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INSTAGRAM?
¿Què és  Desenvolupant la presència de la

teua organització en Instagram,
podràs millorar el rendiment de la

teua estratègia de màrqueting i
aconseguir que estiga a l'altura de

les teues expectatives.

Instagram és una plataforma
extremadament eficaç per a

promocionar els productes de la
teua empresa.



PLA DE SOCIAL MEDIA

Abans de començar

Què oferim?
Quines són les nostres necessitats
i objectius?
Qui és el nostre públic objectiu?
Buyer persona*
On està la nostra competència?
Identitat de marca, coherència.



PLA DE CONTINGUTS

Definir el calendari de publicacions.
Contingut de valor.
Bona qualitat de fotografia.
Regularitat en post i stories.

QUÈ I QUAN PUBLIQUEM?



Generar una comunitat amb el teu              
 públic objectiu on principalment regne la
interacció.
Fidelitzar i augmentar el vincle emocional.

OBJECTIUS



OPORTUNITATS
Xarxa amb més augment d'usuaris.
Públic variat, relativament jove.
Oportunitat per a aplegar a més clients.
Permet tindre major interacció. M'agrada, comentaris, compartir.
Augmentar el reconeixement de l'empresa.
Perfil de baix cost, xarxa molt visual. Només amb fotos i vídeos
pots crear interacció.
Augmentar l'abast del teu producte o servici i, conseqüentment,
generar més vendes.
Portar usuaris a la pàgina web i tenda en línia.
Opció de publicitat de pago.



PERFIL DE EMPRESA
Instagram

Crear perfil d'Empresa.
Connecta amb Facebook.

Permet veure estadístiques.
Tenda de Facebook.

Instagram Ads.



BIOGRAFIA
Ajuda a conéixer-nos

Foto de perfil.
Nom.
Descripció.
Adreça Web.
Ubicació tenda física.
Horari.
Linktree.
Contingut visual.



PUBLICACIONS
Programació de contingut i freqüència
de publicació
Mencions @ / Etiquetes.
Localització.
#Hastagas - Ideal de 5 a 10. (Hastagas
relacionats amb la publicació, de marca,
de productes, tendència, de
localització) 
Carrusel de fotos (opción que genera
curiosidad)





TIPS FOTOS
Espectaculars

Adequada resolució de la imatge.
Il·luminació. Aprofitar la llum natural.

Utilitzar diferents angles.
Escenaris acorde a la temàtica, no deixar

objectes en el fons.
Definir un filtro a l'estil del comerç.

Gastar sempre la mateixa gamma de colors.
Prendre diverses fotos.

Editar les fotos.
Centrar el producte o fotografiar detalls.



BONES PUBLICACIONS
escriure

Contingut de qualitat.
Informatiu i que solucione necessitats dels seguidors.

Fàcil de comprendre.
Incloure cridà a l'acció.

Utilitzar emojis.
Format de text negrita/cursiva per a destacar.

Espais en blanc entre línies.
To relaxat i proper.

No molt llarg: de 138 a 150 caràcters.



PUBLICAR
Millors hores per a 15:00 a 16:00 h

21:00 a 22:00 h
Lunes, jueves, viernes y domingo.

Veure en audiència -> seguidors, les
millors franges horàries per al teu

negoci.



STORIES
Humanitzar la marca.
Facilitat d'engagment.
IGTV - Permet crear vídeos
més llargs.
Reels - 15, 30 o 60 segons.
Directes.



TIPS STORIES
Fotos/vídeos 1080x1920 px i en vertical.
Compartir les publicacions.
Moltes opcions per a crear interacció.
#hasthags i etiquetes.
Guardar les històries.
Idees: Anunciar nous productes, provar
serveis, tutorials, enquestes, jocs de
preguntes i respostes.



REELS
Com utilitzar

Impactar des de l'inici
Utilitzar un titular que cride l'atenció
Mantindre la retenció de l'usuari
Utilitzar subtítols
Bona il·luminació i qualitat
Música en tendència
Ser costant
Utilitzar Hashtags
Ser creatiu i original



TENDA
Enllaçar perfil de Facebook.
Crear tenda en Facebook.
Enllaçar tenda amb Instagram.
Etiquetar productes.





ESTADÍSTIQUES
Com analitzar les

Perfil -> Tres ratlles de dalt -> Insights
Millors hores per a publicar.
Publicacions amb més interacció.
Tipus de publicació que més agrada. 
Edat, sexe, localitat



És important ressaltar alguns termes rellevants:

La quantitat total de
vegades que es van
visualitzar totes les teues
publicacions.

La quantitat de comptes
únics que van visualitzar
les teues publicacions.

La quantitat total de
"m'agrada", comentaris i
clics en les teues
publicacions.
No és important quants
usuaris veuen les teues
publicacions, si ningú
interactua amb elles. 

Impressions Abast

Interacció



PUBLICITAT
pagada
Perquè el teu missatge arribe a més audiència.
Quatre tipus diferents d'anuncis :

Anuncis fotogràfics
Anuncis en vídeo

Anuncis en seqüències
Anuncis en històries

Determina l'objectiu. 
Identifica l'audiència.
Selecciona la ubicació de l'anunci. 
Estableix el pressupost i programa l'anunci. 
Crea els anuncis.

1.
2.
3.
4.
5.



ESTRATÈGIES
Vídeos en directe.
Instagram Shopping, si eres un ecommerce.
Tindre en compte l'algoritme d'Instagram.
Analitzar els resultats i saber quan publicar.
Mostrar la part humana de l'empresa.
Crear concursos i sortejos (Demanar foto als guanyadors)
Campanya de preguntes, incentiva als teus seguidors.
Utilitzar contingut dels teus usuaris.
Fixar-se en el calendari Community Manager.



CANVA
STOP MOTION

Disseny
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FERRAMENTES

UNUM
FB PLANNER

BUFFER
 

Planificar
LIGHTROOM

INSHOT
UNFOLD
PICSART
LAYOUT

INSHOT (VIDEO)

Editar
REPOST

Compartir
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GRÀCIES!


