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Servei d'orientació idigital per a pimes

• Presència a Internet

• Posicionament web

• Comerç electrònic

• Facturació electrònica

• Introducció a les xarxes socials

• Optimització a les xarxes socials

• Orientació en mobilitat

• Seguretat informàtica
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El servei d'orientació idigital és un conjunt de serveis especialitzats que la Generalitat de Catalunya 
posa a l'abast de totes les pimes i micropimes catalanes. A través d'aquests serveis, una persona 
experta en orientació tecnològica i homologada per la Generalitat de Catalunya analitzarà, de manera 
neutra i personalitzada, les necessitats de l'empresa i els oferirà una diagnosi i una proposta de 
recomanacions per millorar la seva competitivitat empresarial en les següents temàtiques: 
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les 10 coses que has de saber 
sobre el comerç electrònic

de que parlarem



Que és?
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Comerç electrònic+Obvietat:

són aquelles transaccions que es confirmen online

Comerç electrònic
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Com comencen els projectes de 
comerç electrònic
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Però abans necessitem saber



i tu per que 
vols vendre 
per Internet?

1





Per que volem vendre per Internet?
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- Per guanyar diners 
- No ho sabem 
- A veure si em puc treure un extra  
- Per provar 
- Treure'm stock 
- Per aprendre 
- Tinc un amic que … 
- …

Passatemps Taxista digital Negoci



que vendràs 
per Internet?
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Que es pot vendre per Internet?
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Tot el que et puguis imaginar



Que es pot vendre per Internet?
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- Productes  
- Serveis 
- Subscripcions 
- Personalització 
- Manualitats 
- Intermediació 
- Béns virtuals 
- …



Per que compra la gent?
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a qui vendràs? 
a on vendràs?
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A qui? On?
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A qui tu vulguis, però has de conèixer els teus clients

Com són 
Els he de tractar de tu o de vostè? 
A quines xarxes socials utilitzen 
Com es connecten 
On són 
…



A qui? On?
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Comprador econòmic 
S'enfoca principalment en el preu  

Aquest grup es divideix en: 

• té un pressupost ajustat i tria el producte amb 
el preu més econòmic. 

• té un pressupost ampli però vol pagar el mínim.

Comprador empàtic 

Valora les relacions personals i enfoca la construcció 
de relacions amb la botiga, marca.  

Sovint compren a prop de casa. Busca un gran servei 
al client, que sovint troba en botigues petites i per 
això està disposat a pagar un prima per un millor 
servei.

Comprador ètic 

Aquest comprador pren les decisions en funció dels 
valors. 

Està disposat a pagar una prima als venedors que 
s'ajustin a les seves creences.

Comprador apàtic 
No té cap interès en la compra i només ho fa per 
necessitat.  

Aquest grup es divideix en: 

• El comprador de conveniència, que està 
pressionat pel temps. 

• El comprador apàtic  pur, que no li agrada anar 
de compres.

€ €

Digitalització

producte empresa



A qui? On?
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!
Miles de Millons $ .Font: Cybersource, Celent, Midwave Research, Internet World Stats, Garner and SAFETYPAY analysis  

On vulguis, el comerç electrònic és un fenomen global



com està el 
sector? 
qui és la 
competència?
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Sector? Competència?
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Sector? Competència?



tens calers per 
invertir?
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Fer comerç electrònic costa calers
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Lloguer

Tecnologia

Captació

Operacions

Personal Lloguer

Tecnologia

Captació

Operacions

Personal

Venda presència Venda electrònica
% cost
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En que consisteix el comerç electrònic?
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Vendes = Visites x Taxa de Conversió



En que consisteix el comerç electrònic?
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Vendes = V x TC x PM x F

Cost Captació < LTV

Vendes = Visites x Taxa conversió x Comanda mitja x Freqüència

Cost captar client <  Valor del client
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on portaràs 
els clients 
potencials?
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Ecommerce

XXSS

Pagament

Necessitaràs una presència digital

ATC



Plataforma
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A midaMarketplaces h/v Solucions SaaS i Cloud Solucions Opensource 



Multi-dispositiu

31



Com més formes de pagament millor
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XXSS
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com enviaràs 
el producte



Logística?

35

El model logístic afecta a la competitivitat del negoci, 
ens defineix el model de negoci.



com vindran 
els clients?
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S’ha d’alimentar l’embut
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Comparadors

CRM

Google -SEO-

Pay per click

Display

Off line

Referències

Social Networks

Re-marketing

CRM

Social Networks

VISITES
comerç electrònic

Botiga offline



Google Shopping

CRM

Google -SEO-

Pay per click

Display

Off line

Referències

Social Networks

Re-marketing

CRM

Social Networks

VISITES

Comparadors

CRM

Google -SEO-

Pay per click

Display

Off line

Referències

Social Networks

Situar els nostres productes en un dels principals comparadors.

Impactar de forma personalitzada oferint un tractament exclusiu. 

Situar l’ecommerce en la primera pàgina de Google.

Aparèixer en posicions premium en cercadors.

Inserir anuncis gràfics en webs del sector.

Coordinar les accions de l’entorn físic amb el digital.

Crear xarxa d’enllaços per atraure trànsit i millorar posicionament.

Definir i coordinar les accions social media, web-off-xarxes.

RetornComplexitatObjectius
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S’ha d’alimentar l’embut



saps que 
hauràs de 
pagar 
impostos?
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Aspectes legals?
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S’ha de donar d’alta d’activitat econòmica 
S’ha de pagar IVA 
S’ha de donar atenció als clients 
S’ha de complir la LOPD i la LSSI 
S’ha de vigilar amb els fraus



amb qui ho 
faràs això?
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L’equip real



L’equip ideal
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Si vols vendre per Internet, recorda:
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1. per que vols vendre per Internet? 
2. que vendràs per Internet? 
3. a qui vendràs? i on vendràs? 
4. com està el sector? qui és la competència? 
5. tens diners per invertir? 
6. on portaràs els clients potencials? 
7. com enviaràs el producte? 
8. com vindran els clients? 
9. saps que hauràs de pagar impostos? 
10. amb qui ho faràs?



Conclusions des de la 
meva experiència



Conclusions

Passatemps

Taxista digital

Negoci Off + 
ecomm

Hores Inversió Resultat

zero patatero

quelcom 
et treuras

créixer

💰

💰💰

💰

Negoci 100% On 💰💰💰💰 hi ha de tot
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Si tens un producte únic … 
Si ets fabricant … 
Si tens una idea disruptiva … 
Si pots oferir un producte a millor preu … 
Si tens estocs immobilitzats 
…

Ven per Internet

Conclusions
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Exemples

Clubs privats Agregadors transaccionals 

Subscription commerce 

Crowd sourcing 

C2C F-commerce

Compra en grup

Online al Offline 
ROPO

Flash sales

Models col·laboratius

Aconseguidors
SOLOMO

M-commerce
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