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1. Introducció a LinkedIn  
 
2. Configuració i optimització 
 
3. Acció a LinkedIn  
 
4. Característiques avançades, 
trucs i consells  

Índex 
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Xarxes professionals i la seva influència per països 



*as of March 31, 2012 

2 4 
8 

17 

32 

55 

90 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
LinkedIn Members (Millions)  

300M (2015)  

* 

82% 
Fortune 100 Companies  
use LinkedIn to hire 

* 

Company Pages 
 
>2M * 

Professional searches in 2011 
 

~4.2B 

LinkedIn va néixer a l’any 2002 al saló de Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn. 

Per què LinkedIn? Fets i xifres 
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Per què LinkedIn? Fets i xifres 
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Per què LinkedIn? Fets i xifres 



7 



8 

És una empresa que cotitza a la borsa, i té un model de negoci diversificat amb ingressos provinents de 
solucions per a la selecció de personal, solucions  publicitàries i subscripcions premium. 

Per què LinkedIn? Fets i xifres 
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Fonaments de la llei dels sis graus i el networking 

Teoria que intenta provar que qualsevol a la 
Terra pot estar connectat amb qualsevol 
persona a través d'una cadena de coneguts 
que no té més de cinc intermediaris 
(connectant a les dues persones amb 
només sis enllaços) o més popularment 
que.. 
 

"el món és un mocador".  
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Establir els objectius. Què pot fer una empresa 
internacional amb LinkedIn? 

Marca objectius 

Domina l’eina 
Profile - Company 
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Marca objectius 
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Creació del perfil; pedra angular de l'activitat d'acord 
amb els objectius 

… Pot ser porta una mica de temps.. 

Domina l’eina 



13 

Configuració del perfil al 100% 
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Configuració i privacitat 
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Domina la configuració 
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Crear la teva pròpia empresa - Company Profile 
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Creació i optimització de la pàgina d'empresa. 
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Creació i optimització de la pàgina d'empresa. 
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Creació i optimització de la pàgina d'empresa. 
Planes de producte (case studies) 
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Creació i optimització de la pàgina d'empresa. 



24 ... I la resta, també!!! 
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Bé..la configuració! 
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Estratègies de creixement i aprofitament d'una 
xarxa eficaç a escala internacional. 

Acció a LinkedIn  

•Estratègies per la creació d’una xarxa a 
escala internacional. 
 

•Estratègies d’investigació de mercats  a 
nivell internacional. 
 

•Estratègies de captació de potencials 
clients de diferents països. 
 

•Estratègies de promoció i publicitat dels 
productes, serveis, i imatge de marca. 
 

•Estratègies per trobar talent a nivell 
global. 
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Cercar per e-mail: manual o sincronitzat 
 
Cercar per empresa 
 
Cercar per universitats o col·legi  
 
Propostes de linkedin 
 

 

http://ayuda.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/1640 
 
 
 

Creació d’una xarxa eficaç a escala internacional 

http://ayuda.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/1640
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.. Cerca potencials clients o partners… i pots automatitzar-ho 

Creació d’una xarxa eficaç a escala internacional 
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Creació d’una xarxa eficaç a escala internacional 
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Estratègies d’investigació de mercats  a nivell 
internacional. 
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Estratègies de captació de potencials clients de 
diferents països. 

Company 
profile 

Profile 

Show Articles 
Trade fairs 

Downloads 

Lead 
Generation 

Feedback 

Excuse 
Pretext 
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Ús dels grups de LinkedIn per captar clients  
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1. Selecciona els grups objectiu pel nivell d'activitat, no 
sols per la grandària. 
 
2. Uneix-te als grups amb el teu perfil professional, no amb 
el de l'empresa. 
 
3. No fer aportacions fora de context; observa i espera el 
moment. 
 
4. Utilitza la "Escuse / pretext" per arribar a la gent. 
 
5. Crea pàgines de destí específiques amb la "Escuse / 
pretext" per recollir el contacte. 
 
6. Utilitza la base de dades generada per tornar a 
comunicar i contactar. 

Ús dels grups de LinkedIn, maximitzar-ne el benefici 
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Crear un Grup a Linkedin 
http://ayuda.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/542 

 

http://ayuda.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/819 
 

http://ayuda.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/542
http://ayuda.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/819
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Controlant.... 
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Controlant.... 
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Controlant.... 
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Controlant.... 
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Els comptes premium, característiques i usos 
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Els comptes premium, característiques i usos 
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Estratègies de promoció i publicitat dels productes, 
serveis, i imatge de marca. 

https://www.linkedin.com/directads/ 

https://www.linkedin.com/directads/
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LinkedIn Ads: configuració, acció i control 
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Estratègies per trobar talent a nivell global. 

https://business.linkedin.com/talent-solutions/products/recruiter 
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I més +++ a linkedin… 
Pulse 
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Gràcies 

BARCELONA – ALICANTE 
902 104 184 

Víctor de Francisco 
Director de REEXPORTA.  

Think About Export,s.l. 
vdf@reexporta.com 

@victordf 

http://www.linkedin.com/company/reexporta.-think-about-export 

https://plus.google.com/111947649068409142515 
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