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PART I

1. Introducció als cinc cercadors més importants del món: Google, Baidú, Yandex, Yahoo i Bing. 

L’estratègia per països: la tendència local del SEO global i la importància d’una selecció i 

organització bona de noms de dominis i idiomes.

2. Anàlisi competitiu (benchmark) de l’entorn a Internet en funció de la zona, regió o país 

destí. Metodologia de recerques avançades.

3. Com fer una selecció bona i eficient de paraules clau per idiomes i països. Tècniques 

per descobrir les més rellevants per al nostre negoci, metodologia i eines de descobriment de paraules clau.

4. Conclusions i establiment d’objectius smart de l’estratègia SEO.

5. Com mantenir el SEO local o internacional al llarg del temps. Planificació i metodologia.

PROGRAMA



5

Introducció i tendències
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Introducció

L’estratègia internacional utilitzant els 5 cercadors; 

Google, Baidú, Yandex, Yahoo i Bing.
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Alguns exemples

Abril 2017

39,7%

59%

4,4%

0,4%
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Alguns exemples – Google al món

Google Trends
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Què és el S.E.O?
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Vídeos

Imatges
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Llegendes urbanes ☺

o És possible estar entre els 10 primers resultats (primera pàgina) 
sense gaire esforç...

o Els resultats del posicionament SEO es garanteixen...
o El SEO és barat: 50 € al mes, 1 € diari ...
o És un procés ràpid: en dos mesos es pot arribar a les posicions TOP 

dels cercadors...
o No necessita continuïtat...
o Quantes més paraules clau s’incorporin a la web molt millor...
o Es posar les paraules clau als títols de les planes i les URL’s...
o Les empreses que es dediquen a SEO coneixen perfectament la 

fórmula de l'algoritme de Google i del rest de cercadors...

Què NO és el S.E.O?
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La tendència local del SEO

Cercadors locals
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La tendència local del SEO

Dominis i idiomes

Dominis

País

Subdominis
Idiomes per

carpetes

Folders: http://www.ryanair.com/pl/

Idiomes

amb

paràmetres

Subdomain: https://pl-pl.facebook.com/

Parameters: https://twitter.com/?lang=pl

?
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La tendència local del SEO

hreflang for language and regional URLs

https://support.google.com/webmasters/answer/189077?hl=en

https://support.google.com/webmasters/answer/189077?hl=en
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Per Yandex.ru

Recomanacions: crear subdirectoris, subdominis o dominis

La tendència local del SEO

Per Baidu.com

Recomanacions pels dominis: 

- Dominis sencills en Pingying o números.

- Servidor / hosting de la web xinès.
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Anàlisi competitiu 

a Internet 

(benchmarking)



18

18

La competència

Coneixem la 

competència tradicional, 

però...

Hem considerat els 

nous competidors 

orgànics al cercadors?
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Metodologia per cercar a Internet

Localitzem els competidors
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0) SORT!

1) GOOGLE PAIS *

2) IDIOMA PAIS

3) TERMINOLOGIA CORRECTA

4) UTILITZAR LES RECCERQUES 

AVANÇADES

Metodologia per cercar a Internet

Procediment recomanat de recerca a Google
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Definició dels Indicadors quantitatius competitius

21

Ràtio...

Google

Maps
Link 

Popularity followers / 

Plays /

Likes…

Planes

indexades
MozRank

Visites/

Sessions

Alexa

Rank

I més…

Tècniques benchmarking

Keywords

strategy
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Tècniques benchmarking
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Selecció dels indicadors més visuals

23

Tècniques benchmarking
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Algunes eines:

Moz Rank:

https://moz.com/learn/seo/mozrank

Similar web:

https://www.similarweb.com/

Magestic:

https://es.majestic.com/

Who Is:

https://whois.domaintools.com/

Alexa Rank:

http://www.alexa.com/

24

Tècniques benchmarking

Google’s tools:

https://developers.google.com/speed/pag

espeed/insights/

https://testmysite.thinkwithgoogle.com/

https://search.google.com/search-

console/mobile-friendly

Keywords:

https://www.semrush.com

https://moz.com/learn/seo/mozrank
https://www.similarweb.com/
https://es.majestic.com/
https://whois.domaintools.com/
http://www.alexa.com/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://search.google.com/search-console/mobile-friendly
https://www.semrush.com/
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Anàlisi de paraules i 

conceptes clau per SEO



26

o Llistat propi de l'empresa: categories, subcategories, productes

o Llistat subjectiu: com buscarien els usuaris; com buscaria a 

empreses de la competència

o Llistat de terceres persones: empleats, amics, coneguts

o Llistat de clients

o Llistat de paraules clau de competidors:

1 Paraules pròpies i del teu entorn

Anàlisi de paraules clau
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Són les paraules que apareixen a la barra de cerca de Google quan 
comencem a realitzar una recerca.

Google instant (suggest)

https://www.google.com/intl/es/insidesearch/features/instant/about.html

2

Anàlisi de paraules clau

https://www.google.com/intl/es/insidesearch/features/instant/about.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ElubRNRIUg4
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Cerques relacionades3

Anàlisi de paraules clau
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4 Google keyword planner

Anàlisi de paraules clau

https://adwords.google.com/home/tools/keyword-planner/

https://adwords.google.com/home/tools/keyword-planner/
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Selecció de paraules clau

Google keyword planner https://adwords.google.com/home/tools/keyword-planner/

https://adwords.google.com/home/tools/keyword-planner/
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Selecció de paraules clau

Altres eines de paraules clau (moltes amb base keyword planner):

http://www.semrush.com/

https://neilpatel.com/es/ubersuggest/

http://www.keywordspy.com

http://www.adgooroo.com/

http://www.ispionage.com/

http://www.spyfu.com/
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o Crea una llista de termes inicials 

(20-30)

o Depura la llista de termes inicials 

(10-15)

o Identifica patrons de paraules 

clau

o Identifica estacionalitat

o Identifica tendències

o Identifica localitzacions

Selecció de paraules clau

Alguns consells:

o Paraules clau branded /tràfic cde

marca

o Paraules clau no branded

o Paraules genèriques

o Semi genèriques 

o Long tail

Classifica:
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Desde 2012, con la introducción del algoritmo

Hummingbird o Colibrí, Google también comenzó

su evolución hacia la 3.0

Selecció de paraules clau

I no oblidem la Web 3.0.



34

Objectius i Estratègia 

del SEO
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Cal que siguin Smart

SPECIFIC

MEASURABLE

ACHIEVABLE

REALISTIC

TIMED

S

M

A

R

T

Indica exactament el que cal aconseguir

És un objectiu que pot ser mesurat

L’objectiu és acceptat pels que tenen la 
responsabilitat d’aconseguir-lo

L’objectiu es pot aconseguir (és important per a 
la motivació de l’equip)

El temps per aconseguir-lo està clarament 
detallat

Objectius del SEO
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Què Quan Qui Quant

Aconseguir indexar tot el 
lloc web

Setmana 1 Webmaster Intern

Revisar que totes les 
pàgines siguin SEO friendly

Setmana 1 Webmaster Intern

Cada pàgina de producte 
ha de posicionar-se pel 
nom del producte

Setmana 1 Webmaster Intern

Per a cada pregunta 
natural que es faci un 
client, crearem una 
entrada al blog.

Cada setmana Continguts Intern

Etc….

Millorar el SEO

Objectiu : 36.000 visites al mes amb un creixement sostingut del 5% mensual.

Objectius del SEO
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Què Quan Qui Quant

Reclamar el compte Setmana 1 Continguts Intern

Incloure els horaris Semana 1 Continguts Intern

Canviar de categoria Setmana 1 Continguts Intern

Millorar les fotografies Semana 1 Continguts Intern

Respondre als comentaris Sempre Continguts Intern

…

Google Places

Objectiu: Fitxa impecable

Objectius del SEO
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Estratègia del SEO
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Planificació de l’arquitectura Web

Estratègia del SEO
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Manteniment i 

control del 

posicionament
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El veiem al final 

de la part II

☺
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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/+reexporta


