teues fotos o Càmera per a prendre

unes noves. Pots pujar fins a 10 imatges.

Proporciona el nom del producte o servei.
També pots afegir detalls opcionals als

articles que puges, com el preu, la

descripció, un enllaç al lloc web i el codi

de producte o servei.

Guardar.

1.

2.

3.

4.

5.

CATÀLEG



TIPS PER FER PUBLICITAT EN 
WHATSAPP

PUBLICITAT EN 
ESTATS DE 
WHATSAPP 

Estratègia "amigable" de 

publicitar els teus productes 

perquè es camuflen amb els 

estats dels seus amics.

 

Animar que els clients inicien 

un xat amb tu amb algun 

CTA cridaner

MISSATGES 
PUBLICITARIS 

PERSONALITZATS 
I SEGMENTATS

Mostrar-li un producte alineat 

a les seues necessitats.

 

 Treball previ de 

personalització i segmentació 

de clients.

LLISTES DE
DIFUSIÓ

Enviar missatges massius 

(ofertes, llançaments, novetats, 

etc) a múltiples contactes al 

mateix temps. Arriben a cada 

client com un xat individual.

 

Estableix una freqüència 

d'enviament que siga 

respectuosa i moderada, La 

plataforma podria pensar que 

eres spam.  

 

PUBLICITAT 
MITJANÇANT 

ANUNCIS CLIC A 
WHATSAPP 

Funcionalitat de 

l'administrador d'Anuncis de 

Facebook perquè els clients

inicien converses amb el teu 

negoci en fer clic al botó 

‘’d'enviar missatge Whatsapp’’ 

 



TIPS PER FER PUBLICITAT EN 
WHATSAPP

MITJANÇANT 
GRUPS

Creació de grups amb els teus 

clients.  Pots enviar de manera 

fàcil i massiva els teus anuncis, 

novetats i ofertes. Accepten fins 

a 256 participants.

 

Ser un administrador agradable, 

dona peu a que interactuen i et 

facen preguntes, per a cultivar 

relacions amb els clients i donar 

una imatge més humana. 

 

 

TRASLLADA LES 
CONVERSES A 

WHATSAPP

Tratar de portar les converses 
d'altres xarxes o plataformes 

cap a WhatsApp. 

ENLLAÇ DIRECTE

Publicitat en WhatsApp 

mitjançant botó en el teu lloc 

web. 

Els clients podran iniciar xats 

amb tu de manera ràpida i en 

un sol clic sense tindre que 

escriure el teu número en els 

seus telèfons.

ESTRATEGIES:
FER NEWSLETTERS:

SORTEJOS

PROMOCIONS FLASH: 

RESERVES I VENDES
DIRECTES

Butlletins informatius cada 10-

20 dies.

L'únic objectiu és vendre.

Fixar un dia especifique

Exemple: Divendres de 2x1



CITA PRÈVIA

674 76 40 81 

@riberaimpulsa

lariberaimpulsa@consorcidelaribera.com



GRÀCIES!


