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Avui veurem 

• Què és el Vídeo Marketing. 

• Per a què serveix?  

• Com el podem utilitzar en la promoció dels 

nostres productes o serveis? (Exemples 

concrets)  

• Quins són els factors clau d'èxit d'una 

bona estratègia de vídeo màrqueting?  

 



QUÈ ÉS EL  

VÍDEO 

MARKETING 



Definició 

• És una tècnica de Marketing Digital que 
consisteix en crear contingut  en forma de 
vídeo, per després distribuir-lo a través 
d’eines específiques. 

• Les principals eines són: 

– Youtube 

– Vimeo 

• Però també el nostre lloc web és un bon 
espai a través del que donar-lo a conèixer. 
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PER QUÈ 

COMUNICAR 

AMB VÍDEO 
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• Youtube ha 

esdevingut el 

lloc web 

número 3 del 

món (darrera 

Google i 

Facebook). 
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• Els joves no volen llegir, volen 

escoltar i veure. 
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• És una manera fàcil de 
comunicar: 
– Podem explicar el 

nostre producte /servei. 

– Podem mostrar com 
diferents segments de 
mercat consumeixen el 
nostre producte / servei. 
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• La relació inversió / 

obtenció de 

resultats és molt 

positiva. 

• No calen grans 

actors. L’important 

és comunicar i 

connectar amb 

l’usuari. 

 

9 



• És una molt 
bona manera 
de transmetre 
una millor 
imatge de 
l’empresa i de 
millorar la seva 
reputació. 
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• Els cercadors 

cada vegada hi 

donen més 

importància. 
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• És una molt bona 

eina de relacions 

públiques 
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QUÈ 

COMUNICAR 



Un vídeo serveix per a moltes 

coses... 

• Descripció de productes i serveis. 

• Presentació de novetats. 

• Esdeveniments futurs o passats. 

• Com arribar. 

• Opinió dels nostres usuaris. 

• Memòria històrica. 

• Formació. 
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Vídeo sobre “qui som” 

16 http://www.youtube.com/watch?v=raxNmq6z7PU  

http://www.youtube.com/watch?v=raxNmq6z7PU


Com arribar 

http://www.youtube.com/watch?v=rDih8Fu

1Kuo  17 

http://www.youtube.com/watch?v=rDih8Fu1Kuo
http://www.youtube.com/watch?v=rDih8Fu1Kuo


Vídeo blog del 25è aniversari del 

Mercat de les Flors 

http://25anys.mercatflors.cat/ 18 



És una forma més personal de 

comunicar-se 
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Permet explicar millor el 

funcionament de les coses 
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Permet participar en 

esdeveniments 
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Zappos: 1 producte  1 

vídeo 
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Vídeo promocional 

http://www.youtube.com/watch?v=w0ffwDY

o00Q  
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http://www.youtube.com/watch?v=w0ffwDYo00Q
http://www.youtube.com/watch?v=w0ffwDYo00Q


Viral que no té res a veure amb 

el producte 

http://www.youtube.com/watch

?v=11s4UFsNe48&feature=rel

ated  
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http://www.youtube.com/watch?v=11s4UFsNe48&feature=related
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TIPUS DE VÍDEO 
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Time Lapse 

• Hi ha 

programaris 

específics 

per fer-lo, 

però també 

APP Mobil 

com ara 

iMotion HD 

https://www.youtube.com/watch?v=PGW5

Edzl2TY&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=PGW5Edzl2TY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PGW5Edzl2TY&feature=youtu.be
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Harlem Shake 

 • No és 

necessar

i… però 

també hi 

ha APPs, 

ex: The 

Harlem 

Shake 
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http://www.youtube.com/watch?v=8f7wj_RcqYk  

http://www.youtube.com/watch?v=8f7wj_RcqYk


Flash Mob 
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http://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg  

http://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg


Lip Dub 

http://www.youtube.com/watch?v=vhzH9z7tVqc  

http://www.youtube.com/watch?v=vhzH9z7tVqc


Vídeo Mapping 

 • És la tècnica de 

projecció d'imatges 

sobre superfícies i que 

permet que aquestes es 

moguin, es transformin i 

prenguin vida.  
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http://www.youtube.com/watch?v=lX6JcybgDFo  

http://slidemedia.net/pages/works/christie.html  

http://www.youtube.com/watch?v=lX6JcybgDFo
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Vídeos amb realitat virtual 

31 
http://vimeo.com/81086090  

http://vimeo.com/81086090
http://vimeo.com/81086090


Vídeos promocionals 

https://www.youtube.com/watch?v=Iw6t0g4

erJM 



EL VÍDEO 

MARKETING I EL 

SEO 
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El Vídeo Marketing i el SEO 

• El contingut en vídeo cada vegada és més 

important per Google (al 2006 Google va 

comprar Youtube). 

• Des de 2007 el vídeo es va incorporar a la 

Universal Search de Google. 
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Google Universal Search  
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L’ordenació dels vídeos 

• Youtube ordena els vídeos per categoria, 

paraula clau, i con tingut del vídeo. 

• També té en compte quins vídeos són 

més vistos i quins es veuen fins al final. 

• A la categoria “entreteniment” també té en 

compte quins fan més gràcia. 

36 



37 
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COM COMENÇAR 



Definir l’objectiu del vídeo 

• Donar a conèixer la nostra empresa. 

– L’edifici 

– Els interiors 

– El nostre personal. 

– Els nostres processos. 

• Donar-nos a conèixer nosaltres. 

• ... 

 En general: ...per què fem aquest 
vídeo? 



Definir el públic objectiu 
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Definir la proposta de valor per a 

cada segment 

• Què ens fa únic des del punt de vista 

d’aquell segment. 
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Definir en quin estil el volem 

fer 

• Divertit. 

• Seriós. 

• Elegant. 

• Jove. 

• Instructiu. 

• ... 

43 



Preparar un guió 

• Pensar on el volem filmar. 

• Què volem dir. 

• En quin ordre ho direm. 

• La estructura que tindrà (les 
preses que farem). 

• La duració del vídeo. 

• No oblidar proposta de 
valor. 
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El “call to action” 

• Alguns exemples: 

– Subscriu-te al nostre butlletí. 

– Subscriu-te al nostre canal de Youtube. 

– Mira el següent vídeo. 

– Fes-te amic nostre al Facebook. 

– Visita el nostre lloc web. 

– Vine’ns a veure a Girona. 

– .... 
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Què necessitem per gravar 

• Trípode. 

• Càmera. 

• Bona il·luminació. 

• Micròfon (el de la càmera) 
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A l’hora d’enregistrar 

• Estudiar l’enquadrament. 

• Vigilar amb els contrastos de llum. 

• Evitar fons que distreguin. 

• Estudiar els colors del fons/roba/producte 

• Ús del Trípode o recolzament fem. 

• Ser originals, però no marejar. 
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La qualitat 

• Cal anar en compte en fer-lo massa 

sofisticat o massa poc sofisticat. 

– Massa  sembla que siguem una agència de 

comunicació professional i li treu autenticitat i 

credibilitat. 

– Poc  la imatge que transmetem és massa 

pobre (... I és molt pesat veure vídeos sense 

editar) 
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• La primera vegada 
sempre és difícil, 
però hem de 
pensar que 
l’important és 
connectar amb 
l’usuari, no pas 
participar en un 
casting. 

49 

Cal gravar relaxat 



Exercici 1: preparar el guió d’un vídeo de 

1 minut en el que expliquem la nostra 

empresa. 

 

 Pensar en els bàsics de l’story telling 

(el viatge de l'heroi de Vogler) 

 

 

Exercici 2: gravar les diferents preses 

d’aquest minut. 
50 



EDITAR ELS 

VÍDEOS 

51 



Editors de vídeo 

• iMovie de Apple 

• Camtasia Estudio 

• Windows Movie Maker 
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Windows Live Movie Maker 

• Eina per editar vídeos. 
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Windows Live Movie Maker 

• Podem afegir fàcilment: 

– Videos i fotos. 

– Portada, amb títol i descripcions. 

– Transicions entre videos/fotos i zoom. 

– Personalització dels textes. 

– Música de fons. 

És una eïna molt senzilla, i com tots els programes, 

podem trobar tutorials per ajudar-nos a fer-ne’n us 

http://www.youtube.com/watch?v=gSWXaT7rsSQ  
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http://www.youtube.com/watch?v=gSWXaT7rsSQ


Exemple Video fet amb Windows 

Movie Maker 

• http://youtu.be/R97chBzKEzk 
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http://youtu.be/R97chBzKEzk


iMovie  

• Ofereix possibilitats d’edició similars al Movie Maker de Windows, 

però per a Mac. 

• Exemple de Turorial per fer-ne us: http://youtu.be/vTgr2M8ScX4 
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http://youtu.be/vTgr2M8ScX4


Muntar el vídeo 

57 
http://www.youtube.com/watch?v=_75yN6bC-

5w&feature=youtu.be  
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Triar la plataforma 

• Pensem què es el que volem si només una 
eina que ens permeti incrustar vídeos al 
nostre lloc web, o bé volem totes les 
funcionalitats 2.0 i el trànsit que visita els lloc 
web repositoris de vídeos. 

• Les opcions són diverses, però sobre tot: 
– Youtube i Vimeo. 
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COMENÇAR A 

YOUTUBE 
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Per començar... 

• Hauríem de crear un canal. 

• Personalitzar el canal. 

• Pujar els nostres vídeos. 

• Cercar vídeos afins als nostres i posar-los 

entre els nostres favorits. 

• Crear llistes. 

• Interactuar amb altres. 
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Nou disseny dels canals 

61 



Primers passos en obrir un Canal de 

Youtube 

• Nom del Canal = url d’usuari. 

 

• Mi Canal: 

– Configuració del Canal 
• Avatar / Logo / Foto de Perfil 

• Fons personalitzat, o canviar el color. 

• Informació: Títol, descripció i etiquetes. 

• Pestanyes i info. a compartir. 
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Configuració del Compte de 

Youtube 

• Descripció General. 
– No permetre anuncis. Cal que el video sigui 100% 

“nostre”: sense edició Youtube i música “sense drets” 

• Valors Predeterminats.  
– Facilita la tasca d’estar ben descrit. Incloure WEB 

• Programació Intergada en Video 
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Editar la informació / Format 

d’un Video 

• Podem fer-ho m’entre s’està pujant. 

• O des de Gestor de Videos. 
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Inserir Música de fons 

• Podem descarregar-ne de gratuita a 

Youtube o a: 

– http://dig.ccmixter.org/  
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http://dig.ccmixter.org/


El títol del vídeo 

• Ha de ser clar i atractiu (pensem si el 

clicariem si el veiéssim retuitejat) 

• Ha d’incloure paraules clau que seran 

cercades pel nostre públic objectiu. 
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El contingut 

• La duració: el promig de vídeo mirat per la 
gent és de 2 minuts. 

• El tema:  

– transmet coneixements?  

– És entretingut?   

– És engrescador? 

• Funcionalitats extres: 

– Fer-hi anotacions. 

– Incloure links a altres vídeos. 
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Subtítols 

• Els subtítols fan el vídeo més accessible. 

• Connecten amb les persones a partir de la 

lectura. 

• Ajuda a conèixer quins són els factors 

clau. 

 

 La subtitulació es fa l’editar el vídeo o al 

penjar-lo a l’eina. 
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69 
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Aconseguir viralitat 

• Hi ha certs vídeos que de forma natural la gent fa 
córrer per Internet: 
– Les paròdies de coses familiars. 

– La música és maca (però anem amb compte amb el 
copyright) 

– Són vídeos molts curts. 

– Escenes de menys de 15 segons. 

– Humor general (no propi de la nostra empresa, tot i que sí 
pot ser del sector) 

– No cal obsessionar-se per la qualitat. 

– Impressionar durant els 5 primers segons. 

– Vídeos no comercials (sense el logo a totes les pàgines i 
sense llenguatge comercial). 
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PROMOCIONAR 

UN VÍDEO 

72 
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http://www.elnusdepedra.com/  

http://www.elnusdepedra.com/


• Incrustar el vídeo en 
el nostre lloc web: 

– Qui som? Equip de 
persones. 

– Què fem? Productes i 
serveis. 

– Visita Virtual… 
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• Compartir el vídeo 
a les xarxes socials 
i indicar quin és el 
nostre Canal. 
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• Codi QR que porta al 
vídeo. 

76 
http://www.youtube.com/watch?v=ungNOZX9IkQ&feature=player_embe
dded  

Fer QR amb www.qrstuff.com  
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Google Adwords para Video 

• Promocionar un Video, l’últim de Youtube + Google 

• http://www.youtube.com/yt/advertise/es/promote.html  
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http://www.youtube.com/yt/advertise/es/promote.html


Si ets un professional... 

• Val més fer servir un compte 

professional. 
http://www.youtube.com/SchickHydro  http://www.youtube.com/desperados  
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MESURAR 

L’ÈXIT DEL 

VÍDEO 
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Mesurar el resultat a la 

plataforma 

• El primer mes, quantes vegades han vist 

el vídeo? 

• En un mes, quantes vegades han vist el 

vídeo? 

• Quanta gent s’ha subscrit al canal? 

• Quants comentaris tenim. 

• A quanta gent li agrada. 
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Youtube Analytics 
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Mesurar el resultat al lloc web 

• Quantes visites han arribat al lloc web a 

través de la plataforma de vídeo. 

• Quanta gent s’ha subscrit al teu RSS gràcies 

als vídeos. 

• Quants links has aconseguit gràcies als 

vídeos (ho pots veure a Google Webmasters) 

• Quantes conversions has aconseguit gràcies 

als vídeos (ho veurem a Google Analytics si 

creem una landing page per la campanya) 
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ALGUNS 

CONSELLS I 

EXEMPLES 
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Consells del Lasse Rouhiainen 

• Diferenciar-nos de la competència. 

• Fomentar els nostres valors. 

• És més important fer petits vídeos pero de 

máxim 30 segons. 

• Micro-segmentar. 
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Video Viral impactant, 

innovador 

• BodyForm va fer aquest video en resposta a un comentari que van 

deixar a la seva Pàgina de Facebook… http://youtu.be/Bpy75q2DDow 
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http://youtu.be/Bpy75q2DDow


Com Baixar Vídeos de 

Youtube  

• ATube Catcher 

http://www.softonic.com/f/bajar-videos-de-

youtube  
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Youtube vs Google + 

• Per als que esteu tenint problemes de creuament de dades amb el 

vostre compte de Google+ i Youtube, en aquest link podeu trobar 

ajuda: 

• http://support.google.com/youtube/bin/topic.py?hl=es&topic=16546  
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http://support.google.com/youtube/bin/topic.py?hl=es&topic=16546


Campanya: Hola Mac, soy un 

Pc 

• http://youtu.be/k64bEN2n5v0 
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http://youtu.be/k64bEN2n5v0


EN RESUM 



Què hem de fer? 

• Tenir en compte el vídeomarketing en les 

nostres estratègies de Marketing Online. 

• Generar continguts en forma de vídeo. 

• Penjar els continguts en una de les 

plataformes de vídeo. 

• Incrustar-los al nostre lloc web i donar-lo a 

conèixer. 

• Analitzar els resultats i seguir treballant  
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Moltes gràcies 

Montserrat Peñarroya 

 

 

Tel. 935377605 -  Mòb. 639141269 

montse@quadrantalfa.com 

www.montsepenarroya.com 

www.facebook.com/Montserrat.Penarroya 

www.Twitter.com/montsepenarroya 
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