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Els mitjans espanyols no aproven en
credibilitat
Per Mediaflows

mitjans de comunicació impresos, audiovisuals i digitals, així
com al voltant d’un llistat de comunicadors de particular rellevància. Es van recopilar 5.414 enquestes vàlides. En l’Informe
poden consultar-se els principals resultats de l’enquesta, així
com la metodologia de recollida i anàlisi.
L’enquesta posa de manifest que El Confidencial (5,3) i Onda
Cero (5), a nivell espanyol, i Valencia Plaza (5,3) i Levante-EMV
(5,1), al País Valencià, són els mitjans que compten amb major
credibilitat entre els 5.414 participants en el sondeig realitzat
entre el 14 de desembre i el 4 de gener. Antena 3 (4,6), entre les
televisions, i El Mundo (4,6), a la premsa tradicional, encapçalen els primers llocs del rànquing, que entre els nadius digitals
lideren eldiario.es (4,8) i Infolibre (4,8).

En l’última quinzena de desembre de 2016, els grups de R + D
Mediaflows i GIPEyOP (Grup de Recerca en Processos Electorals i Opinió Pública) han portat a terme una enquesta en línia
centrada en determinar la percepció pública (influència, credibilitat, i decantació ideològica) dels espanyols sobre els principals

El periodista Iñaki Gabilondo se situa no solament com el comunicador considerat més influent políticament sinó també com el
que desperta més credibilitat, segons l’agregat de les tres primeres respostes individuals ponderades de l’enquesta. El segueixen en percepció d’influència política el presentador de Salvados, Jordi Évole, i el d’Herrera a Cope, Carlos Herrera. Aquest
últim és també el segon que aconsegueix més credibilitat, seguit
del conductor de Más de Uno (Onda Cero), Carlos Alsina.
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L’enquesta de GIPEyOP i Mediaflows revela que La Sexta és
el primer mitjà utilitzat per informar-se sobre política, seguit d’El
Mundo i la cadena SER. La valoració de la influència política
situa al capdavant a la cadena SER, seguida d’El País (el quart
mitjà utilitzat per informar-se de política) i La Sexta.
La percepció de la ideologia dels mitjans mostra que Canal 13
TV (8,7) és, en una escala de 0 a 10 -en què 0 representa extrema esquerra i 10 extrema dreta- el mitjà considerat com més
escorat cap a posicions conservadores, seguit del diari La Razón (8,2), Libertad Digital (8,1) o la Cadena Cope (8). A l’extrem
contrari se situarien Público (2,3), La Sexta (2,9) o eldiario.es
(3). Les posicions més centrades, segons els participants en el
sondeig, corresponen a Telecinco (5,2) o El Confidencial, mentre que, entre els mitjans valencians, la percepció ideològica
oscil·la entre la forquilla que dibuixen Levante EMV (4,1) i Las
Provincias (7).
Pel que fa als periodistes, la percepció de la ubicació ideològica situa en una posició més neutra a Carlos Alsina (5,2), Vicente Vallés (5,2) o Susanna Griso (5,5). Els participants en
l’enquesta perceben en les posicions més a l’esquerra a El
Gran Wyoming (1,9), Ignacio Escolar (2,3) i Jordi Évole (2,4).

Entre els comunicadors que es singularitzen per les seves posicions més conservadores destaquen, segons les respostes
del sondeig, Eduardo Inda (8,1), Francisco Marhuenda (8,3) o
Federico Jiménez Losantos (8,7).
L’enquesta també revela que si les eleccions s’haguessin celebrat entre el passat 14 de desembre i el 4 de gener, el Partit
Popular hauria incrementat un 1,6% els resultats obtinguts en
els comicis del 26J, amb el 34,9% dels vots. El sondeig, en
què han participat 5.414 persones, mostra que la tendència del
PP contrasta amb la del PSOE, que perd gairebé tres punts
percentuals (del 22,8% al 19.9%) i amb la de Units Podem, que
registra un 20, 6% de suports, set dècimes menys que en les
generals de 2016. Per la seva banda, Ciutadans aconsegueix
estabilitzar el vot, incrementant una dècima l’estimació (13,3%)
sobre els resultats electorals del passat juny. Recordem que
l’estudi està fet al País Valencià.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
Titular
Text
Ladillo
Text

Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia,
el progrés és possible per a tots.

endesa.com
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OJD 2016 posa de manifest la pèrdua
de difusió dels diaris de referència
Per Prprensa
Les versions en paper dels grans diaris espanyols han tornat
a tenir un any per oblidar. En 2016, l’any de l’eterna interinitat
de Mariano Rajoy i d’una sèrie de turbulències polítiques tant
nacionals com internacionals, les versions impreses dels diaris
van seguir sense aixecar el cap. Les dades de l’OJD corresponents al tancament de l’any certifiquen que entre El País, El
Mundo i ABC han perdut altres 61.000 exemplars de difusió i
altres 45.000 en venda a al número. Això sense comptar que
desembre ha tancat novament en xifres històricament baixes.
El País segueix sent el diari més venut a Espanya, encara que
les seves dades són per oblidar. Les xifres de l’OJD indiquen
que la seva mitjana de difusió d’exemplars en 2016 va ser de
194.005 números, un 12,4% menys que els 221.300 amb què
va tancar el 2015. Aquesta dada és encara més preocupant si
veiem les xifres amb què va tancar desembre: 184.700 exemplars. La tendència durant tot l’any és clarament descendent i
res indica que es vagi a remuntar en el transcurs de 2017.

En vendes El País tampoc ha estat a l’altura. La mitjana de
2015 es queda en 117.900 exemplars, un 13,9% menys que els
136.800 de 2015. Al mes de desembre el diari de Prisa va tancar en els 103.739 exemplars de venda al nombre (en punts de
distribució) i treu el cap perillosament a la barrera psicològica
dels 100.000 exemplars. De fet, el diari de Juan Luis Cebrián
és l’únic que fins al moment es manté per sobre aquesta xifra.
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En el cas de El Mundo les xifres d’OJD són encara pitjors. La
capçalera d’Unidad Editorial va realitzar un dur ERO el 2016 i va
tancar l’any amb una mitjana de 108.500 exemplars de difusió,
una caiguda del 14% en un any des dels 126.300 exemplars de
2015. Com era d’esperar desembre va ser pitjor i El Mundo va
fregar els 101.900 exemplars, a punt de perdre la barrera dels
100.000 números. En vendes el diari de Unidad Editorial va arribar als 72.700 exemplars, una caiguda del 18,5% en relació a
la mitjana de 2015. El Mundo va tancar l’any amb una venda de
66.200 números.
El tercer en discòrdia a nivell estatal, ABC, és el que proporcionalment perd més difusió de l’OJD dels tres grans de Madrid. El diari de Vocento es queda en 91.100 exemplars de
mitjana el 2016, cosa que representa una caiguda del 15,4%
enfront dels 107.800 exemplars certificats en 2015. Va tancar desembre de 2016 amb una difusió de 83.400 exemplars.
Mentrestant, la venda al número va arribar als 65.500 exemplars el 2015, un 13,8% menys i el separen set mil exemplars
d’ El Mundo. Al desembre va tancar amb vendes equivalents
a 59.500 exemplars.

La Razón es manté com el diari generalista editat a Madrid que
menys cau. En quan a difusió, la seva mitjana de 2016 va ser
de 77.100 exemplars, un 3,7% menys que el 2015. Al desembre
va tancar aquest indicador amb 59.400 exemplars. En vendes
el 2015 va tancar amb 48.400 exemplars per al diari de Planeta,
un 9,1% menys, mentre que desembre de l’any passat es va
quedar amb 35.100 números.
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Diaris barcelonins. En el cas dels diaris editats a Barcelona,
La Vanguardia va tancar 2016 amb una mitjana de 114.900
exemplars a OJD, un 10,9% menys que la mitjana de 2015.
Al desembre va arribar als 100.600 exemplars. En vendes, al
número el diari del Grupo Godó es va acostar als 30.900 exemplars de mitjana el 2016, un 12,9% menys que la mitjana de
l’any anterior; desembre va tancar amb una venda de 28.200
exemplars.
El Periódico, en tant, va registrar una difusió de 81.400 números de mitjana el 2016, un 7,1% menys, amb un tancament de
desembre a 79.600 exemplars. En vendes es va quedar en
43.500 números, un 11,9% menys comparat amb la mitjana de
2015. Va tancar desembre amb 42.600 exemplars.

Molletama.cat passa a dir-se Clicara.cat
La pàgina web de la publicació en paper Mollet a mà (molletama.cat), canvia de nom per convertir-se en clicara.cat. El canvi
de nom s’entén com una voluntat d’evitar relacionar la pàgina
web exclusivament amb la població de Mollet del Vallès, ja que
la seva àrea d’influència transcendeix a tot el Baix Vallès. El

nou nom, en canvi, no fa referència a cap lloc en concret i no es
relacionarà de manera única amb una sola ciutat, sinó amb un
territori més ampli.
Mollet a mà és una publicació setmanal associada a l’AMIC de
Mollet del Vallès i l’àrea d’influència del Baix Vallès que es distribueix de manera gratuïta a més de 700 punts comercials i entitats de les poblacions de La Llagosta, Martorelles, Mollet del
Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles i Santa
Perpètua de Mogoda. (de Redacció AMIC)

El benefici d’explotació del grup
Planeta va millorar un 20,1% el 2015
L’any 2015, Planeta Corporación (societat holding del grup
Planeta) va generar un benefici d’explotació consolidat de
263.859.000 d’euros, un 20,1% superior al de 219.754.000
aconseguit el 2014, segons els comptes anuals dipositats en el
Registre Mercantil de Barcelona. En l’exercici, la xifra de negoci
consolidada del grup Planeta va ascendir a 2.364.000 d’euros,
un 8,1% més que la de l’exercici anterior (2.187 milions). Pel
que fa al benefici net de l’exercici es va multiplicar per qua-
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tre en passar de 26 a 107.000.000 entre tots dos exercicis.
L’endeutament amb entitats de crèdit del grup va augmentar
lleugerament -el 1,8% - en passar de 1.375 a 1.400 milions. (de
Digimedios)

La Verdad tanca la seva edició
d’Alacant després de 53 anys al carrer
L’edició d’Alacant del diari La Verdad ja no és als quioscos des
d’aquest dimarts després del tancament decidit pel grup Vocento que suposa l’acomiadament d’una vintena de periodistes. El
tancament, que van conèixer dilluns els treballadors, ha provocat commoció entre el sector de la premsa provincial ja que La
Verdad d’Alacant ha estat al carrer cada dia des de la tardor de
1963.
Amb el diari han tancat també els seus comptes a Facebook
i Twitter. El web seguia ahir oberta però sense moviment, fins
ahir. L’Associació de la Premsa d’Alacant ha emès un comunicat de protesta pel tancament i l’acomiadament dels treballadors. (d’Información)
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La premsa regional i de proximitat van
tenir un bon 2016 a Internet
Per AEDE i Dircomfidencial

La premsa regional i de proximitat no està seguint exactament
els mateixos camins que els diaris estatals i nacionals (en el
cas de Catalunya, per exemple), immersos gairebé tots ells en
retallades que no acaben de culminar.
Per exemple, en el cas de Vocento (líder en aquest segment a
l’Estat espanyol la premsa regional va aportar en els nou primers mesos de l’any passat 202 milions d’euros en ingressos,
el que representa el 71% de la facturació total del grup basc.

Tot i que aquesta xifra és menor que la registrada en el mateix
període de 2015 (-3,5%), la veritat és que cau menys que altres
línies de negoci, com ABC (-10,7%) o suplements i revistes (-4
, 9%). Aquest descens s’ha vist afectat per la caiguda de les
vendes d’exemplars (-5,5%) i de la publicitat (-1,3%). En aquest
punt, els anuncis digitals de les capçaleres digitals van créixer
un 10%. A més, el dels mitjans regionals és l’única divisió que
va llançar fins a setembre de 2016 per Vocento un EBIT positiu,
que va arribar als 17,8 milions d’euros.
Després del grup basc, que té una quota de mercat en premsa
regional del 24,7%; el segon en importància és Prensa Ibérica
(15,6%), amb presència destacada a Catalunya (Regió 7, Diari
de Girona, Alt Empordà...). Aquest grup tampoc ha vist trencat
el seu negoci com altres editores de mitjans de comunicació. De
fet, l’any 2015 va obtenir un benefici net de 4,5 milions d’euros,
segons els seus últims comptes anuals dipositats en el Registre
Mercantil. També és rendible La Voz de Galícia, el periòdic de
bandera gallega és líder en paper i digital en l’àmbit regional i
va aconseguir un benefici net el 2015 d’un milió d’euros.
En certa mesura, aquestes xifres s’han vist afavorides per la
bona marxa de la premsa regional i de proximitat a Internet. De
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fet, els principals mitjans d’aquest tipus han crescut en usuaris
únics al voltant d’un 15% al llarg del 2016, percentatge que és
el doble del que ha augmentat el sector dels diaris digitals a
Espanya durant l’any passat (+7%).
El rei de totes les capçaleres regionals és La Voz de Galícia,
que, amb 4,5 milions d’usuaris registrats el desembre de l’any
passat, va aconseguir enfilar-se al top ten dels mitjans amb més
visitants de tot Espanya. Això va ser possible perquè entre els
mesos de desembre de 2015 i de 2016 va aconseguir guanyar
600.000 usuaris, és a dir, un 18% més.
Seguidament, Vocento demostra el seu poder en aquest segment, col·locant a cinc mitjans del seu grup entre els sis primers
classificats: Ideal, Las Provincias, La Verdad, El Correo i Diario
Sur.
Entre les posicions 7-9 es troben les tres capçaleres més reeixides de Premsa Regional a Internet: Levante-EMT, Diario Información i Diari de Girona. Tanca la classificació dels deu primers
El Comercio, que pertany a Vocento.
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D’altra banda, els digitals que més han crescut en 2016 són
catalans: ElNacional.cat, Naciodigital.cat i Elmón. Podeu llegir
el rànquing de mitjans digitals en català CLICANT AQUÍ
Altres mitjans que han crescut de forma notable han estat La
Opinión de Múrcia (+ 96%), Heraldo (+42%) i Llevant-Emv (+
36%).
A la banda contrària, es troben alguns mitjans (pocs) que entre
els mesos de desembre de 2015 i 2016 han perdut trànsit, cas
d’El Diario Montañés (-19%), Hoy (-12%) o La Verdad i El Diario
Vasco (tots dos amb el -9%) .
A més de tot això, la premsa regional i de proximitat estan sent
la punta de llança pel que fa a la lluita contra els bloquejadors
d’anuncis es refereix. Van començar aquesta batalla els digitals
de Vocento, que van començar a bloquejar els usuaris amb adblockers des de fa mesos; i també ho està fent Prensa Ibérica.
Aquesta experiència podria servir als grans diaris espanyols i
catalans per adoptar les estratègies que tinguin en el futur.

Cada vegada llegim més premsa
estrangera a Internet
Sembla que sí, que cada vegada consultem i llegim més premsa estrangera a Internet. Aquest
és el resultat de l’estudi de comScore de les dades d’usuaris
únics que van rebre l’any passat els digitals internacionals a
l’Estat espanyol. En l’àmbit generalista, els deu principals diaris
de fora d’Espanya van tenir un creixement mitjà entre els mesos
de desembre de 2015 i de 2016 d’un 20% en visitants. Aquest
percentatge és molt superior al registrat pel conjunt dels digitals
generalistes, que va ser del 7%.
A Espanya, el mitjà estranger més visitat és Clarín, capçalera
argentina que compta amb l’avantatge que els seus continguts
estan escrits en espanyol. Al desembre de l’any passat, aquesta
publicació va rebre 951.000 usuaris únics, és a dir, un 25% més
que un any abans. El primer dels digitals en llengua estrangera
-anglès- és The Guardian, que va tenir 918.000 usuaris (+10%).
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Seguidament, es va situar Daily Mail, amb 856.000 (+7%).
Aquest pòdium de mitjans estrangers més llegits a Espanya
tenen més èxit pel que fa a usuaris que moltes de les publicacions espanyoles generalistes i amb vocació estatal, com és
el cas d’El Confidencial Digital (825.000) o Infolibre (643.000).
L’any en què es va decidir el Brexit, la premsa procedent del
Regne Unit ha obtingut un gran creixement a Espanya. Per
exemple, Telegraph va créixer un 44%, Independent un 42%
o Mirror un 35%. De fet, dels deu primers digitals generalistes
internacionals, 6 són britànics. Cal tenir en compte que queden
fora d’aquesta classificació les edicions espanyoles de publicacions estrangeres, com és el cas de BuzzFeed (1,8 milions
d’usuaris) o BBC Món (1,7 milions).
D’altra banda, en l’àmbit econòmic, també els digitals més reputats van veure com s’incrementava de manera notable el seu
trànsit durant 2016. El que més usuaris únics va tenir va ser, una
vegada més, Business Insider, amb 479.000 visitants (+36%).
Aquesta xifra el situa com una de les publicacions econòmiques
més llegides d’Espanya, encara que s’incloguin les espanyoles.
(de comScore)

Axios: un nou mitjà inspirat en Twitter
Axios és un nou mitjà de comunicació que aporta una forma
nova d’explicar les històries. Axios.com és la plataforma dels
creadors de Politico que ja ha estat qualificada com una barreja
entre Twitter i The Economist. La nova aposta de Jim VandeHei
pretén sacsejar els fonaments de la indústria periodística. Per
a la seva presentació ha aconseguit una entrevista amb Donald Trump. Però no és ni una transcripció de 3.000 paraules ni
un vídeo, elm que es publica consisteix en diversos post molt
visuals i amb un màxim de 643 paraules (en la pròpia notícia
especifica el nombre).
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En la presentació de les notícies s’assembla a Quartz, amb un
carrusel vertical d’informacions per a ser llegides en el mòbil,
però també a la d’una xarxa social, amb notícies curtes que permeten el consum ràpid de gran quantitat d’informació. Així, la
notícia es presenta de manera concisa amb una foto i un parell
de frases i el lector decideix si vol desplegar la resta de l’article;
a més, un altre botó permet llegir més articles sobre el mateix
tema sense sortir del flux de notícies. L’interessant d’aquest
format és que els lectors poden compartir cada fragment de
notícies a les xarxes socials, que, al seu torn, es compon de
dotzenes de mini articles.
Axios ha creat publicitat que s’adapta a cada producte. Han
eliminat tot el que impedeixi una lectura neta, com banners o
pop-ups. Els anuncis nadius, que poden incloure un vídeo en
format curt o un breu article amb una imatge adjunta, es poden produir i introduir el mateix dia en el corrent de notícies.
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Un 26% dels internautes espanyols no
vol compartir dades personals a canvi
de beneficis
Més d’un terç dels internautes consultats a Espanya per la firma
d’investigació de mercats GfK es mostra poc o gens d’acord en
compartir les seves dades personals a canvi d’obtenir un millor
servei o una reducció en els preus. Només un 16% es mostra favorable. Aquest és un dels principals troballes de l’Estudi
“Global GfK: Disposició a compartir dades personals a canvi de
beneficis o recompenses”.
Per gènere, els resultats són iguals, tant homes, com dones
estan d’acord en lliurar les vostres dades a canvi de beneficis,
tots dos amb un 27%. No obstant això, hi ha un 21% de dones
que es mostren contràries, enfront d’un 18% dels homes. Quant
als grups d’edat, els entrevistats entre 30 i 39 anys són els que
tenen més probabilitats de compartir les seves dades amb un
34%, seguit d’aquells entre 20 i 29 anys (33%). El següent grup
més favorable a l’afirmació és el comprès entre els 15 i 19 anys
(28%). Per contra, els més reticents, són els més grans de 60
(34%).
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Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi Global GfK CLICANT AQUÍ

Aragirona.cat dóna pas a El Gerió
digital

La publicació digital d’actualitat de la demarcació de Girona,
AraGirona.cat, tanca una etapa per transformar-se en El Gerió
Digital, un nou mitjà de comunicació amb informació de proximitat que seguirà oferint noticies sobre les comarques gironines.
La capçalera no només canvia de nom, sinó que també aprofita
per redissenyar-se, oferint continguts adaptats als dispositius
mòbils i apostant per la senzillesa i la sobrietat per tal de presentar una lectura més fàcil pels usuaris.

El nou nom, Gerió, fa referència a un personatge de la mitologia
grega i fundador de la ciutat de Girona, segons explica la llegenda. Es tractava d’un monstre amb ales i tres cossos i caps
que, gràcies a la seva fisonomia, guanyava totes les batalles
perquè podia veure i anticipar tots els perills. Amb aquesta metàfora mitològica neix El Gerió Digital, intentant estar alerta de
tot el que succeeix al territori gironí.
AraGirona.cat va néixer fa set anys de la mà del periodista Marc
Estarriola, qui seguirà portant la direcció del diari. La bona praxis i la qualitat informativa del portal han fet que actualment
compti amb una audiència consolidada de 174.000 visitants
únics, segons dades auditades per OJD Interactiva l’octubre de
2016. Ara, El Gerió Digital aspira no només a mantenir el nombre de lectors sinó a ampliar-lo. (de Redacció AMIC)
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Comercialització de mitjans digitals:
l’hora dels acords
Per Luís Palacio / Digimedios

En les últimes setmanes, dues notícies referides a la comercialització publicitària de mitjans digitals han alterat significativament l’escenari vigent fins ara. En poc temps s’ha conegut,
d’una banda, l’acord entre Titania Compañia Editorial i Weblogs
per crear una empresa al 50% -CM natius- que s’encarregarà
de la venda a les agències de mitjans de la publicitat de les
dues companyies. De l’altra, al començament d’any, va començar a operar Bluemedia Comunicación, la comercialitza-

dora d’Henneo (abans grup Heraldo), que s’encarregarà, tant
dels suports en paper d’àmbit estatal (20 Minutos) i regional
(Heraldo d’Aragón o Heraldo Soria) com dels suports digitals
(20minutos.es o Heraldo.es). Però, a més, Bluemedia Comunicación està arribant a acords amb altres mitjans i des de gener
s’encarrega de la venda publicitària davant les agències de mitjans de Eldiario.es i Publico.es
L’objectiu d’aquestes operacions, declarat en ambdós casos,
és unir tràfics amb la finalitat de presentar a les agències unes
ofertes competitives enfront de les de les comercialitzadores de
Prisa (Prisa Brand Solutions), Vocento (CM Vocento, que a més
dels mitjans de grup comercialitza El Economista) o Unidad de
Medios Digitales (que reuneix els suports digitals d’Unidad Editorial i els de Prensa Ibérica Media).
Segons Julio Alonso, conseller delegat de Weblogs: “les dues
companyies [Titania i Weblogs] ens vèiem amb una mida intermèdia, ni molt petits ni molt grans i vèiem complicat arribar per
separat a curt termini a la mida de facturació publicitària necessària per competir amb els grans. Concentrar un major volum
d’inversió ens permetrà negociar millor amb anunciants i agències, entrar en més planificacions i amb més pes en les matei-
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xes”. De tota manera, l’acord per a la creació de CM Nativos es
circumscriu -almenys inicialment- a la publicitat venuda a través
d’agències de mitjans, tant gràfica (display) com el contingut per
a marques (branded content). Les dues companyies, continuaran venent directament publicitat als seus clients i encarregantse de la programàtica. En termes quantitatius, Weblogs espera
que, amb la nova comercialitzadora, la facturació a través de les
agències de mitjans s’incrementi al voltant del 40%.
En el cas de Eldiario.es i Publico.es, l’acord és similar. Segons
Joan Checa, gerent del primer, “Bluemedia ens comercialitza des l’1 de gener tota la publicitat display. L’objectiu és unir
tràfics envers un major volum per obtenir millors condicions en
les negociacions amb les agències de mitjans”.
La venda en un paquet amb 20minutos.es i Público redundarà,
segons esperen els responsables de Eldiario.es, en un increment de la publicitat procedent d’aquestes agències. “Ara bé”,
diu Checa, “el nostre objectiu és que cadascuna de les nostres fonts d’ingressos segueixi representant un terç del total: finançament dels nostres socis; acords directes amb anunciants
i branded content, i el terç restant de la publicitat programàtica i
la gràfica, de la qual ara es va a encarregar Blumedia”.

La comercialitzadora del grup Henneo és, en realitat, el resultat de la refundació de la companyia Metha, que abans
s’encarregava de vendre la publicitat de diaris com Heraldo
d’Aragón o Heraldo Soria. Després de les compra de 20 Minutos, els responsables de Henneo van decidir potenciar la companyia i agrupar les vendes de publicitat digital (20minutos.es,
Heraldo.es) i captar nous clients.
No obstant això, a més dels avantatges de reunir majors volums
de trànsit, aquest tipus d’aliances permeten cobrir altres objectius, com és el d’oferir públics complementaris. Segons el conseller delegat de Weblogs: “Compartint que les dues companyies tenen mitjans purament digitals, els seus perfils són molt
complementaris, El Confidencial és un gran mitjà generalista,
Weblogs té un ampli catàleg de publicacions especialitzades,
moltes d’elles líders en els seus respectius verticals. Pensem
que això ens permet proporcionar una oferta més completa i
per això és més interessant que si s’hagués unit l’audiència de
dues generalistes o de dos especialitzats”.
Per Eldiario.es, per la seva banda, un acord com el que té amb
Bluemedia Comunicación li permet millorar el seu perfil comercial. “Per a nosaltres”, diu Joan Checa, “hi ha un altre avantat-
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ge i és que encara que es faci una oferta conjunta davant les
agències, els mitjans tenen un perfil propi, que és una cosa que
integrats en una xarxa no es té”. Fins ara, Eldiario.es comercialitzava la seva publicitat gràfica a la xarxa de Smartclip.

estratègies per a un consumidor 4.0 i un canvi de tendència a
nivell publicitari.

L’any 2015 la publicitat gràfica a internet va ascendir a uns 435
milions d’euros, segons l’estudi i2p, amb un creixement del
12,3%. En 2016, és probable que experimenti un altre augment
significatiu, ja que fins al setembre l’increment registrat se situava per sobre del 14%. (Gràfic: Urbecom)

Així serà la Comunicació aquest 2017
L’agència Evercom ha presentat Així serà la Comunicació a
2017, un document en el qual es recullen les tendències clau
que protagonitzaran l’any en Comunicació B2B, Comunicació
Financera, Comunicació de Consum, Comunicació Corporativa, Assumptes Públics i Estratègia Digital. En línies generals,
continuarà la convergència amb les eines digitals i això, sumat
als avenços tecnològics, farà que els continguts d’immersió
tinguin més presència. Veurem un any en què tot es perfeccionarà, obtenint com a resultat CRMs més intel·ligents, noves

Tendències en Comunicació.- En Comunicació B2B assistirem a la democratització del Business Intelligence en màrqueting, és a dir, l’ús d’eines d’analítica avançada serà cada vegada
més habitual entre els diferents departaments de les empreses.
A més, s’incorporarà el concepte del “buyer persona” al món
B2B i es tendirà a una difusió de continguts d’utilitat pràctica
per al management i l’activitat professional. El videomarketing,
utilitzat per explicar i comercialitzar productes o serveis, es convertirà en una eina habitual.
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El gran protagonista d’aquest any serà el consumidor 4.0.En Comunicació de Consum dels influencers seguiran tenint
un paper important, encara que el gran protagonista d’aquest
any serà el consumidor 4.0, que no només vol saber de les
marques, sinó que necessita viure-les. Per aquest motiu serà
imprescindible realitzar accions disruptives amb les que aconseguir una experiència gratificant i interactiva. A més, el big
data en les estratègies de màrqueting ajudarà a millorar la seva
anàlisi i eficàcia, el que suposarà experiències més adaptades
a les necessitats del consumidor.
En Comunicació Financera, Evercom assenyala que serà
l’any de la consolidació dels negocis Fintech i Insurtech. Qüestions com la política de preus i comissions al costat del tipus
de supervisió seran claus per dotar de confiança als negocis.
D’altra banda, les entitats financeres es trobaran amb el repte
de millorar la seva reputació i posar fre a la fuga de clients
desencantats. Per a això es buscarà més transparència en la
relació amb el client i es tendirà a transmetre els valors i les
bones pràctiques d’una banca responsable.
Els Afers Públics es veuran afectats per un nou escenari
polític amb governs en minoria, on la presa de decisions es

transfereix des de l’Executiu als grups parlamentaris. A més,
el canvi generacional farà de la comunicació digital un element
imprescindible, convertint les xarxes socials en una eina de
coneixement d’opinions a la vegada que un mitjà d’interès per
gestionar la influència.
Les marques seran més socials i responsables.- En Comunicació Corporativa les marques seran més socials, responsables i es preocuparan d’impulsar ecosistemes d’innovació i emprenedoria vinculats al seu negoci. El CEO evolucionarà cap a
un gran actiu de reputació, fomentant la seva visibilitat de forma
acurada, dosificada i estratègica, utilitzant les eines de personal
branding per projectar la marca corporativa. Per la seva banda,
el Dircom continuarà un any més la cursa digital i en ella la
reputació, el branding o la gestió de crisi passaran a ser cada
vegada més territori línia.
Els lectors d’El Butletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi sencer
d’Everton CLICANT AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El 55% dels usuaris accepta la
Publicitat Mobile quan rep alguna
cosa a canvi

El mòbil s’ha consolidat com a dispositiu prescriptor en el procés de compra. La tecnologia influeix en el comportament i en
els hàbits dels usuaris i consumidors, obligant a les empreses
a adaptar les seves estratègies de comunicació amb l’objectiu
d’impactar amb el missatge adequat en el target desitjat. Des
Adgage han donat a conèixer els resultats d’una anàlisi de mercat, realitzat per nPeople, amb l’objectiu de conèixer com és el
viatge de l’usuari de smartphone en el procés de compra online
i com aquest dispositiu adquireix cada cop més rellevància en
les diferents fases del mateix.

D’acord amb els resultats obtinguts en l’estudi, realitzat a individus que disposen de telèfon intel·ligent i han contestat a
través del mateix, el 55% dels usuaris accepta la publicitat, especialment quan rep alguna cosa a canvi. Així, segons l’estudi,
en el procés de conversió, el telèfon intel·ligent actua com a
prescriptor, tot i que un 41% dels enquestats encara desconfien
o no volen proporcionar les dades de la targeta bancària. Però
un 55% dels enquestats està disposat a rebre publicitat en el
seu telèfon intel·ligent, especialment quan aquesta els proporciona alguna cosa a canvi com bons o descomptes o quan les
campanyes són personalitzades.
El 80% dels usuaris van utilitzar el telèfon intel·ligent per buscar informació comercial al moment previ a realitzar o valorar
la compra. Per això, les xarxes de Wi-Fi gratuïta que es troben
en llocs públics com bars, restaurants, aeroports o centres comercials esdevenen punts clau per als usuaris. Concretament,
un 67% es connecta a internet mitjançant wifi en llocs públics,
preferentment quan la connexió és gratuïta o patrocinada per
un anunciant. Aquest tipus de connexió resulta especialment
útil per evitar el consum del volum mensual de la tarifa de dades
contractada amb el seu operador. (de Reason Why)
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Google anuncia el doble d’incompliments
en polítiques publicitàries i retira 17
milions d’anuncis
Google ha presentat el seu informe anual Bad Ads Report en el
qual informa que en l’any 2016 s’han retirat 17 milions d’anuncis
per incomplir les polítiques publicitàries de la companyia, una
xifra que duplica amb escreix la de l’any anterior. L’estudi ve
precedit del títol “La nostra lluita contra mals anuncis, els mals
llocs web i els estafadors en 2016”: “Els mals anuncis poden
arruïnar l’experiència dels usuaris a Internet, ja que poden oferir
productes il·legals i realitzar unes promeses poc realistes”. “Al
final, suposen una amenaça per als usuaris, per als partners i
per a la sostenibilitat del web oberta”.
Un dels tipus més habituals dels mals anuncis són els que promocionen activitats il·legals, com els productes farmacèutics
no aprovats o les empreses d’apostes (en aquells països on
aquestes activitats no estan permeses).
Alguns anuncis intenten fer que els usuaris facin clic i vegin els
anuncis enganyant de forma intencionadament amb informa-

ció falsa com, per exemple, preguntat: “corres el risc de patir
aquesta malaltia rara que es menja la pell?” O oferint cures
miraculoses com una pastilla amb la qual pots perdre 22 quilos
en 3 dies sense aixecar un dit. Google diu que durant el 2016,
van retirar prop de 80 milions de mals anuncis per enganyar,
mentir i espantar als usuaris. Un altre cas: Fent anar el telèfon
mòbil de sobte, i sense avisar, hom acaba en una botiga d’apps
descarregant una aplicació de la que mai havia tingut notícia
abans, el culpable d’això és “anunci d’auto clic”. El 2016, Google va detectar i va eliminar més de 23.000 anuncis d’auto clic
a les seves plataformes.
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden descarregar-se
l’informe de Google sobre la seva lluita contra mals anuncis
CLICANT AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

L’Audiència Nacional admet a tràmit la
impugnació del Conveni de Publicitat
En un comunicat enviat als mitjans, agències d’Espanya ha revelat que van presentar el dijous 22 de desembre, davant la
Audiència Nacional, un escrit de sol·licitud “d’actes preparatoris
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per tal de determinar la representativitat de la part empresarial
signant de l’últim conveni”, que ara l’Audiència admet a tràmit.
Es tracta, bàsicament, de qüestionar si es pot impugnar el Conveni de Publicitat, en base als quals es trobaven signant el mateix, i de qüestionar, per tant, l’apropiat que els signants fossin
portaveus de la indústria. A més considera que els empleats com
a actiu principal no tenen el suficient protagonisme en el conveni.
Al principi, es tractaria únicament d’una mesura preliminar per
conèixer si les patronals realment tenien legitimació suficient
per part de la indústria per negociar-lo i signar amb els requisits
del Títol III de l’Estatut dels Treballadors, és a dir, perquè el
conveni col·lectiu tingui eficàcia general. (d’AEC)

El sou mitjà de l’alta direcció de les
grans agències de mitjans és de
450.000 euros
Com se sap, el de la comunicació ha estat un dels sectors més
castigats per la crisi econòmica que va començar fa una dècada. Una de les raons, a més dels canvis d’hàbits de consum

dels mitjans, ha estat la caiguda de la inversió en publicitat. En
aquest context, les agències de mitjans han sabut sobreposarse i la veritat és que el seu negoci és dels que menys s’ha vist
trencat en la indústria de la comunicació en els últims anys. Així
ho revela la mitjana de salaris que ofereixen aquest tipus de
companyies als seus empleats, a nivells similars de les banca,
les constructores o grans despatxos d’advocats.

Per trobar les remuneracions mitjanes d’aquests professionals,
Dircomfidencial s’ha valgut dels comptes anuals corresponents
a 2015 (en molt pocs casos no estaven encara disponibles, per
la qual cosa s’han utilitzat les de 2014) de les grans agències
de mitjans multinacionals que operen a Espanya. En aquestes
memòries s’especifiquen les partides destinades als salaris, el
nombre d’empleats a tancament d’exercici i, en la gran majoria
de les vegades, les remuneracions de l’alta direcció i el nombre
de membres que la integren.
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L’Ajuntament de Barcelona es gastarà
més de 3 milions en material audiovisual
per al departament de Comunicació
Amb aquestes dades a la mà, es desprèn que les agències de
mitjans analitzades paguen un salari mitjà anual a la seva alta
direcció de 451.800 euros. Aquest quantitat està per sobre dels
sous mitjans de l’alta direcció de les empreses cotitzades a Espanya que no formen part de l’IBEX (320.411 euros), però estan
a gran distància de les companyies que sí que formen part del
selectiu (900.027 euros). També es poden establir diferències
entre la remuneració de l’alta direcció de les agències de mitjans i de les creatives. En aquest últim cas, la xifra és bastant
menor, amb 224.376 euros.
Per contra, a l’hora d’analitzar els sous mitjans de tots els empleats de les agències creatives multinacionals que operen a
Espanya, es desprèn que són més grans que els de les firmes
de mitjans . En concret, les creatives destinen a salaris al seu
personal una mitjana de 58.512 euros anuals, és a dir, 6.000
més que les de mitjans. (de Dircomfidencial)

L’Ajuntament de Barcelona
té pensat gastar 3,1 milions
d’euros durant els propers
quatre anys en material audiovisual (àudio vídeo i imatges, en català i castellà) que
serveixi de suport al departament de Comunicació del Consistori.
Aquesta quantitat és la pressupostada per als propers quatre anys.
Inicialment, el contracte té un període d’execució de dos anys, en
els quals la despesa fins el 2019 serà d’uns 1,5 milions d’euros.
Addicionalment, es pot prorrogar dos anys més, de manera que la
suma total arribaria als 3,1 milions d’euros (sense IVA).
En concret, l’empresa que resulti guanyadora del concurs haurà
de realitzar imatges d’edició ràpida per compartir en xarxes socials, notícies multimèdia d’un màxim de 5 minuts, retransmissió
de vídeos en streaming, petits documentals de 20 minuts, infografies... (d’AEC)
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El Laboratorio presenta la nova
campanya de Santander Empreses

OMD guanya el compte de mitjans
d’Svenson

Santander Empreses llança, a partir d’aquest gener una campanya de reposicionament amb l’objectiu de consolidar el seu
lideratge també en el sector de banca d’empreses. Amb el concepte “Cada empresa és un món” se subratlla que el Santander
posa a disposició de les empreses més de 4.000 especialistes
per oferir solucions financeres i de negoci úniques i adaptades
a cada empresa. El concepte i la campanya han estat creats per
l’agència madrilenya El Laboratorio, que des de fa dos anys
treballa en aliança estratègica amb MAG (Interpublic Group).

Svenson s’ha convertit en la companyia número u en medicina
i estètica capil·lar a Europa, on compta amb més de 60 centres
propis i amb més de 500 professionals. A més, compta amb
Svenson Medical, clíniques pròpies de microempelt situades a
Espanya. Svenson ha decidit comptar amb OMD per donar més
visibilitat a la seva marca i potenciar la seva presència en tots
els mitjans.

La campanya s’apalanca sobre el patrocini de la La Liga Santander, amb qui el banc comparteix la internacionalitat i l’àmbit
global del futbol espanyol. El Laboratorio desenvoluparà la
creativitat de la campanya en tots els mitjans al llarg de 2017.
(d’El Publicista)

Per Javier Caballero, director de publicitat de Svenson, “treballar de la mà d’OMD suposa una gran aposta en el desenvolupament d’una nova estratègia de mitjans, que contribueixi
a consolidar el nostre lideratge en el sector capil·lar”. Sandra
Sotelo, Head of Digital d’OMD, afegeix que, “amb la incorporació d’un dels anunciants més rellevants en l’àmbit de la resposta directa, l’agència referma la seva experiència dins d’aquest
competitiu sector, amb un equip expert en generar resposta i
desig cap a les marques, amb l’objectiu d’augmentar la demanda i incrementar els resultats de negoci”. (de Control)
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Les cinc claus de l’èxit per a una
emprenedoria periodística digital
Per Janine Warner (ICFJ Knight Fellow) i Mijal Iastrebner, directores de SembraMedia.

Mentre el contingut de qualitat segueix sent la clau més important per a l’èxit d’un mitjà digital, si estàs molt enfocat només a
la producció de bon periodisme, estàs fregit. Després de més
d’un any d’intensa recerca des de SembraMedia, hem descobert cinc eines de treball que són claus de l’èxit entre els principals iniciatives de periodisme digital a Espanya. Crec que amb
el nostre treball podem donar un cop de mà als petits editors de
diaris digitals.

1) Diversifica les teves fonts d’ingressos: tots sabem que
Internet ha canviat radicalment el model de negoci dels mitjans tradicionals. En el cas dels mitjans digitals també, ja que
han hagut d’aprendre que, al contrari dels seus predecessors,
no poden sobreviure únicament amb ingressos per publicitat i
subscripció. El que hem trobat és que, per sobreviure, els projectes reeixits dels mitjans de comunicació digitals han de desenvolupar una combinació de fonts d’ingressos. Podem dir-te
que hi ha, almenys, deu maneres de guanyar diners amb el
teu projecte digital, però depèn de tu decidir quins tres o cinc
s’ajustaran millor a les condicions del mercat local i les habilitats del teu equip.
A mesura que anem aprenent més sobre el que funciona, anem
dividint les fonts d’ingressos en dues categories: les que poden
ajudar-te a llançar un nou projecte i les que poden ajudar-te a
desenvolupar fonts d’ingressos sostenibles en el temps. Entre
les coses que veiem funcionar per intentar recaptar fons per
llançar un projecte, estan:
A. Fundacions.
B. Finançament col·lectiu.
C. Inversors privats.
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D. Inversors especialitzats en mitjans com The Media Development Investment Fund i Omidyar Networks.
Les millors fonts d’ingressos de llarg termini inclouen:
A. Donacions de lectors organitzats com a club de lectors o
membres.
B. Esdeveniments, tallers i conferències.
C. Serveis de consultoria i entrenament.
D. Producció de continguts per a clients.
E. Sindicalizació de contingut per altres mitjans.
F. Venda de llibres i altres productes digitals.
G. Les xarxes de publicitat i els programes d’afiliació, com Google AdSsense i el programa d’afiliats d’Amazon.
H . Sponsors i anunciants.
I. Publicitat nativa (nota: nosaltres només recomanem aquesta
opció de contingut patrocinat quan està recolzat per una acurada política de protecció de la integritat editorial)
J. Provisió completa de serveis d’agència per a clients.
2) Crea una comunitat: el projecte no durarà molt a menys
que puguis construir una base lleial de lectors que no només
consumeixin les teves notícies, sinó que també comparteixin

les teves històries i interactuïn amb els teus reporters. Els teus
lectors són el teu actiu més valuós i, cada vegada més, les
seves donacions estan demostrant ser una de les millors fonts
d’ingressos a llarg termini per als mitjans digitals. El seu entusiasme per la teva contingut construirà la teva audiència. Els
seus comentaris i contribucions faran que la teva cobertura sigui molt més rica i diversa.

3) Diversifica el teu equip: els millors projectes de mitjans digitals estan conformats per equips altament diversos, no només en termes d’etnicitat, edat i gènere, sinó també en termes
d’habilitats. Perquè el teu mitjà digital sigui un negoci exitós,
et caldrà més que només periodistes i creadors de contingut.
Necessitaràs programadors, dissenyadors i un equip expert de
vendes i màrqueting digital.
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Hauràs de sortir de la teva zona de confort per trobar, reclutar i
retenir aquestes persones. Fins i tot podries arribar a necessitar
reclutadors per ajudar-te a trobar el millor personal de vendes i
màrqueting. En poques paraules, si tot el que tens a la teva organització són persones que tenen les mateixes habilitats que
tu, s’assemblen a tu, parlen com tu i pensen com tu, no durarà.
A més, tingues en ment que els inversors estan interessats a
trobar bons equips i persones, més que en trobar bones idees.
Qualsevol pot tenir bones idees, el que realment importa és
com de bé pot executar-les l’equip.
4) Explica la teva pròpia història perquè la gent presti atenció i li importi el teu mitjà: la majoria dels periodistes són
excel·lents explicant històries sobre altres persones, però són
realment dolents relatant les pròpies. Si tens alguna esperança
de convèncer la teva audiència perquè contribueixi al teu projecte periodístic digital, has d’explicar la teva pròpia història
d’una manera convincent.
Estem contínuament sorpresos en descobrir que un nombre significatiu de llocs de mitjans digitals ni tan sols inclouen una pàgina
de “Nosaltres” o “Equip”. És essencial que expliquis amb una gran
pàgina en el teu lloc sobre qui ets. Aquí hi ha alguns suggeriments:

A. Crea un vídeo que expliqui qui sou.
B. Crea una pàgina d’equip que inclogui fotos i biografies de les
persones que el componen.
C. A la teva pàgina de “Nosaltres” deixa clar qui són, què els fa
diferents i perquè ens hauria d’importar.
5) Contingut original de qualitat: sí, tots ho sabem. “El contingut és el rei”, i no anem a contradir aquesta saviesa acceptada. El problema és que massa periodistes se centren gairebé
exclusivament en el contingut. Si vols crear un projecte sostenible, has de dedicar temps i recursos al desenvolupament
de tecnologia, un públic lleial i un sòlid model de negoci amb
fonts d’ingressos diversificades. Col·loquem aquesta clau en el
cinquè lloc, no perquè sigui la menys important, sinó perquè
sabem que sol estar primer a la majoria de les seves llistes.
Ara prenguem aquest punt clau un pas més enllà. Si no estàs
interactuant amb la teva audiència i verificar que el contingut
que produeixes satisfà les seves necessitats, has de prestar
més atenció als teus lectors. Com saps el que volen els teus
lectors? Pren-te el temps per llegir les seves respostes i accions
en les xarxes socials, i considera l’ús d’una eina com Hearken
per entendre millor a l’audiència a mesura que desenvolupes
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6) Clau comodí.- Busca un balanç: si pots trobar un equilibri entre
els cinc punts i gastar temps i recursos de manera més uniforme,
tindràs una millor oportunitat de sustentar-te a llarg termini. El balanç:
el factor que uneix a les cinc claus de l’èxit per al teu emprenedoria.

anuncis als usuaris que hagin realitzat una recerca relacionada
amb els productes o serveis de la marca a qüestió. Per exemple, una aerolínia podrà portar els seus anuncis fins a les persones que a Google hagin buscat vols. Des del punt de vista dels
usuaris, es tracta d’una característica que podran evitar. Només
cal que entrin en l’apartat de configuració del seu compte i desactivin l’opció de publicitat personalitzada. (d’Adversiting Age)

Nova eina per segmentar els anuncis
de YouTube a les cerques a Google

comScore oferirà dades d’audiències
desglossats de Instant Articles

històries. “Si no guanyes diners, no podràs desenvolupar un
mitjà sostenible”, deia Janine Warner.

Google, propietari de YouTube, permetrà als anunciants segmentar les seves campanyes en funció de l’historial de recerques dels usuaris. Així mateix, YouTube actualitzarà el servei
que ofereix a les marques amb el futur llançament d’una eina de
mesurament que, segons s’ha informat, ajudarà a comprendre
millor el funcionament de les campanyes. Google ha anunciat
que es tracta d’una “eina de mesurament situada en el núvol”
que veurà la llum al llarg del proper any.
Gràcies a la incorporació de l’historial de recerques als paràmetres de segmentació, els anunciants podran lliurar els seus

Quant és Facebook, quant Google i què li queda a la resta?
Probablement a hores d’ara no cal concretar si la pregunta es
refereix al trànsit o la inversió publicitària. L’hegemonia de les
dues companyies pot resumir-se en que engoleixen ja prop del
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50% de la inversió publicitària que es difon a Internet. Però dins
de l’activitat d’aquests dos colossos també hi ha escletxes que
permeten l’entrada a la resta d’actors, com ara Instant Articles
o AMP (Accelerated Mobile Pages). Amb diversos peròs:
Primer: els mitjans de comunicació que abans venien mostrantse molt crítics amb les dues plataformes es van veure obligats a suavitzar la seva bel·ligerància per poder beneficiar-se
d’aquestes eines. Segon: no és tan senzill monetitzar els continguts que es publiquen perquè només reben un percentatge
del que ingressen Facebook i Google en publicitat. I tercer:
encara que l’instrument permet carregar les notícies a una major
velocitat en dispositius mòbils, segueix sense haver-hi dades disponibles sobre la quantitat d’usuaris que les llegeixen per aquí.
Aquest últim, però, sembla estar ja solucionat, o almenys així
ho va comunicar comScore als seus associats a la reunió del
passat desembre. A partir del proper mes de febrer els mitjans
auditats per la companyia podran fer el desglossament del mesurament de continguts procedents de plataformes de tercers.
És a dir, els mitjans podran saber quants lectors tenen en eines
com Instant Articles, AMP, Flipboard i Google Play. (de Dircomfidencial)

Així és el nou LinkedIn, ràpid i intuïtiu

LinkedIn ha revelat un nou disseny per a la seva versió
d’escriptori, més “net” i “senzill” de manejar, amb l’objectiu de
fer la seva plataforma una mica més intuïtiva. El redisseny s’ha
fet pensant en donar-li a la versió d’escriptori una aparença més
d’acord amb la aplicació de LinkedIn i semblant a la d’altres xarxes socials com Facebook.
A la pàgina principal se li donarà més protagonisme al news
feed, que ocuparà la columna central animant els usuaris a
compartir més publicacions. El menú de navegació superior
també canviarà per fer-lo més clar, incloent nous símbols i textos explicatius per a cada funcionalitat. Les pàgines de perfil es
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mantindran pràcticament igual que fins ara, amb la novetat que
LinkedIn afegirà finestres de xat per als missatges privats. De
manera similar al que ja fa Facebook Messenger, els usuaris de
LinkedIn es podran comunicar de manera més ràpida i directa.
A més, el xat de LinkedIn incorporarà l’opció de chatbot per
tal que els usuaris puguin tenir una ajuda a l’hora de planificar
reunions i quadrar agendes. (de Geeksroom)
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La FAPE demana al Congrés que
inclogui la funció dels mitjans
de comunicació en la futura Llei
d’Educació
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

seva funció com serveis públics essencials per a aprofundir en
una democràcia i instrument útil per transformar la societat a
millor. Una tasca aquesta que humilment la va intentar fa anys
l’associació de premsa comarcal de Catalunya i més recentment, amb el suport de la Fundació La Caixa, s’hi treballa des
del Col·legi de Periodistes de Catalunya. També l’AMIC treballa
el coneixement de la premsa de proximitat a les aules de les
Facultats de Periodisme del país.
Les primeres reunions de la iniciativa de la FAPE s’han mantingut amb els portaveus dels Grups Popular, Sandra Moneo, i
Socialista, Manuel Cruz, quedant pendents altres trobades, en
els pròxims dies, com amb els representants de Podem i Ciutadans, així com amb el ministre d’Educació, cultura i Esport,
Íñigo Méndez de Vigo.

La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (que inclou també Col·legis professionals, com el de Catalunya) ha
iniciat una ronda de trobades amb els portaveus a la Comissió
dels principals partits polítics al Congrés dels Diputats de l’Estat
per tal que es contempli com a matèria a impartir en l’Educació
Secundària el coneixement dels mitjans de comunicació i la

La FAPE ha exposat als parlamentaris els objectius d’aquesta
petició basant-se en informes elaborats per experts, com l’ex
degà de la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de Madrid i primer catedràtic de Periodisme,
Àngel Benito, i el degà de la Facultat de Ciències Socials, Jurídiques i de la Comunicació del Campus María Zambrano de
la Universitat de Valladolid a Segòvia, Agustín García Matilla.
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Entre d’altres aspectes destaca que establir una assignatura específica per a la joventut en la qual s’estudiïn els mitjans de comunicació des de tots els seus diferents angles i conseqüències, serà una
manera d’enfortir la formació intel·lectual i cívica de ciutadans madurs, responsables i independents, entenent que cal formar usuaris crítics dels mitjans de comunicació que en les últimes dècades
s’han convertit també en potencials productors de missatges.
A més, en les trobades s’ha mantingut la necessitat de salvar el
periodisme de qualitat, reforçar els mitjans de comunicació com
a serveis públics essencials per a aprofundir en democràcia i
emprar les xarxes de comunicació en potencials aliades d’una
informació veraç i d’un desenvolupament educatiu i cultural que
permeti construir un món més just, més solidari i equitatiu.
En els arguments perquè s’incorpori als estudis aquesta matèria s’estima adequat que la Llei d’Educació ha de recollir
aquests objectius per fer que l’educació no es conformi només
amb incorporar tecnologia a les aules. González ha sol·licitat
als parlamentaris que, en la mesura del possible, per a impartir aquesta matèria s’hauria de donar prioritat als llicenciats en
Periodisme o Comunicació Audiovisual, com a professionals
contractats pels centres.

La representació popular es va comprometre a incorporar
aquest tema en el debat de la futura Llei d’Educació en considerar la matèria com a “necessària” i la proposta com “interessant”. La representació socialista va parlar d’una matèria
“imprescindible”, comprometent-se també a introduir el tema en
el debat.
Aprofitant la trobada, la FAPE va informar de la recent creació
d’una plataforma integrada per totes les organitzacions professionals i sindicats, així com alumnes, en defensa d’unes pràctiques dignes per als estudiants de Periodisme, per la qual cosa
se sol·licita la modificació del Reial Decret 592/2014, de 11 de
juliol, perquè es prevegi una remuneració, que els alumnes no
cobreixin llocs estructurals en les plantilles i que es garanteixi el
compliment d’horaris i tutories.

Community manager, molt més que
publicar tuits enginyosos
IMF Business School ha analitzat en profunditat les funcions d’un
perfil en auge en els últims anys, coincidint amb la celebració del
Dia Internacional del Community Manager. En l’actualitat, més
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del 90% dels usuaris d’Internet a l’Estat espanyol té compte en
alguna xarxa social; segons el VIIIè Observatori de Xarxes Socials, la xifra arriba als 2.340 milions de persones a nivell mundial
d’acord amb eMarketer. Aquesta realitat ha provocat que les empreses prenguin cada vegada més consciència de la importància
de tenir presència digital i de la necessitat de comptar amb un
community manager, convertint-la en una de les professions més
demandades dels últims anys i alçant-se com la millor pagada als
Estats Units el 2015, segons dades de Statista .

que es passa el dia i la nit connectat a les xarxes socials. Per
aquest motiu, IMF Business School ha fet saber quins són els
cinc requisits imprescindibles d’aquests professionals: Anàlisi,
Contingut, SEO social, Màrqueting i Eines.
Com a conseqüència de la revolució digital en què vivim, la
demanda de les empreses per perfils professionals amb alts
coneixements tecnològics serà cada vegada més gran, per
quan la revolució digital demanda nous perfils, nadius digitals
capaços de conèixer i dominar les noves formes i canals de
comunicació que existeixen gràcies al desenvolupament de les
xarxes socials. (d’AEC)

Marc Puig és reconegut com a soci
d’Honor de l’ACCIEP
De fet, està previst que es creïn entre 60.000 i 70.000 llocs
de treball a Espanya en els pròxims tres anys relacionats amb
aquesta tasca, segons es desprèn d’un estudi realitzat per Adecco. No obstant això, encara hi ha empreses que creuen que
un gestor de comunitats és tan sols una persona que publica
a Facebook, Twitter i Instagram, que contesta als comentaris i

Aprofitant la seva participació en
el debat “Com assessorar un president”, del 18 de gener, Marc Puig
i Guardia va ser nomenat soci
d’Honor de l’ACCIEP (Associació
Catalana de Comunicació, Inves-
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tigació i Estratègia Polítiques). D’aquest manera, es vol retre
un reconeixement públic al seu impuls en la creació, l’octubre
de 2009, de l’SCIEP (embrió de l’actual ACCIEP) a l’empara del
Col·legi del Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya del
qual n’era degà, i pel seu suport posterior a l’entitat i predisposició a col·laborar i participar en els seus actes. El president
de l’ACCIEP, Agustí de Uribe-Salazar, li va fer lliurament del
diploma corresponent. (d’AEC)

Formació al Col·legi de Periodistes
Com millorar la reputació on-line (ORM).- Barcelona, dimarts
31 de gener i 7 de febrer (de 10:00h a 14:00h) - En aquest curs
impartit per Pilar Yépez, aprendràs com escoltar en les plataformes on-line, com formar part d’aquestes converses, d’una
forma natural i creïble, i com gestionar-les i controlar el seu
impacte sobre l’empresa i sobre la marca, inclús en situacions
de crisi.
Gestió empresarial per a emprenedors.- Barcelona, dimecres
1 de febrer (de 09:30h a 14:30h) - Amb aquest curs, Xavier
Macho explicarà quina és la mecànica darrere de la construcció

d’un negoci, i parlarà de: finançament de projectes, planificació,
definició estratègica dels objectius, negociació bancària, gestió
de recursos humans, circuits interns de comunicació i gestió
diària de la petita empresa.
Com gestionar les relacions amb els mitjans de comunicació.- Barcelona, dijous 2 i 9 de febrer (de 09:30h a 14:30h)
- Aquesta formació, dirigida per Josep M. Brugués, proporciona
les eines necessàries per afrontar amb èxit qualsevol intervenció davant un mitjà de comunicació i ajuda a fer arribar els nostres missatges i informacions d’una forma més efectiva.
Eines de Google per a periodistes.- Barcelona, dijous 2 i 9 de
febrer (de 09:30h a 14:30h) - En aquest curs, a càrrec de Sílvia
Llombart, descobrirem aplicacions de Google menys conegudes, aprendrem a fer-les servir i veurem com podem incloureles en el nostre dia a dia per facilitar-nos la feina i millorar la
qualitat dels nostres treballs.
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com
és el cas dels associats a l’AMIC. Són bonificables, és a dir,
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que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i el
mateix Col·legi gestiona els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. (de CPC)
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EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
Només el 14% dels ingressos dels
mitjans van procedir de plataformes
socials externes
Per Dircomfidencial
Els mitjans de comunicació només van obtenir el 14% dels seus
ingressos, en el primer semestre del 2016, procedents de la
distribució del seu contingut en plataformes externes, el que es
tradueix en una quantitat propera als 7,7 milions de dòlars. Una
quantitat netament inferior a la que aquests preveien.
Així ho ha fet saber l’informe dut a terme per Digital Content
Next. L’estudi està basat en les dades de 19 mitjans de gran
prestigi com The Financial Times, ESPN, Bloomberg, NBC o
The New York Times; i ofereix una visió específica de la procedència dels ingressos.

Youtube va ser la plataforma que més ingressos va generar als
mitjans, amb un total de 773.576 dòlars. Després de la plataforma audiovisual, Facebook amb 560.144 $, Twitter amb 482.788
$ i lluny queda snapchat amb 192.819 $. Això deixa entreveure
que les noves plataformes socials no s’han consagrat com una
font d’ingressos viable.
Tal com assenyala Business Insider, els mitjans mostren la seva
frustració amb aquesta estratègia causa de la escassa monetització extreta d’un contingut considerat que fa augmentar la
qualitat d’aquestes plataformes.
I és que els mitjans troben sentiments enfrontats. D’una banda,
plataformes com Facebook i Google generen gran quantitat de
trànsit que pot arribar a convertir-se en una font d’ingressos
mitjançant publicitat, subscripcions o comerç electrònic.
No obstant això, aquests gegants tecnològics poden actuar al
seu torn com a competència. A través de les eines Google AMP
i Instant Articles, els mitjans estan sent convidats a publicar
contingut directament en aquestes plataformes però cedint el
control total a les companyies tecnològiques.
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En aquest període, les dues companyies van ser les representants del creixement de la publicitat digital als Estats Units, alhora que la resta de la indústria disminuïa. Això fa que la bretxa
econòmica entre el temps emprat en aquest tipus de plataformes i el rèdit obtingut augmenti.
Els mitjans s’enfronten a importants reptes per intentar rendibilitzar econòmicament l’ús de xarxes socials com a distribuïdor.
Youtube ha demostrat ser un soci irregular, com demostra el
problema generat prioritzant els seus propis formats publicitaris
-que es poden omitir- davant els dels socis.
Google AMP mostra com a principal error que no està dirigit a
mitjans televisius, qüestió a la que si està enfocat snapchat,
però que no obstant això no ha aconseguit incrementar la seva
presència, igual que ha fet Twitter Amplify. Non obstant això,
els mitjans i les plataformes segueixen realitzant esforços amb
l’objectiu de construir relacions més sòlides entre tots dos.
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Paper connectat a Internet?

Per Miguel Ángel Ossorio Vega / Eco Inteligencia

Una empresa francesa ha creat una aplicació per a mòbils que
ajuda a dotar de característiques multimèdia a una simple imatge impresa en un paper.
Si hi ha una veritable crònica d’una mort anunciada no és altra que la del paper. O almenys això és el que porten dient
analistes i gurus dels mitjans de comunicació durant fa gairebé
una dècada (sense que de moment es vegin massives desaparicions de diaris i revistes). És més, actualment segueixen
naixent diaris i revistes, encara que els magazins guanyen en
proporció per les seves possibilitats com a suport publicitari, els

seus assossegats continguts i el públic al qual es dirigeixen. En
paral·lel, un sondeig d’Ifop ha revelat que més d’un de cada tres
treballadors segueix afavorint al material imprès en els intercanvis professionals.
Com tot en el món tecnològic, si no desapareix haurà de transformar-se. I aquí és on ha entrat la companyia Electrogeloz amb
Digiprint, una app que permet connectar el paper a Internet. Fins
ara l’única possibilitat de convertir en interactiu un full era capturant un codi QR i visitant una web. Però Digiprint supera aquest
arcaic model i permet identificar la pròpia imatge, de manera que
el mateix paper és l’enllaç. L’usuari podrà accedir a vídeos, menús, elements interactius i més informació en diferents formats.
És, senzillament, dotar d’Internet al paper. Una cosa mai vista.
Els promotors d’aquest projecte expliquen amb un exemple les
possibilitats de Digiprint: una persona està llegint una revista
i veu un producte que li interessa. No té més que enfocar-ho
amb la càmera del seu mòbil i accedirà a la web de la marca, a
una llista de punts de venda o fins i tot a descomptes exclusius
per adquirir el producte. “És una altra manera de guiar al client
a la cistella de la compra”, explica Sébastien Moreau, director
general d’Electrogeloz.
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Les previsions de la indústria tecnològica parlen de 20.000 milions d’objectes connectats l’any 2020. Moreau i el seu equip
volen que el paper sigui un més. “En lloc de fer que el paper i
el digital competeixin, hem dissenyat una solució que combina
tots dos”, explica, amb un sistema que supera les limitacions
del paper i l’adapta al món digital. Res es resisteix a Internet.
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Pedro G. Cuartango: “Els diaris que
confonguin l’objectiu amb els mitjans,
desapareixeran”
Per Jorge Gutiérrez / Conversaciones con

Des que es va ser Pedro J., al lloc de director d’El Mundo no
ha deixat d’estar en l’ull de l’huracà. El passat mes de maig les
aigües van semblar tornar a la calma quan Pedro García Guartango (Miranda d’Ebre, 1955), un històric del diari, un sotsdirector amb pes i experiència, era nomenat nou director. Fins a nou
avís. De moment, Cuartango no ha volgut ocupar el despatx del
director d’El Mundo i s’ha quedat en el qual tenia.

Vostè és un pessimista actiu, quines vies diferents cal
plantejar per abordar el futur dels mitjans tradicionals?
És una pregunta molt difícil de respondre. El futur és summament incert perquè conflueixen diverses circumstàncies: el
canvi tecnològic, la pèrdua d’hàbits de lectura de la majoria de
la població -especialment de la gent jove-, la situació política i
el creixement dels populismes... És una situació molt canviant
i això ens ha afectat molt als mitjans de comunicació tradicionals que òbviament estem en crisi, cal reconèixer-ho, i que no
sabem quin és el camí.
En el futur sobreviuran els mitjans que generin continguts de
qualitat. Els suports tecnològics em semblen relativament secundaris. El fonamental és la qualitat dels continguts, la informació, i també l’opinió. El suport és un vehicle. Aquells mitjans
que siguin capaços de fer un periodisme de qualitat, són els
que sobreviaran. De fet, ja ho estem veient. Mitjans com The
Economist, The New York Times, The Guardian, són els que
van millor a Europa i als Estats Units. Els diaris que confonguin
l’objectiu amb els mitjans, desapareixeran.
Enrique Dans deia recentment, en una entrevista: Jo crec que
el problema del periodisme és que no té clar quina és la seva
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proposta de valor. Si la seva proposta és “et dono informació”
ja hi ha molta gent que dóna informació. Hi estàs d’acord?
No hi estic d’acord. El problema és el contrari: el problema és
que hi ha molt poca gent que dóna informació. Es confon informació amb dades. Hi ha 40 o 50 mitjans digitals estatals a
Espanya, i 50 o 60 mitjans impresos. Però una cosa és l’oferta
informativa i una altra la qualitat de la informació. I avui la informació segueix sent un bé escàs. La funció del periodisme
és interpretar la realitat, és buscar darrere de les aparences. I
això és molt complicat, i hi ha pocs mitjans capaços de fer-ho.
Insisteixo que en el futur el que va a prevaler són els mitjans capaços de fer una informació de qualitat i fiable i aquest segueix
sent el nostre objectiu, i l’hi dic a la redacció i a l’editor. Nosaltres som un diari d’informació, no som un diari d’opinió, contra
el que la gent pensa, i ni tan sols som un diari d’investigació.
Per a nosaltres la informació és essencial, i no crec que sigui
banal i estigui a l’abast de tots. La informació és cada vegada
més selectiva i més difícil d’obtenir.
Què prefereix 14.500.000 d’usuaris únics que rep per la
immediatesa de la seva informació, o 7 milions però que
passen el doble de temps, per la qualitat del seu contingut?
Ens són objectius excloents. Per a nosaltres és un èxit ser el

web amb major nombre de visites i usuaris únics. Però estic
d’acord amb tu en què no és l’essencial. No és incompatible fer
un web de continguts de qualitat i que alhora tingui amplis períodes de lectura i permanència. Cal aconseguir les dues coses.
Per a nosaltres el web és molt important perquè el futur desenvolupament del negoci passa per suports digitals. Les vendes en
paper han baixat i té un futur limitat. La nostra influència és cada
vegada més petita a través del paper i el futur suport del negoci
serà el web. Però de moment és com una cadira que es recolza
en dues potes i hem de seguir avançant en les dues. La nostra
influència política i social s’exerceix encara a través del paper i
la marca està també lligada al paper. Quan demano una entrevista a un president d’un banc o a alguna empresa de l’IBEX,
tots em diuen: “suposo que la donaràs en el paper”. No podem
abandonar-lo i hem de seguir fent un bon diari imprès. La gent el
segueix percebent com una cosa permanent, duradora, estable.
Un altre exemple són les televisions, que fagociten tots els dies
els nostres continguts. En canvi, el digital ho associem més a la
momentaneidad, a la fragilitat.
La gestió del big data i la robotització de continguts, són
una amenaça per a la robotització de la professió? El repte
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és utilitzar les dades d’una manera intel·ligent, i més humana?
Ens hem de emmotllar a les noves realitats. Recordo que quan
jo vaig començar en la professió el debat estava entre la premsa escrita i la televisió, semblava que la tv anava a posar fi a
la premsa i no va ser així. Ara s’està plantejant el mateix debat
amb les xarxes socials i internet. El gran desafiament de l’home
modern és saber discernir entre la veritat i la mentida, saber
discernir entre totes aquestes dades, que ens inunden, i que
de vegades tanquen interessos, han estat manipulades, etc. No
hi ha res més fàcil de manipular que els números, les estadístiques.
Crec que la premsa tradicional sobreviurà i ens hem de adaptar
a aquestes realitats. Amazon, Google, Facebook, Twitter, són
gegants i seguiran aquí i per molt de temps. No podem adoptar
una posició defensiva, de rebuig o menyspreu. Google és un
instrument de la nostra vida quotidiana i tots ho fem servir, a
més d’un mitjà que vehicula els nostres continguts. Per tant,
hem de buscar fórmules per sobreviure, coexistint amb aquestes noves realitats. No val la tàctica de l’estruç; per molt que
amaguem l’ala, ells seguiran existint.

Quin creu vostè que ha de ser el perfil de director d’un diari
nacional, en aquest nou context, perquè cap de les competències necessàries es quedi en un segon pla?
Això em plantejo jo, com és lògic. No hi ha un director perfecte,
com no existeix la realitat ideal, deia Plató. Un director ha de
ser un bon periodista, saber interpretar la realitat. No necessita ser un expert en informàtica, dominar els llenguatges del
web, o ser algú amb una especial sensibilitat a la innovació.
Un diari té un component empresarial i el director exerceix de
líder d’equip, i en l’equip hi pot haver diferents persones amb
funcions diverses.
És qüestió d’experiència, d’haver passat per una sèrie d’etapes.
Alhora no cal tenir 61 anys com jo; es pot ser un gran director
amb 40. Però en general l’experiència és un factor a favor, i
després el coneixement de la realitat política i social d’aquest
país i sobretot la capacitat d’interpretar la realitat.
Com s’aconsegueix que en el nou escenari periodístic no hi
hagi ruptures entre la capçalera d’un mitjà i la marca personal dels seus periodistes?
És un conflicte no resolt. És difícil buscar una regla. Molts periodistes que treballen per al diari després els veiem en les cadenes
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de televisió o en les tertúlies de ràdio. El periodista s’ha convertit
en algú molt polifacètic, que adquireix un protagonisme que, al
meu entendre, és excessiu. A mi això no m’agrada, però hi ha la
llibertat i no es poden posar portes al camp. Jo crec que els periodistes no hem de proliferar-nos tant, no hem de tenir protagonisme públic, tot i que aquesta entrevista sigui una contradicció,
a mi en general no m’agrada aparèixer en els mitjans ni en les
tertúlies. Hem de cuidar molt més el que fem, i la nostra firma. No
caure en la temptació d’opinar sobre tot. El periodista omnipresent i versàtil que parla de tot, i en tots els llocs, està desvalorant
la professió i donant una mala imatge. Hauríem de tornar a les
essències del periodista, que no deixa de ser un treballador en
una redacció i que el seu treball és més aviat de portes endins,
de reflexió i d’elaboració de la informació, sense adquirir protagonisme, que certament és un problema.
Quin perfil ha de tenir un futur redactor d’El Mundo en trucar a la seva porta?
Sempre he ressalt dues qualitats: la primera, que tinguin interès, paciència, determinació. És una professió molt difícil; tots
els que ens hem dedicat a ella ho sabem. Hi ha molts obstacles
i moments de desànim, i no està ben pagada. El que realment
vulgui ser periodista ha de tenir la determinació de ser-ho.

La segona: tenir curiositat intel·lectual. Que llegeixi, que es formi, que tingui antenes cap a l’exterior. Aquestes dues qualitats
no han variat; eren vàlides fa 50 anys, avui i en el futur.
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Claus per a entendre la generació Z
en 2017 Infonews
Per InfoWeek on Line

La prioritat de l’any en màrqueting serà entendre ràpidament les
necessitats, aspiracions i el comportament de la Generació Z
(nascuts entre 1994 i 2010), també anomenats post-millennials
o centennials. Les marques hauran de generar consumer journeys millor connectats, menys intrusius, i amb un acostament
més intel·ligent i mesurat que dissuadeixi al client de bloquejar
els seus anuncis.
A l’una, els especialistes hauran de desenvolupar contingut
creatiu que apel·li a la imaginació i les emocions del consumidor Z si volen que aquest grup clau els accepti. Actualment hi
ha més de 2.000 milions de centennials; aproximadament el
27% de la població mundial va néixer entre 1997 i 2011.

Kantar Millward Brown, una agència global d’anàlisi per crear
marques significatives, ha donat a conèixer les seves prediccions de mitjans i digital per a 2017. Per novè any consecutiu,
els pronòstics de la companyia han guiat els experts en màrqueting en els reptes i oportunitats dels següents dotze mesos,
ajudant-los a conformar les seves estratègies digitals.

“La Generació Z no només canviarà com es comuniquen les
marques, també les reptarà a mostrar la seva transparència i
autenticitat de forma digital”, va dir Adriana Arriaga, directora
de Mitjans i Digital de Kantar Millward Brown. “Les estratègies
reeixides invertiran en plataformes digitals que permetin als
consumidors co-crear i tenir una experiència compartida amb
la marca; la Generació Z vol tenir accés a tot, provar-ho, desfer
i tornar-lo a crear”.
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Les marques hauran de ser més obertes, compartir les seves històries i les seves metes, i donar detalls del seu procés de producció perquè la Gen Z determini si s’identifica amb els seus valors.
Finalment, els gerents de màrqueting hauran de passar el seu
enfocament en el lineal, factual i lingüístic, cap a contingut digital que apel·li a la imaginació a través de tecnologies com la realitat augmentada (AR) i la virtual (VR), dos formats immersius
que generen imatges més poderoses. La Gen Z respondrà molt
millor que els millennials a les narratives emocionals i musicals.
Això brindarà noves oportunitats per dissenyar contingut creatiu
que mogui els sentits de la gent.
Arriaga va afegir: “Això requerirà d’un nou acostament al contingut de marques. El terreny està fèrtil per innovar, i els encarregats de màrqueting hauran monitoritzar de prop quins formats
els semblen intrusius als consumidors, sobretot en les seves
pantalles mòbils. Juntament amb aquesta nova manera de
crear contingut, les marques hauran de proveir una experiència
unificada en tots els punts de contacte. La Gen Z ha crescut
connectada, i els models online/offline els s’impacienten i els
semblen més vells que ells. Aquest grup no s’adaptarà”.

Per fer que tot això passi, cal tenir una sola visió del consumidor i una experiència congruent de marca, el que requerirà
de noves idees i temps i inversió considerables. Per a moltes
marques ben establertes, serà necessari invertir temps enfocat
a la millora de la seva pròpia estructura i maneig de dades.
En 2017, la meta serà tenir cura del to i fer que l’experiència
s’unifiqui a través de diversos punts de contacte de manera
sinèrgica perquè es tingui més impacte i influència.

Kantar Millward Brown també preveu altres canvis:
Trobar un balanç entre targeting i intrusió.- En 2017, els
responsables de màrqueting s’enfocaran a trobar el balanç
adequat entre el targeting programàtic i un nivell d’intrusió de
missatges que als clients els sembla incòmode. Els publicistes
i les seves agències hauran de barrejar més àmpliament les
seves dades de targeting d’audiència basats en afinitat de marca, interessos, i demografia aproximada. Kantar Millward Brown
espera veure un canvi en el targeting simplista que es basa en
un sol input, ja sigui comportament (websites, coses al cistell de
compres), demografia o afinitat de marca.
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Més sinergia de medios.- Els experts s’enfrontaran immediatament a la Creixent sinergia de medios i su potencial per maximitzar l’impacte de marca i vens. Els estudis de crossmedia de
Kantar Millward Brown mostren que els sinèrgies podin crear
el 25% d’efectivitat de medios a nivell global i gairebe el 40%
a l’regir els Àsia-Pacífic. Cada vegada sorgeixen més sinèrgies
sense relació als la TV i és important considerar que si és Volen
potencializar calç considerar la sincronització creativa AIXÍ com
la duplicitat il ‘activació gradual dels mitjans.
Accions positives per dissuadir l’ad blocking.- La bona notícia
per a les marques és que és podria revertir L’augment de bloquejos d’anuncis comercials. S’hauran d’inventar Millors formats per
afermar 1 vincle Proactiu amb el consumidor, així com analitzar
a els Motius reals pèls quals la gent bloqueja els anuncis. “Tots
els anys hi ha nous reptes, però la Generació Z és molt diferent
de les seves predecessores a nivell consumidor. Són molts i molt
mòbils, van créixer durant una crisi financera global i seran molt
exigents amb les marquess que vulguin guanyar-se un lloc en els
seves vinyes. Entendre les particularitats de este grup ha de ser la
prioritat dels experts, que hauran d’adaptar les seves eines de comunicació als anys que han de venir”, ha conclòs Adriana Arriaga.

N. de la R.- Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a
l’estudi de Kantar Millward Brown CLICANT AQUÍ
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El difícil i bell art d’informar:
Periodistes, la professió que
construeix el futur
Per Marketing Directo

i difusió d’informació que té algun interès per ser transmesa a
un públic. Però el periodisme és molt més que això.
En un món en el qual tendim cap a la polarització d’aquests
extrems que en cap cas són bons, es requereix d’informació
veraç, contrastada i que aporti un coneixement a les persones
perquè puguin prendre decisions de forma lliure .
Precisament per això el periodisme ha estat qualificat històricament com el quart poder. Sempre i quan la resta de poders
el deixin actuar com a tal i no el sotmetin als seus interessos.
Una cosa difícil d’aconseguir ja que no corren bons temps per a
l’exercici d’aquesta professió.

“El periodisme és el millor ofici del món”. Amb aquestes paraules definia la professió el gran mestre Gabriel García Márquez.
El passat 24 de gener vam prendre prestada la cèlebre cita per
festejar Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes.
Si acudim a una definició acadèmica, el periodisme s’entén com
un conjunt d’activitats relacionades amb la recollida, elaboració

La llibertat de premsa
Quan parlem de llibertat de premsa ens referim a l’existència
d’una sèrie de garanties a través de les quals els ciutadans
tenen el dret d’organitzar-se per a l’edició dels mitjans de comunicació.
Això implica que els continguts no es trobin controlats, censurats ni manipulats pels poders de l’Estat. Una concepció a la
qual sumem que tota persona pugui publicar lliurement les se-
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ves idees sense que hi hagi una censura prèvia. Un dret fonamental que en els últims temps s’està veient apallissat i sobre
el qual en aquest dia volem posar el focus.
L’exemple més recent el trobem en el president electe dels Estats Units: Donald Trump. Pocs dies abans de la seva investidura protagonitzava una roda de premsa en la qual deixava clar
que la seva relació amb els mitjans no anava a ser precisament
fluida.
Exemples d’això van ser la seva negació al torn de preguntes
a mitjans com la CNN o BuzzFeed per la publicació d’uns informes dels serveis d’intel·ligència nord-americans en els quals
relacionava la seva campanya electoral amb el ciberespionatge
rus.
Ja com a president i en la seva visita a la seu de la CIA com a
acte de reconciliació, no va dubtar a referir-se als periodistes
com “els éssers humans més deshonestos de la terra”. L’origen
de les seves nefastes declaracions resideix en les comparacions efectuades pels mitjans de comunicació sobre el nombre
d’assistents a la seva presa de poder i la reportada per la de
Barack Obama.

L’Administració Trump no li posarà gens fàcil a la premsa. Ja
vam conèixer la notícia del trasllat de la històrica ubicació de la
sala on se celebren les rodes de premsa a la Casa Blanca a un
espai més reduït. L’objectiu del president és aplicar el seu propi
filtre sobre els mitjans que ell considera honestos.
Siguin Spicer, portaveu de la Casa Blanca, declarava després
de la investidura que Trump vol fer que la premsa “rendeixi
comptes”, ja que “el poble nord-americà es mereix alguna cosa
millor”. Una amenaça en tota regla sobre la qual no va donar
opció a rèplica als periodistes presents.

La llibertat de premsa al món
L’actitud de Donald Trump amb els mitjans de comunicació resulta, si més no, preocupant. Estem parlant del president electe
de la primera potència del món, capdavanter de la llibertat.
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Si això està succeint als Estats Units, quina fotografia ens ofereix
la resta del món? D’acord a l’informe publicat a l’abril de 2016 per
Reporters Sense Fronteres, deixa clar que hi ha un clima de por
generalitzada i de tensions que deriven en una creixent influència dels Estats i interessos privats en els mitjans de comunicació.
En el rànquing elaborat per Reporters Sense Fronteres veiem
que són tres països nòrdics els que lideren el llistat de nacions
en les quals es gaudeix d’una major llibertat de premsa. Parlem
de Finlàndia, Països Baixos i Noruega.
A la cua, obtenint una puntuació de 0, apareixen els noms del
Sudan, Vietnam, Xina, Síria, Turkmenistan, Corea del Nord i,
tancant la trista classificació, Eritrea.
Espanya ocupa el lloc 34 (de 180) el que suposa el descens
d’una posició en relació a 2015. El motiu el trobem en els canvis legislatius denunciats per la Secció Espanyola de Reporters
Sense Fronteres que considera que l’aprovació de certes regulacions ha suposat un dur revés per a les llibertats.
Ens estem referint a la Llei de Seguretat Ciutadana (popularment coneguda com a “Llei Mordassa”), la modificació de la Llei

d’enjudiciament criminal i la reforma de Llei orgànica del poder
judicial, sota la qual s’emparava la justícia universal.
L’anàlisi per regions ens deixa un panorama desolador: a
l’Àfrica, els periodistes són assetjats i blanc dels diferents grups
terroristes a més de patir les conseqüències dels conflictes armats i les crisis electorals. A l’Orient Mitjà i el Magrib els reporters són les víctimes de les estratègies del terror mentre que a
la zona de Sud-amèrica el periodisme està caracteritzat per la
censura. No corren millor sort els professionals de la informació
a Àsia on s’ha registrat un deteriorament significatiu o estancament relatiu de la situació de la llibertat de premsa.
En el cas del vell continent, el proteccionisme davant els dimonis
tant propis com aliens de cada nació estan polaritzant unes societats que confien menys en el cada vegada més injuriat quart poder.
Quin és el futur del periodisme?
Amb la fotografia realitzada al llarg d’aquestes línies resulta temorós efectuar algun tipus de pronòstic. Estem davant d’una de
les professions més necessàries com a garantia dels drets i la
democràcia. Precisament per això tots intenten manipular-la i,
si no poden aconseguir-ho, destruir-la.
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Les noves tecnologies estan contribuint al que s’ha denominat com “periodisme ciutadà”. Gràcies a l’expansió d’internet,
el desenvolupament de nous i millorats dispositius mòbils i la
multiplicació de canals amb les xarxes socials com a bandera,
cada vegada resulta més complicat per a aquells als quals no
interessa que la veritat surti a la llum.
Les societats evolucionen i el periodisme ho fa amb elles. Vivim
immersos en un món globalitzat i connectat però això no s’està
traduint en millores significatives per a l’exercici de la professió.
Malgrat tot, el periodisme segueix present. Des dels formats
més tradicionals fins a les últimes informacions digitalitzades
dels periodistes s’obren camí. I no és una tasca fàcil.
Amb el 2017 donant els seus primer passos, les xifres ofertes per Reporters Sense Fronteres deixen clar que tampoc
aquest serà un any fàcil per al periodisme. El baròmetre ofert
per l’organització reporta l’assassinat d’un periodista i un
col·laborador a l’Afganistan, 175 professionals de la informació empresonats, 159 internautes es troben a la presó i 12
col·laboradors entre reixes pel simple fet de voler informar.

Aquestes dades, lluny d’acovardir-nos, han de servir per treure
forces de flaquesa i defensar el periodisme i el seu lliure exercici fora del control de qualsevol tipus de poder estatal o privat. Al
cap i a la fi mai han corregut bons temps per a la què, recordin,
és la professió més bonica del món.
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Quant val la publicitat?
Per Editorial d’Anuncios

L’interès per quantificar el retorn de la publicitat en termes
econòmics porta dècades instal·lat en el sector i s’ha vist accentuat en els últims temps per dos factors: un, la crisi, que va
delmar els recursos que les empreses destinaven a l’activitat i,
com conseqüència lògica, va fer exigible una adequada justificació de les inversions amb resultats quantificables; i dues, la
digitalització, els processos generen una informació molt detallada que permet conèixer de manera cada cop més precisa
els efectes de la comunicació comercial en l’activitat dels consumidors.

En aquest ambient en què tant es valora i apel·la al retorn de
la inversió, i en el que alhora hi ha tanta retòrica al voltant del
suposadament minvant valor de la publicitat, la indústria publicitària europea se sentirà satisfeta en conèixer les dades que
conté un informe finançat per la Federació d’Anunciants (WFA,
en les seves sigles en anglès) i elaborat per Deloitte en el qual
s’afirma, a partir de la investigació realitzada per la consultora,
que en l’àmbit de la Unió Europea cada euro invertit en publicitat multiplica per set el seu impacte en el PIB. (El treball
de recerca i modelització es va fer amb xifres de 2014, any
per al qual s’estima una inversió publicitària de 92.000 milions
d’euros, amb un impacte en el PIB d’643.000 milions).
La xifra és sens dubte impactant, encara que els departaments
de màrqueting de les companyies, que tenen les seves necessitats particulars i concretes, poden considerar-irrellevant per
als seus fins. El mateix podran pensar els consumidors, que
se senten assaltats per una presència publicitària que consideren excessiva i que en no pocs casos recorren als bloquejadors de publicitat per eludir-la. Amb tot, les dades llancen una
llum significativa sobre una activitat que rep tantes crítiques
i que és objecte favorit de l’activitat reguladora dels polítics.
En aquest sentit, és pertinent assenyalar que l’interès de la
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WFA per donar a conèixer l’impacte econòmic de la publicitat
es produeix en el moment en què s’ha conegut l’esborrany de
la nova directiva de la Unió Europea sobre privacitat i protecció de dades, la qual podria comportar noves restriccions a la
publicitat digital i sobre la qual la federació d’anunciants ha
demanat una moratòria. L’informe, titulat The value of advertising (El valor de la publicitat), assenyala així mateix que la
publicitat i totes les seves activitats relacionades generen a la
Unió Europea un total de 5.800 milions d’ocupacions i té un
impacte del 4,6% al PIB (A Espanya, segons l’informa AMES,
l’activitat de màrqueting -publicitat inclosa- genera el 2,7% del
PIB, però l’àmbit d’aquest estudi sembla més restringit que el
de l’informe de Deloitte).
Mètodes d’estimació -i dècimes més o menys- a part, sembla
clar que la publicitat, considerada en sentit ampli, genera un
volum de riquesa molt apreciable i al mateix temps promou la
competitivitat i la innovació, alhora que, el que no és intranscendent, aporta un finançament fonamental a les indústries
dels mitjans i l’entreteniment. En aquest sentit, els legisladors
i les administracions públiques han de ser curosos a l’hora de
promulgar normes que tinguin un eventual impacte negatiu sobre la mateixa, per més que les prohibicions i restriccions a

la publicitat, sospitosa habitual com poques, gairebé sempre
vagin a trobar un ressò favorable en la ciutadania.
N. de la R.- Els lectors d’El Butlletí poden accedir a l’estudi The
value of advertising que s’esmenta en aquest article d’opinió.
Només cal CLICAR AQUÍ

