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TweetDeck i Hootsuite: 
Gestiona la informació als teus 
comptes de Twitter
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Spotify: una solució per dinamitzar la 
teva comunicació a Internet

Sessió formativa per al Servei de Desenvolupament Empresarial



Spotify?

● Aplicació per escoltar música (no només!).
● Té versions per a escriptori, dispositius mòbils i reproductor web.
● Nascuda el 2008
● Creació de dos empresaris suecs: Daniel Ek i Martin Lorenzon.
● Té més de 100 milions d’usuaris repartits entre 60 països.



Spotify

Disposem de comptes d’usuari i comptes d’artista.

● Per obrir un compte d’usuari: www.spotify.com
● Per obrir un compte d’artista: https://artists.spotify.com/

Comptes d’artista:

● Fitxa d’usuari més cuidada, amb foto destacada (6000x4000 px), biografia, 
informació de concerts i petita botiga: Paul Weller.

● Possibilitat de pujar continguts propis i que estiguin a disposició de tothom, 
rebent un pagament per reproducció.

● Estadístiques d’audiència detallades.
● Control de temes destacats.

http://www.spotify.com
https://artists.spotify.com/
https://open.spotify.com/artist/7Lf3LOZp3U3u2f6cWMd3AH
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Modalitats de subscripció

Preu Anuncis? Offline 
mode?

Nº comptes A més

Gratuïta 0 €/mes Amb anuncis No offline 
mode

Compte únic

Premium 9,99 €/mes Sense 
anuncis

Sí offline 
mode (3 
dispositius)

Compte únic Streaming de 
qualitat i Connect

Family 14,99 €/mes Sense 
anuncis

Sí offline 
mode (3 
dispositius)

Fins a 6 
comptes 
indiv.

Playlists, 
recomanacions i 
música pròpia 
separades

Estudiants 4,99 €/mes Sense 
anuncis

Sí offline 
mode(3 
dispositius)

Compte únic

Dades bàsiques.

https://support.spotify.com/es/account_payment_help/subscription_information/subscription-levels/


Però Spotify també és...

● Una de les primeres aplicacions massives, juntament amb YouTube, en fer 
servir el concepte de consum de continguts en streaming i no per descàrrega 
(model Napster).

● Però alhora s’assembla a Napster en la disponibilitat de continguts generats 
per altres usuaris.

● No només continguts verticals, sinó també horitzontals.
● Això emparella Spotify amb la Web 2.0 i marca el camí perquè esdevingui una 

xarxa social.



Spotify: aplicació i xarxa social

● Podem crear els nostres continguts o aprofitar els dels altres.
● Podem seguir usuaris o continguts (playlists) concrets.
● Facilita la difusió dels nostres continguts a XXSS.
● Incorpora reconeixement d’hàbits de consum per millorar el contingut ofertat 

per a cada usuari.



Mantenir xarxes socials, blogs, etc...
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Un dels grans 
problemes:

• L’actualització 
de continguts.
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I aquests continguts han de ser...

En la mesura del possible, multimèdia.

Han de fidelitzar.

Han de ser interessants.

Han de contribuir a la creació d’una identitat 
digital.

Han de contribuir a la difusió/promoció d’una acció comunicativa o 
promocional determinada.

Han de cridar a l’acció del 
fan/seguidor.
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Un recurs de primer ordre

•Ofereix continguts multimèdia ja creats per tercers o 
per nosaltres.

•Permet construir i difondre la nostra identitat 
corporativa o els nostres projectes a partir de la 
música.

•Amb elements (playlists i cançons) fàcils de publicar 
a xarxes socials o al nostre blog/web.

•D’exportació senzilla al nostre blog/web.
•Possibilitat de fer-los col·laboratius.
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Ja l’utilitzen diverses marques/empreses

•Mango
•Urban Outfitters
•Scalextric
•Museo del Prado
•Radio 3
•Cachitos
•Pumas MX
•Adidas Running
•Nike Basketball
•RAC 105
•Volvo

https://open.spotify.com/user/mango_official
https://open.spotify.com/user/urbanoutfitters
https://open.spotify.com/user/scalextric_oficial/playlist/6dLLbvkfSKAaEHIt86jmw0
https://open.spotify.com/user/museodelprado
https://open.spotify.com/user/rne3
https://open.spotify.com/user/cachitos_tve
https://open.spotify.com/user/12137937916
https://open.spotify.com/user/adidas_running_global
https://open.spotify.com/user/nikebasketball
https://open.spotify.com/user/rac105oficial/playlist/1kjOj3KSVmYhgrK5DEL7O9
https://open.spotify.com/user/volvopersonbilarsverige
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La clau són les llistes

• Públiques (també poden ser privades)..
• Col·laboratives o no. Es poden afegir temes nous 

si:
○ Som seguidors de l’autor/a de la llista.
○ Som seguidors de la llista.

• Anunciar-les a xarxes socials i/o al blog.



Com es fa una llista? - Exercici 1
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Com es fa una llista? - Exercici 1



Com es fa una llista? - Exercici 1



Podem millorar la presentació dels continguts 
d’Spotify a xarxes?
● La presentació dels continguts compartits des de Spotify (o des de YouTube) 

no sempre és òptima.
● Sovint el contingut es veu petit i amb una presència multimèdia pobra, que 

amb prou feines suggereix que allò és una cançó o una llista.

Què podem fer?

Enganyar Twitter i Facebook



Exemple de visualització de llista a Facebook



Exemple de visualització de cançó a Facebook



Exemple de visualització de llista a Twitter



Exemple de visualització de cançó a Twitter



Com podem millorar aquesta visualització?

Podem compartir la llista o cançó fent-ho directament des de Twitter o 
Facebook en lloc de des de Spotify i incloent-hi una imatge elaborada per 

nosaltres

¿?



Exercici 2 - Enganyar les XXSS

● A Spotify, anem a les opcions de Compartir la llista o cançó que ens 
interessi.



Exercici 2 - Enganyar les XXSS

● Copiem l’enllaç (Copiar enlace al portapapeles).



Exercici 2 - Enganyar les XXSS

● L’enganxem a una nova publicació o tweet, i el complementem amb 
un text.

● Quan l’enganxem, Facebook ens farà aparèixer automàticament la 
previsualització del contingut. L’hem d’eliminar.



Exercici 2 - Enganyar les XXSS

● A Twitter, recordem que hem d’afegir la foto abans de publicar (no 
ens fa previsualització).

● Si només enganxem l’enllaç d’Spotify i hi afegim un text, queda així.



Exercici 2 - Enganyar les XXSS

● I nosaltres volem que quedi així:



Exercici 3 - I com ho publiquem al blog o web?

A través de Copiar Código.



Exemple de visualització de llista a blog

http://hemmesta.cat/?p=29


Exemple de visualització de cançó a blog

http://hemmesta.cat/?p=29


Per fer una llista col·laborativa

● Els usuaris que hi vulgui col·laborar han de fer-se seguidors de la llista.
● Les llistes col·laboratives s’actualitzen automàticament allà on les 

haguem publicat.



Exercici 4: llista corporativa

● Exercici individual: elaborar una llista per al teu negoci 
o per a una acció promocional concreta.

● Mínim: 10 temes.
● Pública o privada (indiferent).
● Opcional: difondre la llista o una cançó a xarxes.
● Presentar-la a la classe.



Exercici 5: Llista de l’SDE

● No en farem una, sinó dues:
○ Llista de les cançons que ens agraden.
○ Llista de les cançons que no ens agraden.

● Exercici per grups.
● Presentació.
● Inclusió directa a la llista col·laborativa de l’SDE.
● Quan acabi l’exercici: difusió opcional a xarxes.



Per saber-ne més

Fòrum de suport Spotify

Spotify developers

Spotify for brands (per anunciar-s’hi)

Breu historia de Spotify, per Marketing4ECommerce.

“El futuro está en el acceso, no en la propiedad”. Entrevista a Daniel Ek a El País 
(2009).

Cómo crear un perfil de empresa en Spotify, per Ana López.

How streaming saved the music industry, a Financial Times.

Spotify, Apple Music and the streaming wars. 5 things we learned, a Fast Company

https://community.spotify.com/
https://developer.spotify.com/
https://spotifyforbrands.com/es
https://marketing4ecommerce.net/historia-de-spotify-del-lider-de-la-musica-en-streaming/
https://elpais.com/diario/2009/03/05/ciberpais/1236223466_850215.html
https://mediossociales.es/crear-perfil-empresa-spotify-actualizacion/
https://www.ft.com/content/cd99b95e-d8ba-11e6-944b-e7eb37a6aa8e
https://www.fastcompany.com/3048653/listen-up


Gràcies!

Jaume Pla

@jaume_pla
divendres@hotmail.com
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