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El Vídeo Marketing
Promocionar-se a Internet a 

través de vídeos

• 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 videomàrqueting? 
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Avui parlarem de…

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.

Segons Youtube...

• Cada dia es veuen en el seu portal més de 
1.000 milions de vídeos.

• Cada minut es pengen a Youtube més de 20 
hores de vídeo.

• ...

El Vídeo Marketig està en plena 
expansió

• Youtube ha esdevingut el lloc web número 3 
del món (darrera Google i Facebook).

• Els joves no volen llegir, volen escoltar i 
veure.

• És una manera fàcil de comunicar:
– Podem explicar el nostre producte /servei.

– Podem mostrar com diferents segments de 
mercat consumeixen el nostre producte / 
servei.



Avantatges del Vídeo Marketing

• La relació inversió / obtenció de resultats és 
molt positiva.

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

• Els cercadors cada vegada hi donen més 
importància.

És una forma més personal de 
comunicar-se

Permet explicar millor el 
funcionament de les coses

Permet participar en 
esdeveniments

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.



Google Universal Search 

També és una bona eina per 
atraure visites

Fidelització de 
Clients

Conversió de Visites 
en Clients

Atracció de Visites

Per a què 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.



Demo de productes 
multimèdia

Zappos: 1 producte ���� 1 vídeo

Vídeo promocional

http://www.youtube.com/watch?v=w0ffwDY
o00Q

Vídeo sobre clients utilitzant el 
nostre producte

http://www.youtube.com/watch?v=-
uvafhJq5es

Com arribar

http://www.youtube.com/watch?v=rDih8Fu
1Kuo

Vídeo blog del 25è aniversari 
del Mercat de les Flors

http://25anys.mercatflors.cat/



Viral que no té res a veure amb 
el producte

http://www.youtube.com/watch
?v=11s4UFsNe48&feature=rel
ated Factors a tenir en 

compte

Com començar

• 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.

A youtube

• Hauríem de crear un canal.

• Pesonalitzar el canal.

• Pujar els nostres vídeos.

• Cercar vídeos afins als nostres i posar-los 
entre els nostres favorits.

• Crear llistes.

• Iteractuar amb altres.



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.

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 al nostre lloc web.

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)

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.



La promoció

• Etiquetes: cal etiquetar bé el vídeo. Els 
cercadors utilitzen les paraules clau, el títol i 
la descripció.

• Incrustar-lo:  cal incrustar el vídeo al nostre 
lloc web i a altres, si és possible. 

• Compartir-lo: cal donar-lo a conèixer a 
través de les eines 2.0 i les xarxes socials.

Material necessari

• Una bona videocàmara (a partir de 100 
euros).

• Un equip de so mínimament professional (a 
partir de 80 euros).

• Un programa d’edició de vídeo.

• Imaginació ☺

Editors de vídeo

• iMovie de Apple

• Camtasia Estudio

• Windows Movie Player

Passes a seguir

Factors clau d’èxit



El call-to-action

• Cal que el vídeo tingui un objectiu clar:

– Que busquin el nom de l’empresa a Google.

– Que es subscriguin al canal de Youtube.

– Que mirin el vídeo següent.

– Que es facin seguidors nostres a Facebook.

– Que es subscriguin al nostre blog.

– Etc.

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?

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)

L’algoritme d’ordenació de vídeos 
a Youtube

• Youtube té en compte les primeres 48 hores 
en les que un vídeo és penjat.

• La resta, depèn de:

– Densitat : les paraules que tenim a les 
etiquetes, el títol i la descripció.

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).



Prova els vídeos promocionats Si ets un professional...

• Val més fer servir un compte professional.

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

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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