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El Digital creix, i creix ...

La connectivitat és, a més, cada vegada més ràpida, obrint la
porta a nous serveis i oportunitats. Així que el repte que planteja
aquest escenari, tant a marques com a agències, no s’aturarà
en el curt termini. Per aquest motiu, des de la agència Carat
s’han proposat ajudar perquè la comunicació pugui ser realment rellevant i tenir impacte en el negoci.
Carat Trends és un estudi de tendències que presenta l’agència
de mitjans des de fa més de 10 anys per aquestes dates. I que
aquest 2019 porta per títol la conclusió que “Digital Grows Up”,
perquè el mitjà digital ja és imparable.

Han passat 25 anys des del primer anunci en Digital. Un mitjà
que està canviant i madurant a través d’entorns com les xarxes
socials, en les que l’evolució està sent exponencial. Un mitjà en
què el ressorgiment del context fa més apropiat avui que mai
dir que no només el contingut és el rei. I un mitjà que es fa vital
gràcies als nous usos de les dades que s’estan recopilant.

El que Carat fa amb aquestes tendències és veure-les amb els
seus clients i identificar les implicacions que tenen i com poden
adaptar-se per arribar de manera rendible als seus consumidors.
Aquests són els quatre grans aspectes que ha identificat Carat
com comuns a totes les tendències que han de venir aquest any:
Recoding social
La quantitat d’oportunitats disponibles i la gestió hiperactiva
que està fent el consumidor de les diferents plataformes socials, ofereix a les marques l’oportunitat de fer un ús estratègic d’aquest espai cada vegada més útil. En aquest sentit, el
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comerç contextual ja és una realitat que veiem reflectida, per
exemple, en les compres que es fan a través d’Instagram.
D’aquesta manera, les marques ara poden vendre en llocs en
els quals l’usuari, fins ara, anava a entretenir-se.
Aquest excessiu ús, a més, està accelerant la necessitat de
desintoxicar digitalment. Les persones necessiten reduir el
temps davant de les pantalles i les marques tenen un paper
clau per ajudar els consumidors a connectar-se de una manera
responsable. Per això, moltes han començat a incloure missatges en les seves comunicacions sobre la importància d’aquesta
desintoxicació.
Contextual emergence
L’enfocament de audience first s’ha d’equilibrar amb la dimensió contextual. Comprendre com es senten els consumidors i
què volen farà més fàcil captar i retenir la seva atenció. Les
noves tecnologies de targeting haurien d’ajudar a les marques
a garantir que els seus missatges arriben a les persones adequades en el millor moment.
Per exemple, el out of home intel·ligent ofereix un ventall de
noves funcionalitats que augmenten la importància del context i

permeten adaptar el missatge en funció del moment, o fins i tot
de la persona que rep aquesta comunicació. Aquesta iniciativa
de Coca-Cola a Exterior és un clar exemple d’això:
Designing data-led experiences
Les dades ja no s’usen només per optimitzar campanyes, sinó
també per crear productes. I és que, un ús correcte de les dades pot construir una relació més sòlida amb els clients, creant
noves oportunitats i afegint valor a la proposta de la marca a
categories inesperades.
La botiga 4-Star d’Amazon a Nova York és un exemple: presenta productes seleccionats d’una llista d’articles que tenen
ressenyes de 4 estrelles a Amazon, el que garanteix que siguin
populars i d’alta qualitat. Així, Amazon està usant les dades que
recopila per crear la seva pròpia versió de la botiga per departaments.
Un altre exemple el tenim en el grup Metallica, que utilitza les
dades de Spotify per modificar el repertori de les seves gires.
La banda pot veure quines cançons són les més populars a
cada ciutat i assegurar-se de tocar-les.
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Expanding conectivity
Una connectivitat més ràpida (el 5G arribarà a la fi de 2019)
significarà, simplement, més. Més contingut compartit, més dades recopilades, més consum de vídeo, més tecnologies implementades... En definitiva, més competència per captar l’atenció
del consumidor. Un consumidor que espera una experiència
d’usuari més rellevant que mai.
NOTA.- El Butlletí us ofereix complet l’estudi Carat Trends Digital Grows Up. CLICAR AQUÍ (Infografia: Carat)
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Titular
CALENDARI DE ESDEVENIMENTS 1er TRIMESTRE 2019
Text GENER
EXPOHOGAR PRIMAVERA
Ladillo
26 - 29/01
Text Saló Internacional del Regal i
Articles per a la Llar

FEBRER

MOBILE World Congress
25 - 28/02
Esdeveniment Mundial de la
Indústria de les Tecnologies
Mòbils

4YFN
25 - 27/02
Esdeveniment d'Emprenedoria en
Tecnologies Mòbils

ONLY TATTOO BARCELONA
15 - 17/03
Convenció Internacional de
Tatuatge de Barcelona

MARÇ

EAU CONGRESS
15 - 19/03
Congrés Anual de la Societat
Europea d'Urologia

RITMO 19
06 - 08/03
IV Reunió Electrofisiologia,
Arritmies i Estimulació Cardíaca
EXPO SPORTS
08 - 10/03
Fira dels Esports Outdoor (Run,
Tri, Bike, Trail)
e-SHOW / e-FINTECH SHOW
12 - 13/03
Fira i Congrés Professional
d'E-commerce i Digital Marketing
/ Exposició sobre Solucions
Tecnològiques Innovadores per a
la Banca i les Finances

INFARMA
19 - 21/03
Congrés Europeu d'Oficina de
Farmàcia. Saló d'Especialitats
Farmacèutiques i Parafarmàcia
SALÓ DE L'OCUPACIÓ JUVENIL
20 - 22/03
SALÓ DE L'ENSENYAMENT
20 - 24/03

Consulti tota la informació i la relació completa de salons a: www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com

SMART CITY EXPO CURITIBA
21 - 22/03
Congrés sobre Ciutats Intel·ligents
a Curitiba (Brasil). Expo Renault
Barigui
FUTURA
22 - 23/03
Saló dels Màsters i Postgraus
B-TRAVEL
22 - 24/03
El nou Saló de Turisme
GRAPHISPAG
26 - 29/03
Saló Internacional de la Indústria i
la Comunicació Gràfica
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El New York Times encén la flama de
l’esperança per al periodisme
Per Pedro Ruiz / Merca 2

L’icònic New York Times ha encès la flama de l’esperança per al
món del periodisme, després de tancar un sòlid 2018 amb unes
xifres en l’àmbit digital que han sorprès els inversors. El gegant
va aconseguir tancar l’any passat amb un volum de subscriptors digitals propers als 3,4 milions, a més “hauria de continuar
expandint a un ritme constant fins a arribar als 10 milions en
2025”, segons les previsions de la mateixa companyia i ratificada pels analistes de Bloomberg.

El gegantí grup de comunicació va aconseguir treure brillantor al gran repte a què s’enfronta el nou món del periodisme,
guanyar una massa crítica de lectors que paguin per llegir les
notícies. L’últim trimestre es va convertir en el millor mes per
al rotatiu des de les eleccions de 2016 , en aquest període va
obtenir 265.000 subscriptors nous dels quals un 65% d’ells corresponen al canal digital, fet que suposa un creixement del
27,1% respecte del mateix període de 2017.
Pel que fa a les xifres del negoci es van veure condicionades pel
fet que en 2018 hi va haver una setmana menys que el 2017, tot
i així, un cop ajustats permeten veure l’important creixement. Els
ingressos per publicitat digital van augmentar en l’últim trimestre
un 22,8% fins als 103.400.000. A més, per primera vegada la
firma va obtenir mitjançant el canal digital més guanys que per
l’edició impresa, en concret la partida ha passat del 46,1% amb
què va tancar 2017 al 53,9 el 2018. Sense comptar la setmana
addicional, l’increment en concepte de publicitat digital hauria
crescut el 31,5% enfront del 22,8% reportat anteriorment.
El president del New York Times, Mark Thompson, es va congratular després de la presentació pels bons resultats obtinguts:
“Vam acabar el 2018 amb $ 709 milions en ingressos digitals
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totals . Això vol dir que després de només tres anys, ja estem
a un pas d’aconseguir la nostra meta de duplicar cinc anys els
ingressos digitals fins als $ 800 milions per al 2020”.
Per la seva banda, el negoci de publicitat a través de l’edició
impresa segueix perdent força amb força. En concret, la xifra
d’ingressos per publicitat impresa caure dels 320 milions als
299, una baixada del 5,3% . Encara que la caiguda ha agafat
velocitat en els últims trimestres i en el quart va arribar el 6,3%
, fet que suposa un descens de 100 punts bàsics en el negoci.
“Apostem per la qualitat del nostre periodisme”
Un dels al·legats més importants que va deixar Thompson de
cara als inversors, també per a la resta del sector, és que l’única
manera de seguir creixent és a través de millorar el producte.
“El nostre atractiu per als subscriptors, i per als anunciants líders del món, depèn més que res de la qualitat del nostre periodisme. És per això que hem augmentat, en lloc de retallar, la
nostra inversió en l’equip de redacció i en els nostres departaments d’opinió“.
A més, el New York Times ha construït un balanç sòlid en què
primordialment pesen els subscriptors, per sobre de la publici-

tat, el que confereix una independència gairebé única a la signatura. En total, dels 1.748 milions reportats d’ingressos per la
companyia, 1.042 corresponien al segment de subscripcions,
mentre que 558 van arribar a través de la publicitat. Pel que fa
al creixement, també és més alt en el cas del primer (+5,3%)
enfront del (+1,7%) del segon.
Tot això ha permès al conglomerat ser un dels valors favorits
pels inversors en els últims anys gràcies a que des de principis
d’any s’ha revalorat un 42,8%, i des dels mínims de 2016 es
multiplica per tres. Amb això, en l’actualitat el New York Times
cotitza per sobre dels 5.000 milions d’euros, una cota que no se
li recordava superar des de feia ni més ni menys que 13 anys.
(Infografia: Infobae)

Periodisme mòbil: Revisió sistemàtica
de la producció científica
L’era dels mitjans mòbils ha situat la convergència comunicativa en un nou estadi. La mobilitat ha obert un gran camp en la
canviant societat xarxa. La producció científica sobre periodisme mòbil ha adquirit un major protagonisme gràcies a les millo-

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
res tècniques dels dispositius ia la democratització en l’accés
als continguts per part dels usuaris. En els últims deu anys s’ha
produït una acceleració en les innovacions tecnològiques que
s’ha traduït en un major interès per aquesta àrea d’estudi. En
el treball Mobile journalism: Systematic literature review (autors: Xosé López-García, Alba Silva-Rodríguez, Àngel-Antonio
Vizoso-García, Oscar Westlund, João Canavilhas) s’analitzen
els articles sobre dispositius mòbils i periodisme per tal de definir el moment actual del procés i situar el paper que ocupen en
l’escenari convergent.

El mètode ha estat una revisió sistemàtica de la literatura científica (SLR) de 199 articles publicats entre el gener del 2008 i el
maig del 2018 a la base de dades Web of Science. La validació
va seguir els criteris d’inclusió i exclusió, identificació de la base

de dades, motors de recerca, i avaluació i descripció de resultats. Les troballes indiquen que als Estats Units es concentra el
major nombre de publicacions relacionades amb aquest tema i
que l’auge de la producció científica sobre periodisme mòbil es
dóna en l’any 2013. Es conclou que hi ha un predomini de publicacions relacionades amb els actants en detriment d’aquelles
que versen sobre actors o audiències. i avaluació i descripció
de resultats. Les troballes indiquen que als Estats Units es
concentra el major nombre de publicacions relacionades amb
aquest tema i que l’auge de la producció científica sobre periodisme mòbil es dóna en l’any 2013.
Es conclou en aquest estudi que hi ha un predomini de publicacions relacionades amb els actants en detriment d’aquelles que
versen sobre actors o audiències. i avaluació i descripció de resultats. Les troballes indiquen que als Estats Units es concentra
el major nombre de publicacions relacionades amb aquest tema
i que l’auge de la producció científica sobre periodisme mòbil es
dóna en l’any 2013. Es conclou que hi ha un predomini de publicacions relacionades amb els actants en detriment d’aquelles
que versen sobre actors o audiències.
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El Congrés preveu una revisió de la
Llei Mordassa per estovar les normes
Els representants dels partits del Congrés dels Diputats tenen
a la recambra un principi d’acord per rebaixar els límits que
fins avui segueix marcant la Llei Mordassa. Els principals grups
parlamentaris han arribat a un acord perquè accions com la
gravació o la difusió d’imatges dels agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat a la via pública deixin de suposar
un delicte.
L’objectiu és acabar amb l’apartat 23 de l’article 36 de l’actual
Llei de Seguretat Ciutadana tipifica com a infracció greu “l’ús
no autoritzat d’imatges o dades personals o professionals
d’autoritats o membres de les Forces i Cossos de Seguretat
que pugui posar en perill la seguretat personal o familiar dels
agents, de les instal·lacions protegides o en risc l’èxit d’una
operació, amb respecte al dret fonamental a la informació”.
Aquest acord entre els diferents grups parlamentaris pretén incloure en aquest article un apartat que especifiqui que no es
considerarà infracció la presa d’imatges en llocs públics i mani-

festacions. A més, volen aconseguir que només es pugui penalitzar la difusió d’aquestes imatges quan suposin un risc “real”
per a la seguretat dels agents.
Tot i no haver-se celebrat la votació que aprovi mesures com
aquesta, hi ha un acord majoritari que també inclou la convocatòria i celebració de celebracions pacífiques a les rodalies
de les Cambres parlamentàries. Recordem, que accions com
aquestes estan considerades com a infraccions greus , que poden suposar multes de fins a 30.000 euros. (Font: Prnoticias)

La plantilla del diari El Dia es
reivindica després de la venda a
Prensa Ibérica
El Grup editorial Prensa Ibèrica ha comprat el diari regional El
Dia donant lloc a un conflicte d’interessos. El grup, que destaca
per la seva aposta per la premsa regional i local, ja compta amb
una capçalera a Tenerife, La Opinión de Tenerife, de manera
que la nova adquisició ha creat un conflicte entre els treballadors de tots dos diaris que temen una onada de retallades i
acomiadaments.
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Els primers a alçar la veu després de conèixer aquesta adquisició per part de Prensa Ibèrica han estat els treballadors de
El Dia, que asseguren que s’han sentit enganyats per la seva
antiga empresa, que els va negar en nombroses ocasions la
intenció de canviar de mans la capçalera. No obstant això, fa
escassos dies es va confirmar la notícia i sindicats i treballadors
ja s’han posat en marxa per mobilitzar-se contra els possibles
acomiadaments que pugui suposar aquest moviment empresarial.

Moll ha especificat que aquest acord només afecta el diari i
deixa fora tant a Ràdio El Dia com a El Dia Televisió. (Font:
Prnoticias)

Prensa Ibèrica i Educar és Todo
presenten el Gestionando Hijos

Fa escassos dies, Prensa Ibèrica llançava un comunicat en el
qual confirmava l’adquisició d’El Dia gràcies a un acord amb
Mercedes Rodríguez, editora i directora del grup i la seva filla Adriana, per a la compra de la participació majoritària que
ambdues posseeixen a Editorial Leoncio Rodríguez, societat
editorial del diari local. El periodista Joaquín Català ha estat
l’escollit per dirigir el diari per al qual la companyia ja té un pla:
“rellançar el diari, modernitzar les seves estructures i revertir la
situació econòmica”.

El tour ‘Saber más para Educar mejor’ és el primer que es realitza a Espanya sobre educació. Està dirigit a mare i pares que
vulguin rebre idees educatives de la mà d’experts en educació.
Se celebrarà a Alacant, Les Palmes de Gran Canària, Palma de
Mallorca i Oviedo. L’objectiu d’aquest tour és apropar “Gestionando Hijos” a altres punts de la península Ibèrica després de
deu edicions celebrant-a Madrid i Barcelona. Premsa Ibèrica
i Educar es Todo comptaran amb la col·laboració del diari el
diario Información a Alacant, de La Província, a Las Palmas de
Gran Canària, amb Diario de Mallorca a Palma, i Oviedo, de la
mà de La Nueva España.

No obstant això, res s’ha dit encara d’una possible fusió entre
El Dia i La Opinión o quin seria el futur dels seus treballadors
davant d’una possible fusió. La companyia dirigida per Javier

El 25 maig començarà el tour a Alacant a l’Auditori de la Diputació d’Alacant. Els esdeveniments se celebraran els dissabtes i s’inclouran activitats per als nens. D’aquesta manera,
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mentre els pares són a les ponències, els petits, d’entre tres i
dotze anys, podran participar de tallers educatius. Després de
l’experiència en altres ciutats, s’espera que Gestionando Hijos
reuneixi un total de 1.000 persones per esdeveniment.
Les ponències les realitzaran experts reconeguts en aquests
temes, i podran conèixer de primera mà aspectes sobre educació. Per a Juan Ramón Rodríguez, director comercial corporatiu de Prensa Ibèrica, aquest acord els permet oferir un event
que mostri el compromís amb la seva audiència i oferir-los
consell sobre la tasca d’educar els fills. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia)

Les ràdios de Viladecavalls i Alp
reben la concessió definitiva per
emetre
El Govern ha aprovat atorgar la concessió definitiva per a la
prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal als
ajuntaments de Viladecavalls (90.8 de l’FM) i Alp (107.6).

Els dos consistoris ja disposaven de l’adjudicació provisional
d’una emissora de freqüència modulada des de feia anys, i ara
l’Executiu ha procedit a l’atorgament definitiu de les concessions
a Ràdio Vila i Ràdio Alp després que hagin obtingut l’autorització
de posada en servei per part del Ministeri d’Indústria, un cop
han complert els tràmits administratius i tècnics, i han superat
les corresponents inspeccions. (Font: Comunicació21)

The guardian serà el primer diari
anglès amb embolcall biodegradable
L’edició impresa de The Guardian ja no es vendrà en envasos
de plàstic, convertint-se en el primer periòdic anglès a canviar a
un embolcall biodegradable. La propera edició conté una gran
quantitat de suplements que actualment vénen embolicats en
polietilè per satisfer les demandes dels minoristes i garantir que
arribi als lectors. (Font: Risi)
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Pepe Cerezo: Subscripcions, “the
new black”. Els models de pagament
emergents
Per Evoca Media

Els mitjans continuen en la seva inexcusable recerca d’un
model de negoci digital basat en ingressos directes dels seus
usuaris, que serveixi com a alternativa a l’actual ecosistema
publicitari en línia que s’ha demostrat insuficient per a la seva
viabilitat en el futur. A ningú se li escapa la permanent transfor-

mació a la qual estan sotmesos els mitjans com a conseqüència
dels ràpids canvis que s’estan produint en aquest àmbit.
La caiguda de la publicitat tradicional dels mitjans no s’ha vist
compensada pel creixement de la publicitat digital, llastada,
aquesta última, pel poder de les plataformes tecnològiques.
Això explica que els mitjans es vegin obligats a buscar nous
models d’ingressos. I encara que la publicitat digital segueix
creixent, com en el cas d’Espanya, malgrat les seves grans audiències, tot just aconsegueixen generar un 20% dels ingressos
a causa de la situació de domini que gaudeixen les plataformes.
A mesura que els mitjans van adquirint un major coneixement
sobre els interessos de les seves audiències i les propostes tecnològiques es sofistiquen -inclosa la irrupció de la Intel·ligència
artificial-, les companyies tenen més possibilitats de trobar el
model idoni en funció dels seus mercats i els seus pròpies característiques. I és que, enfront del que podria pensar-se fa tot just
un parell d’anys, els models de subscripció abasten una gran diversitat de modalitats: des dels murs durs als porosos o metered.
Les últimes tendències, aquelles que estan explorant els grups
més innovadors gràcies a solucions tecnològiques d’última ge-
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neració, provenen de la hibridació de models com el freemium i
metered i, sobretot, els denominats metered dinàmics o algorítmics, com el posat en marxa per The Wall Street Journal o SVD
que permeten oferir solucions personalitzades de pagament per
a cada tipus d’usuari.
Durant els dos últims anys s’han succeït estudis destinats a
analitzar la situació dels models de negoci en els mitjans. Les
conclusions, de pràcticament la totalitat dels mateixos, apunten
en la mateixa direcció: el futur del sector passa per impulsar
els models de monetització directa sense canibalitzar els ingressos publicitaris. Generalment, l’aproximació estratègica al
pagament s’ha fet de forma binària: pagament enfront de publicitat, murs durs vs metered, quan el que observem és que
les subscripcions requereixen una visió multidimensional. En
l’actual panorama, en què els mitjans aposten per una viabilitat
econòmica basada en la diversificació i hibridació de models,
les subscripcions no es poden entendre de forma aïllada sinó
com una peça més de l’ecosistema. I encara que ens centrarem
en les digitals,
És tal la dimensió i els temes a tractar relatius al món de les
subscripcions que s’ha decidit dividir en dues parts el dossier.

La primera part serveix per entendre l’actual panorama i les
principals claus dels diferents models de subscripció. En una
segona s’abordarà la part operacional i de processos, així com
l’impacte en les organitzacions.
NOTA: El Butlletí ofereix al seus lectors accedir a l’informe
Subscripcions, “the new black”. Els models de pagament emergents, primera part. CLIQUEU AQUÍ (Font: ADEPA)

El frau publicitari també aconsegueix
sortejar el protocol ads.txt
La indústria publicitària va instaurar fa dos anys un protocol per
lluitar contra el frau digital, denominat ads.txt (Authorized Digital
Sellers). Bàsicament, és un arxiu .txt en el qual els mitjans de
comunicació digitals inclouen la llista dels venedors autoritzats
per comercialitzar els seus espais publicitaris. D’aquesta manera, s’evita que un comprador adquireixi inventari no autoritzat.
Donada la senzillesa de la seva aplicació, gran part dels mitjans
digitals van incloure aquesta imatge en els seus servidors. Segons Alexa, el 41% de les 1.000 capçaleres que controla l’ha
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implantat. Però DoubleVerify, empresa especialitzada en detectar el frau publicitari, va descobrir a finals de l’any passat una
trama que ha aconseguit sortejar el protocol de ads.txt .

Aquesta trama il·lícita, que podria haver recaptat entre 70 i
80 milions de dòlars, utilitzava una xarxa de bots que aconseguien falsificar un web d’un mitjà de comunicació, dotar-la de
aparença real per, a continuació, vendre els espais publicitaris
d’aquesta web fraudulenta. I això ho feien a través d’un reseller
(revenedor) inclòs en el llistat original de ads.txt del diari digital.

Com és possible que un editor autoritzés en el seu arxiu ads.
txt un reseller fraudulent? Doncs bàsicament pels moments
de dificultat que els mitjans estan travessant a l’hora d’obtenir
ingressos a Internet. Ha estat pràctica habitual que molts revenedors es posessin en contacte amb els mitjans perquè els
incloguessin en el seu arxiu ads.txt. Davant d’aquesta petició,
normalment la capçalera deia que si sense major comprovació
de la seva licitud per no menysprear cap ingrés extra. No és
estrany, per tant, que -segons Alexa- la immensa majoria dels
mitjans amb ads.txt implantat incloguessin resellers en els seus
llistat. I alguns d’ells s’ha demostrat que era fraudulent. (Font i
infografia: Dircomfidencial)

El conseller delegat de PRISA
reivindica “el periodisme de sempre”
en l’era digital
El desenvolupament d’Internet ha obligat els mitjans de comunicació, i en concret als diaris, a evolucionar d’una manera vertiginós per adaptar-se al entorn digital. Després de molts vaivens, el futur sembla radicar en les subscripcions, que permetin
garantir la producció de continguts de qualitat en què el lector
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pugui confiar. Aquesta és la idea que van compartir Manuel Mirat, conseller delegat del Grupo PRISA, editor d’El País, i Luis
Enríquez, conseller delegat de Vocento, durant un col·loqui
amb motiu de la inauguració del cicle dedicat als 90 anys del
diari Abc de Sevilla.
“El model de subscripció és inevitable”, va assenyalar Mirat;
però, va matisar: “Hi ha formats flexibles, perquè no és vàlid el
mateix per a totes les capçaleres”. Mirat es va mostrar partidari
d’apostar per plataformes globals, com la que PRISA i Vocento
han posat en marxa. A través d’aquest aparador global, va incidir, els mitjans tradicionals tenen més possibilitats de recuperar part dels ingressos publicitaris que s’han desviat els últims
anys cap als gegants d’Internet. “Cal competir amb altres i no
entre nosaltres”, va insistir Enríquez en referència a la plataforma i els competidors com Google o Facebook. “Nosaltres ja
hem tancat els continguts de diverses capçaleres locals, però
necessitàvem que es sumessin diaris nacionals, com ha passat
a Itàlia o Argentina”, va argumentar el conseller delegat de Vocento respecte del model de subscripció.
Optar per la subscripció comporta també -segons van coincidir
els dos directius-, l’obligació de conèixer als lectors per perso-

nalitzar els continguts i determinar les seves quotes de consum, i, sobretot, bolcar-se en la qualitat i en el bon periodisme,
l’essència reivindicada per Mirat com la clau última per garantir
la supervivència dels mitjans. I més, va insistir, en l’actual conjuntura sociopolítica. “Els populismes ens obliguen a reivindicar
la tasca del periodisme, l’ofici”. En una època de desinformació
llançada per la manipulació de les xarxes a cop de robots, Mirat
afirmà que resulta essencial “proporcionar a la gent jerarquia,
credibilitat”. Això, va recalcar, només s’aconsegueix “tornant al
periodisme de sempre, un periodisme creïble i viable”. (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Els editors no veuen clar què vol fer
Netflix
El pla d’Apple de crear un “Netflix per a notícies” s’està convertint
en resistència dels principals editors nord-americans, inclosos el
New York Times i el Washington Post, sobre els termes financers
proposats. El servei, que s’espera que es posi en marxa a finals
d’any com un nivell de pagament de l’aplicació Apple News, permetrà als usuaris llegir una quantitat de contingut il·limitada de
les editorials participants per una tarifa mensual.
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En els seus contactes amb determinats editors, segons una informació del The Wall Street Journal, Apple va dir que Apple
estudia quedar-se amb el 50% dels ingressos per subscripció,
mentre que els editors es repartirien l’altra meitat. Les condicions no acaben aquí, ja que segons la informació del diari
nord-americà, tampoc compartiria les dades ni les estadístiques dels seus usuaris. És a dir, no tindrien accés a informació
com correus electrònics, números de telèfon i comptes bancaris o audiències. Mentrestant, s’espera que Apple presenti el
servei de subscripció en una compareixença d’Steve Jobs al
campus d’Apple Park el proper 25 de març. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

Els mitjans digitals de Barcelona
Comunicació s’associen a l’AMIC
Les publicacions digitals en català Microoci.com, CursesCatalunya.cat, i Kodro.cat són la nova incorporació a la llista de mitjans
online associats a l’AMIC. Aquests tres projectes de l’editora Barcelona Comunicació estan dirigits a tots els públics i compten amb
milers de seguidors i gran activitat a les xarxes socials, on també
ofereixen continguts que no es troben en la seva versió web.

Microoci.com: Aquesta comunitat creada per fans i per a fans
va néixer el novembre de 2010. Així doncs, Microoci.com publica articles sobre noves tecnologies, ciència, humor i curiositats;
cinema i sèries (retro i actual), col·leccionisme, llibres, misteris,
turisme i videojocs (retro i actuals). A més, també ofereix mini
tests per descobrir els hàbits d’oci de personatges mediàtics del
món de l’espectacle i de la comunicació del nostre país.
CursesCatalunya.cat: El gener de 2014 es va impulsar CursesCatalunya.cat, dirigit a amants del running de Catalunya.
Aquest mitjà digital ofereix articles d’actualitat runner, consells
de salut i nutrició, notícies, i calendari de curses de Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona. D’altra banda, també s’ofereixen entrevistes a personatges populars del món del running català.
Kodro.cat: Kodro.cat va néixer primer a Twitter l’abril de 2018
com un projecte per a nostàlgics del futbol retro. Posteriorment,
després del seu inesperat èxit, va ampliar progressivament
l’activitat a Facebook, Instagram, i finalment va apostar per
la creació de la revista digital Kodro.cat. Així, aquest projecte es dedica a recordar el millor del futbol retro masculí i femení de finals de 2005 cap enrere. Oferint material fotogràfic,
vídeos, entrevistes i articles, publiquen sobre qualsevol te-
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màtica relacionada amb el futbol nostàlgic: clubs rellevants i
modestos, jugadors, competicions, uniformes, revistes, diaris,
col·leccionisme, jocs de taula, cinema, llibres, videojocs, etc.
(Font: Redacció AMIC)

Grupo Zeta llança un nou portal
masculí

Portmagazine.es és el nou portal masculí de gamma alta de
Grupo Zeta dirigit als emprenedors, els líders d’opinió i els creatius culturals. La pàgina web oferirà diàriament actualitzacions

amb continguts centrats en àrees com la moda, l’art, la cultura,
el disseny, la gastronomia, l’alta rellotgeria, els espectacles, la
bellesa, l’esport, la tecnologia o el motor.
El nou portal del grup es dirigeix a un perfil d’home amb caràcter
i inquietuds interessat pel luxe. En les seves quatre seccions,
moda, art, idees, món i vida, l’equip editorial del portal presentarà reportatges, entrevistes, notícies, articles d’opinió, galeries
i editorials de moda i consum. La nova plataforma, dirigida per
Miquel Echarri i amb Luis Meyer com a cap de redacció, és la
versió digital de l’edició espanyola de Port, revista internacional
masculina de gamma alta de la qual es publiquen dues edicions
anuals, corresponents a les temporades de tardor/hivern i primavera/estiu. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: El
Periódico)

La revista Quo redueix les seves
edicions en paper i es centra en
internet
El grup Hearst ha anunciat una nova reestructuració en una de
les seves capçaleres. La revista Quo, d’edició mensual, veurà
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reduïda les seves edicions en els propers mesos després que
el grup hagi anunciat una reestructuració que suposa un punt ia
part a 25 anys d’història a l’Estat espanyol. En contraposició a
això, apostarà per fomentar la seva versió digital.
Des del grup s’ha justificat aquesta decisió donant preferència a
una major qualitat en els continguts enfront de menor freqüència en una estratègia que han anomenat “Low frequency, high
quality”. A partir del proper mes d’abril, els lectors de la revista
Quo centrarà el focus d’atenció en una nova versió digital en
la qual es renovaran els seus habituals continguts de ciència,
tecnologia i salut, amb “un enfocament orientat a l’actualitat, al
coneixement , a la generació de vídeo ia les xarxes socials”.
Això no obstant, tal com han anunciat des del grup Hearts, la
nova i reduïda versió de la revista Quo apostarà per “continguts
monogràfics i de gran qualitat basats en els corrents de coneixement més demandades”. A més, el grup editor de la revista
Quo també vol obrir una tercera via centrada en la realització
d’esdeveniments, una via que ja compta amb accions com la
Selecció Espanyola de la Ciència i la Gala de la Ciència a Espanya. (Font: Prnoticias)
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10 dades d’importància per als
mitjans de comunicació
Per Laboratorio de Periodismo / Fundación Luca de Tena

1: Subscripcions: principal focus d’ingressos per al 52%
dels editors en 2019
“Els models de subscripció i membres es convertiran en el focus d’ingressos clau per a la indústria de les notícies aquest
any”, va dir l’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme, com
a part del seu informe anual de Periodisme, Mitjans i Tendències i Prediccions de tecnologia per 2019 .
2: Amazon podria tenir el 12% de la quota de publicitat digital d’EUA per al 2020
La investigació de Cowen, compartida per Recode, va revelar que “s’espera que Amazon guanyi més quota de mercat de
publicitat digital per a 2020 que qualsevol altra plataforma”. En
els propers dos anys, els ingressos per publicitat d’Amazon podrien duplicar fins al 12 per cent del total del mercat de publicitat
digital dels EUA.

La revista digital amb seu a Londres Whatsnewinpublishing ha
recopilat 10 estadístiques o dades de notable importància per
als mitjans de comunicació, pel que poden afectar tant en el seu
desenvolupament de negoci com en l’audiència. Segons Damian
Radcliffe, autor de l’article, aquestes són deu dades d’inicis d’any
que tot periodista o mitjà hauria de tenir en compte:

3: Facebook promet 300 milions de dòlars per donar suport
al periodisme
“Durant els propers tres anys, invertirem 300 milions de dòlars
en programes de notícies, associacions i contingut”, va anunciar Campbell Brown, vicepresident de Facebook de Global
News Partnerships al gener.
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La iniciativa inclou una sèrie de projectes com ara:
Una inversió de 2 milions a la iniciativa Report for America
per col·locar a 1.000 periodistes en redaccions locals durant els
propers cinc anys.
Un milió d’inversió en el Fons de transformació de notícies locals Knight-Lenfest (que “busca avaluar i millorar l’ús de la
tecnologia en les redaccions dels EUA”)
Un milió de dòlars treballant amb la Consorci de Mitjans Locals (LMC): “per ajudar a més de 2.000 redaccions locals a
comprendre, desenvolupar i implementar fluxos d’ingressos a
través de contingut de marca”
4: Subscripcions a apps per un valor de 19.000 milions a
l’any
“S’espera que els consumidors gastin 120 milions de dòlars
en botigues d’aplicacions en 2019”, va observar Larry dignen
a ZDNet. En citar l’informe de l’Estat del Mòbils d’Annie per
2018, dignen va descriure com “les aplicacions més lucratives
de 2018 contenien totes les subscripcions dins de l’aplicació”.

5: Les llars amb televisió terrestre gairebé es dupliquen en
vuit anys (als EUA)
En una línia similar, “la televisió per aire (OTA) o televisió terrestre, la programació a la qual tots tenim accés, encara que no
tenim una subscripció per cable o satèl·lit, s’està convertint en
una cosa important de nou”, ha descobert Nielsen.
En contrast amb la majoria dels articles que se centren en
l’augment dels serveis over-the-top (OTT), Nielsen va indicar
que “hi ha més de 16 milions de llars OTA en els EUA. Al començament de la dècada, aquesta xifra era de 11 milions. “Això
és un augment de gairebé el 50% en vuit anys”, va dir Nielsen.
Sembla que el vell és nou una altra vegada.
6: El mercat de eSports s’expandirà en un 35% a Amèrica
del Nord aquest any
Aquest va ser una dada clau en la 18a edició de Deloitte de les
seves Prediccions de Tecnologia, Mitjans i Telecomunicacions . “El
mercat de eSports d’Amèrica del Nord s’expandirà en un 35 per
cent gràcies a la publicitat, les llicències d’emissió i les vendes de
franquícies”, va escriure la companyia, i ha pronosticat que “les
lligues de franquícies de eSports d’Amèrica del Nord s’expandiran
a ciutats específiques, seguint el model esportiu professional”.
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7: Amazon ha venut més de 100 milions de dispositius habilitats per Alexa
“Hi ha més de 150 productes diferents en aquest moment amb
Alexa incorporada”, va escriure Dieter Bohn en The Verge,
“més de 100 dels quals es van lliurar en 2018 i no estan fabricats per Amazon en absolut”. “Depenent de com expliquis, és
realment impressionant o un problema seriós per a Amazon”,
va dir Bohn.
8: Patreon ara té 3 milions de clients.
Patreon, la plataforma de membres per a artistes i creadors,
ara té “més de 3 milions d’usuaris que donen suport a més de
100.000 creadors”. En una publicació del bloc, la companyia
també va escriure que 2019 veuria “passar de dels mil milions
de dòlars pagats als creadors” des del seu llançament el 2013.
“Només el 2019, estem en camí d’enviar als creadors més de
cinc-cents milions de dòlars per finançar els seus negocis de
membres”, han afegit.
9: “L’ingrés per wearables ja és més del 50 per cent que
l’iPod en el seu punt màxim”.
Aquesta revelació del CEO d’Apple, Tim Cook, va ser un punt
clau d’una entrevista amb “Mad Money” de CNBC el mes pas-

sat. (Llegiu la transcripció aquí.) “Els AirPods s’estan tornant
omnipresents”, va dir Cook. “La gent els estima. Rebut notes
cada dia. Estan plens de tecnologia. Però simplement, funcionen. “És l’elegància, però amb una tecnologia significativa i una
interfície d’usuari increïble”.
10: Google, multat amb 50 milions d’euros per violacions
del GDPR
Finalment, França va imposar una multa de 50 milions d’euros
a Google per incomplir els requisits de GDPR. “Aquesta és la
multa GDPR més gran fins ara emesa per un regulador europeu
i la primera vegada que es descobreix que un dels gegants de
la tecnologia no compleix amb les estrictes regulacions que van
entrar en vigor el maig de l’any passat”, va escriure Jon Porter
de The Verge.
NOTA.- Us oferim el reportatge complet de Damian Radcliffe
per WhatsNewinpublishing (en anglès) en aquest enllaç. (Infografia: Mediatelecom)
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Es presenta el tauler d’anàlisi
d’Audience Explorer per a editors de
proximitat

una relació amb els seus lectors lleials i potencialment fidels.
Proporciona visualitzacions simultànies de tres segments diferents dels lectors, el contingut i les plataformes que condueixen
el compromís amb el lloc web del mitjà.
Com sap qualsevol editor, és fàcil enterrar-se en les dades i
no tenir una imatge clara del què és important quan analitza
les anàlisis. Mitjançant aquests informes, els equips editorials
poden filtrar el soroll de dades estranyes a Google Analytics i
desenvolupar informació sobre les tàctiques i les estratègies
que converteixen als transeünts en lectors diaris. En essència,
Audience Explorer ajudarà els editors de proximitat –petites i
mitjanes editorials- a entendre i crear un embut de públic.

S’ha donat a conèixer el tauler d’Audience Explorer: una eina
d’anàlisi gratuïta i fàcil d’utilitzar per a editors de petites i mitjanes dimensions que posa a l’usuari i usuaris fidels i enfocats
cap a l’impacte periodístic i als ingressos de l’editor. Segons
explica Ned Berke, l’Explorador de públic és un conjunt de 10
informes que analitzen a Google Analytics per atraure específicament el tipus d’editors de dades que necessiten per crear

El tauler inclou tres informes addicionals que els editors poden
trobar útils per comprendre el públic en general i el rendiment
dels canals de contingut i adquisició individuals. El Tauler es
presenta amb un document on s’explica com els editors poden integrar l’Explorador de públic en el seu flux de treball, començant pel pensament que va ingressar a la seva creació i,
finalment, explicant com utilitzar cada informe al tauler. Finalitza
amb una plantilla de fulls de càlcul de Google on els editors
poden copiar per fer el seguiment del rendiment en les mètri-
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ques de les claus cada mes (es poden veure les instruccions en
aquest enllaç.
L’explorador de públic esborra les dades clau de Google
Analytics per tres categories d’usuaris, conegudes com a segments, definits per la seva relació amb el lloc web de l’editor.
Aquests segments: Visitants ocasionals, Prospective Loyalists i
Brand Lovers , comprenen un embut bàsic.
A continuació s’explica com funciona aquest embut de conversió i com es poden instal·lar aquests segments personalitzats a Analytics, com es nomenen aquests segments a Google
Analytics i s’han definit. Estan destinats a ser utilitzats en aproximadament 30 dies. Segueixin aquest enllaç. (Font i infografia: Center for Cooperative Media/Medium)

Tres raons per les quals el podcast en
espanyol farà boom en 2019
Els podcasts en espanyol van créixer el 13% l’any passat i tot
apunta que el 2019 registraran taxes superiors fins a aconseguir un boom d’audiència, segons un informe de Voxnest, em-

presa propietària de Speaker. L’informe a la coneguda dada del
mercat potencial d’oients en llengua hispana. Assegura que als
Estats Units els usuaris que parlen espanyol a casa van créixer
el 133,4% des de 1990 i recorda que Llatinoamèrica suma 640
milions d’habitants.

No obstant això, el document també aporta tres raons estratègiques per les quals vaticina que 2019 serà l’any en què el
podcast en espanyol tingui el seu propi boom.
1.- Els grans mitjans ja produeixen podcast més professionals. El grau de professionalització del podcast augmentarà en
2019. De fet, l’informe fa referència a NPR o bé Univisión com
dos grans mitjans que ja produeixen podcasts d’alt nivell.
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2.- Fórmules de monetització. La recerca de models de monetització d’aquest format ha estat una de les incògnites del
sector. No obstant això, l’informe esmenta l’acord entre el grup
Prisa i un fabricant de joguines com a exemple de com el branded content pot ser el camí per aconseguir ingressos amb el
podcast.
3.- L’arribada de grans players, com Spotify. L’expansió a
Llatinoamèrica de Deezer i Spotify i la seva aposta pel podcasting faran que totes dues plataformes donin a conèixer aquest
format i s’aconsegueixi un major nombre d’oients. De fet, el document assenyala que Spotify aconsegueix una quota de mercat en determinades temàtiques que ja arriba entre el 10 i el
25% -no en espanyol, sinó en el seu conjunt-.
Així, s’entreveu que aquesta última plataforma, Pandora i Google Podcast lluitin per ser les majoritàries entre els mòbils Android, davant del domini d’iTunes (Apple).
NOTA: Els lectors d’El Butlletí es poden descarregar l’informe
de Voxnest CLICANT AQUÍ (Infografia: utahbusiness)

La nova gestora de publicitat de
Prisa i Vocento arrenca sense Unidad
Editorial
La nova plataforma conjunta de publicitat digital programàtica
creada per Vocento i Prisa va començar el seu camí en el mes
de gener amb equips unificats i amb processos administratius
conjunts. De la mateixa manera, segons ha confirmat El Español, s’espera que la comercialització formal comenci abans que
finalitzi el primer trimestre d’aquest any per fer els seus primers
acords i tenir un portafoli estable abans de l’estiu.
L’objectiu d’aquest projecte és unir audiència de tots els portals
dels dos grups en els quals s’inclouen diaris com El País, ABC,
As, Cinco Días i tots els regionals de Vocento. L’objectiu del
projecte és produir un inventari conjunt -un marketplace- però
que alhora, tant Prisa com Vocento seguiran venent de forma
individual seus espais. Aquest sistema de comercialització conjunta ha tingut positives experiències d’ús al Regne Unit i Alemanya i ha agafat força com una manera d’impulsar els ingressos dels diaris digitals, en moments en què el sector travessa
per dificultats.
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Prisa i Vocento van anunciar el projecte a l’octubre de l’any passat i dies després es va sumar el grup Godó unint a l’inventari
les capçaleres La Vanguardia i el diari Mundo Deportivo. Des
del seu anunci, els dos grups van confirmar el seu interès que el
projecte “estigués obert a tots els editors”. De fet, Unidad Editorial es va mostrar procliu a participar del projecte, però segons
ha confirmat El Español, la plataforma arrencarà sense l’editor
d’El Mundo, Marca i Expansión. “No han contactat amb nosaltres ni han manifestat el seu interès formal”, diuen els creadors
del projecte.
L’acord entre Vocento i Prisa, i al qual s’ha sumat Godó, implica la creació d’un equip propi de comercialització amb membres dels dos primers grups, però de moment, no es crearà
una societat conjunta, el que garanteix la independència dels
dos grups i dels seus mitjans de comunicació. Prisa i Vocento
han fet un pas per intentar generar un ecosistema de premsa
de qualitat al marge de la selva d’internet i de continguts de
diferents procedències i tipus. Un projecte que va de la mà del
futur cobrament per continguts digitals en diaris d’abast estatal.
(Font: El Español)

El Grup Godó renova el seu acord
amb Outbrain fins a l’any 2020
El Grup Godó, responsable d’editar capçaleres com La Vanguardia o Mundo Deportivo ha anunciat la renovació de l’acord
de col·laboració exclusiva al costat de Outbrain. D’aquesta manera, Godó perllonga fins a l’any 2020 el seu contracte amb la
plataforma premium de publicitat. El grup va començar la seva
col·laboració amb Outbrain en 2014 i es prolongarà fins al 2020,
signant sis anys de col·laboració laboral. La renovació del contracte seguirà permetent al Grup Godó dur a terme una estratègia
de recomanació de continguts i cross-linking en format multiplataforma entre el seu diari líder La Vanguardia i Mundo Deportivo.
A més, el grup continua confiant en la tecnologia Outbrain tant
per al domini web del seu principal ràdio, RAC1.cat, com per la
dels seus classificats immobiliaris, yaencontre.com. No és l’únic
grup que ha renovat la seva col·laboració amb Outbrain en els últims mesos. El passat mes de setembre, el diari ABC va signar la
seva renovació amb aquesta plataforma després de quatre anys
de fidelització. A més, diaris com El País o El Mundo també mantenen sengles acords amb Outbrain amb l’objectiu d’impulsar les
seves versions digitals i tecnològiques. (Font: Prnoticias)
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Amazon va facturar 10.000 milions de
dòlars per publicitat el 2018
Les previsions sobre el negoci publicitari Amazon anticipaven
que els ingressos aquesta divisió del gegant del comerç electrònic no arribarien a 2018 als 3.000 milions de dòlars -Emarketer estimava uns 2.800 milions-. Però, un cop presentats els
resultats de l’últim trimestre del passat exercici, ha quedat confirmat que les prediccions distaven molt de la realitat: Amazon
va facturar per publicitat 10.000 milions de dòlars l’any passat.
Només en l’últim trimestre de 2018, els ingressos publicitaris
d’Amazon van ser de 3.400 milions de dòlars, el que representa un increment del 95% respecte al mateix període de l’any
precedent. Uns resultats que van en paral·lel amb els esforços
que està fent la companyia per aconseguir que més marques
utilitzin la plataforma de comerç electrònic per promocionar els
seus productes a través d’una simplificació de la seva oferta
sota el nom d’Amazon Advertising.
Els 10.000 milions ingressats per Amazon en termes de publicitat
durant 2018 el converteixen en el tercer major jugador del món

digital. Es troba, això sí, encara a molta distància dels dos principals jugadors del mitjà online: Google, els ingressos publicitaris de
l’any passat s’estimen al voltant dels 135.000 milions de dòlars,
i Facebook, que només en el quart trimestre va ingressar per la
venda d’anuncis més de 16.000 milions. (Font: Advertising Age)

BBVA afronta la seva crisi de
reputació amb una reducció del seu
pressupost publicitari
BBVA està afrontant en les últimes setmanes una de les crisis
de reputació més severes de la seva història després que es fes
públic la suposada contractació del excomissari José Manuel
Villarejo per fer espionatge. Crisi que fins i tot podria colpejar
al negoci del banc, ja que l’agència de ràting S & P Global va
reconèixer el mes passat, al poc temps d’esclatar l’escàndol,
que aquesta monitoritzant els efectes del dany reputacional del
BBVA, que podrien afectar la seva qualificació creditícia .
“Considerem que el dany reputacional en els ‘ràtings’ sí influeix
en el negoci i en el perfil financer”, assenyalava sobre això Luigi
Motti, executiu de S & P Global Ratings. Un mes després de
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les primeres informacions sobre la relació del BBVA i Villarejo,
l’entitat financera s’hauria decidit per contractar una agència de
comunicació que l’assessori en matèria d’imatge i reputació.

realitzar 404 entrevistes entre professionals sènior, l’estudi de
Scope Best Agency to Work ha fet pujar a Carat com la millor
agència de mitjans per treballar-hi.

Des de l’arribada de Paul Tobin a l’entitat financera el 2015
-procedent de Bloomberg-, la comunicació del BBVA ha virat
cap a l’anomenat com a “periodisme de marca”. Bàsicament,
l’entitat es recolza principalment en els seus mitjans propis
(web, vídeos, podcast...) per difondre els missatges als seus
públics objectius, deixant en un segon pla als mitjans de comunicació externs. Així, l’entitat ha anat retallant la seva inversió
en publicitat i en promoció. Si en 2016 la partida pressupostària
destinada a la publicitat i promoció va arribar als 398 milions
d’euros, ja el 2017 es va reduir als 352 milions i l’any passat es
va quedar en 336 milions. És a dir, hi ha hagut una reducció en
només dos anys del 18%. (Font: El País)

Com en l’edició anterior, Carat repeteix en primera posició, seguida de YmediaVizeum passa de la tercera a la segona posició, i Havas Media passa al tercer lloc. OMD i Arena, que tanquen el Top 5, mantenen les posicions de la passada edició. Per
la seva banda, dues de les agències que no apareixien en el
Top 10 anterior com són Mediacom i PHD ara ocupen la sisena
i novena posició respectivament). Zenith manté la setena posició, Mindsharese situa en vuitè lloc i Starcom tanca el Top 10.
En l’enquesta, en la qual han participat un 73% de professionals
de Madrid i un 23% de Barcelona, indica que els professionals
de Madrid trien a YmediaVizeum com l’agència més atractiva
(millorant una posició), mentre que Carat se situa en segon lloc.
Per als professionals de Barcelona, Carat passa de la quarta
posició a ser l’agència de mitjans més atractiva, i Arena arriba a
la segona posició. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Carat repeteix com a agència de
mitjans més atractiva per treballar
Des que Scopen fa l’estudi és la primera vegada que dues
agències del mateix grup encapçalen el rànquing. Després de
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Com redissenyar la portada i guanyar
el 20% més de subscripcions
Per Digiday

Le Monde. El canvi de la seva portada (home page) li va reportar el 20% més de subscriptors.
Aquesta és una foto de la portada del diari francès Le Monde. El
diari divideix en dos la seva portada: a l’esquerra hi ha les notícies de lectura gratuïta; a la dreta, agrupades sota el distintiu
del seu logotip groc, aquells articles de pagament o contingut
premium.
L’augment de contingut darrere del mur i una millora en la seva
plataforma tecnològica van derivar en un redisseny de la seva
portada, canvis que han reportat un augment del 20% de subscriptors en 2018 fins als 180.000 abonats.
Quina ha estat la seva estratègia? Deu coses que ens ensenya
Le Monde:

L’ensenyament que dóna un cas d’èxit en un mitjà amb mur de
pagament potser no hagi de ser clonat quan es produeix en un
mercat aliè al nostre, però el seu estudi ajuda. Analitzem el cas

1.- Van unificar en la mateixa portada contingut gratuït i premium, cosa que genera una crida a l’acció del lector: els abonats veuen el valor del que no és gratis (i viceversa).
2.- El contingut de pagament té al costat del titular el seu logotip
groc, cosa que ja és un distintiu per als seus lectors.
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3.- Només el 38% de les seves notícies són de pagament amb
una tarifa de 9,90 euros al mes; la resta són notícies gratuïtes.

9.- En xarxes socials fan servir un hashtag #abo (abonats) per
incitar al pagament.

4.- Van cancel·lar la personalització del subscriptor de pagament i la usabilitat dels fòrums ara és la mateixa que la que
tenen en portada els no subscrits; així tots dos veuen una proposta de valor: per això pagues, per això no pagues.

10.- El diari compta amb tres plans de subscripció en els quals
vincula el diari imprès a la lectura de contingut digital.

5.- Van reduir el nombre de notícies a la portada, per crear la
mateixa sensació de lectura en paper: poques notícies, les bones de pagament i contingut molt jerarquitzat.
6.- La nova portada va augmentar les conversions de subscriptors en un 46%.
7.- La taxa de conversió va créixer el 90% en dies amb notícies
d’alt impacte (armilles grogues, etc.)
8.- Van reduir en portada el nombre d’articles de pagament per
no espantar als lectors encara no abonats i permetre’ls llegir
contingut gratuït.

Amb aquesta estratègia, Le Monde ha aconseguit elevar a
180.000 el nombre de subscriptors al tancament de 2018, obtenint uns ingressos que suposen ja el 55% del seu negoci digital.
Les estimacions del diari són créixer fins als 220.000 abonats,
en un mercat, el francès, on només paga per llegir notícies en
mitjans digitals l’11% dels usuaris. (Infografia: Reddeperiodistas)

AEA posa a disposició dels seus
socis un catàleg de fonts i eines de
mesurament
L’ Associació Espanyola d’Anunciants (AEA) ha posat a disposició dels seus socis un nou servei de recopilació i identificació
de fonts i eines de mesura útils per a l’optimització de les inversions publicitàries. Aquest procés, fruit del treball de la Co-
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missió d’Experts de l’AEA, ha donat com a resultat un total de
18 fonts i 33 eines que han estat seleccionades després d’una
sèrie d’entrevistes amb els associats.
El plantejament per crear aquest servei va sorgir després de
detectar la necessitat dels anunciants de comptar amb un sistema que aclarirà la disparitat de fonts i eines de mesurament.
A partir d’aquí l’Associació va iniciar diferents fases per al seu
desenvolupament. Va començar per entrevistes a anunciants
de diversos sectors i mides d’empresa per a discernir sobre el
grau de coneixement sobre això. A partir d’aquí es va establir
una diferenciació entre fonts i eines; posteriorment es va homogeneïtzar la fitxa tècnica que recull la informació més important
com a empresa, metodologia, contacte, etc, i finalment s’ha posat en marxa amb la implementació d’un cercador.
Actualment, el catàleg està ubicat al web de l’Associació i de
cara a una possible ampliació d’aquest catàleg, s’abordaran els
criteris a seguir amb l’esmentat Comitè d’Experts AEA. (Font:
El Publicista)

Gmail rep un menú de context amb
click dret ple de funcions útils sobre
els mails

Una de les interfícies més conegudes per milions d’usuaris a
Internet és la de Gmail, que, això sí, quan canvia sol generar
tanta polèmica com altres serveis de la xarxa, precisament per
com les seves funcions es memoritzen al mil·límetre. Qualsevol
canvi que modifica el lloc d’un botó es rep de forma generalment crítica, però l’última novetat de Gmail és poc probable que
vagi a tenir molts odiadors i sí probablement molts usuaris que
entonin el “per fi”. La companyia, a través del seu bloc oficial,
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ha mostrat com serà el nou menú desplegable que apareixerà
a Gmail al fer clic dret, que finalment mostrarà més opcions que
“Arxivar”, “Marca com a llegit” i “Elimina”.

Amb Mixkit descarreguem gratis
vídeos en HD

Fins ara, per a realitzar gairebé totes les accions sobre un mail
a la safata de Rebuts i en altres, l’usuari havia de seleccionar
un missatge determinat i esperar que a la part superior apareguessin algunes icones com els de “Marca com a correu brossa”, “ arxivar “o” Eliminar”. Per a “Respondre”, “Respon a tots” o
“Reenvia”, l’usuari havia d’entrar en el missatge i buscar aquestes opcions.
Tot això farà que els usuaris ni hagin de obrir necessàriament
els correus per respondre’ls, ni s’equivoquin amb algunes icones, perquè aquí tots porten nom al costat. Depenent de si
la vista és de conversa o no, algunes opcions poden variar o
restringir-se. Google no ha anunciat quan arribarà el nou menú
als usuaris del pla gratuït de Gmail, però les funcions no solen
anar molt separades en el temps respecte a quan les reben en
G Suite. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Si estem buscant vídeos cridaners i amb bona qualitat per
utilitzar en els nostres projectes, Mixkit és una de les millors
opcions. En aquesta nova plataforma trobaràs desenes de
clips que podràs descarregar gratuïtament. El primer que crida
l’atenció d’aquesta web és el net que és el seu disseny, i un
dels principals punts positius és que no hauràs de registrar per
descarregar els vídeos que ja estan disponibles.
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Els clips estan dividits en un total de nou categories (negocis
i tecnologia, ciutat, música, estil de vida, animació, abstractes,
natura, a l’aire lliure i transport), per així poder trobar més fàcilment alguna cosa que encaixi amb el projecte que vulguis crear.
En passar el ratolí per sobre dels clips (sense entrar a veure’n
cada un d’ells) ja apareixerà un preview en moviment, i ja des
d’aquí podem fer clic sobre el botó de descarregar. S’agraeix
que tot sigui així de ràpid i fàcil.

gueixes que t’hagi cridat l’atenció. El problema és que des de
l’aplicació nativa de Twitter no es pot dur a terme l’operació
directament. Però la bona notícia és que hi ha fórmules molt
senzilles perquè puguis guardar al mòbil tots els vídeos que
vulguis.

Tots els vídeos estan en 1080p i en format .MP4. En la secció
de “llicència” que podem trobar al seu web, Mixkit deixa clar que
podem utilitzar-los gratuïtament qualsevol projecte (tant comercials com no comercials). Per si fos poc, asseguren que afegiran
10 nous vídeos cada setmana, així que serà bona idea guardar
aquesta pàgina en marcadors per anar consultant tots els nous
fragments que vagin pujant. (Font i infografia: Genbeta)

Com descarregar vídeos de Twitter al
mòbil
Si ets usuari de Twitter, segur que més d’una vegada t’hauria
agradat guardar al teu mòbil algun vídeo dels comptes que se-

Si tens un iPhone, et recomanem que et descarreguis dues
aplicacions gratuïtes de l’App Store: Total files i The Video Converter. Amb la primera podràs fer la descàrrega del vídeo, i amb
la segona, transformar-lo a un format universal.
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La primera cosa que cal fer per començar el procés de descàrrega del vídeo desitjat és prémer l’opció “compartir el tuit” des
del tuit que porta el vídeo en qüestió a l’aplicació mòbil de Twitter. Aleshores l’iPhone mostrarà una sèrie d’opcions en pantalla
d’entre les quals caldrà escollir la de “compartir l’enllaç”. Una
vegada fet això, ja tindràs l’URL i el pas següent és el d’obrir
l’app Total files.
A la part inferior dreta de la pantalla hi veuràs una icona que representa al planeta Terra. Fes-hi clic i s’obrirà un navegador en
la barra d’adreces del qual hauràs d’enganxar l’enllaç de Twitter
que has copiat prèviament per després prémer al botó “anar”.
Es carregarà el tuit amb el vídeo corresponent i es començarà a
reproduir. Immediatament apareixerà una notificació que et preguntarà si el vols descarregar. Acceptes la descàrrega, poses
un títol al vídeo, tries la resolució en la qual vols conservar-lo
i el vídeo es descarregarà directament a l’iPhone. El vídeo ja
estarà en el teu poder, però convé convertir-lo a una extensió
universal com .mp4.
Si tens un Android, el procés és encara més senzill. Es comença prement la pestanya que apareix a la part superior dreta
del tuit en el qual hi ha el vídeo que es vol descarregar. De les

opcions que apareixen tria “copiar enllaç del tuit”. Amb l’enllaç
copiat al portapapers del telèfon obres el navegador que facis
servir habitualment (Chrome, Firefox...) i tecleges el web twdown.net. Enganxes l’enllaç copiat en el quadre que apareix
a la web i fas clic a “download”. A continuació et sortirà una
pàgina amb una imatge del vídeo i diverses opcions de qualitat
de vídeo. Esculls la que prefereixis, prems el botó “download”
i el vídeo es descarregarà al mòbil perquè puguis reproduir-lo i
compartir-lo si ho vols. Ben fàcil, doncs. (Font: El Nacional

La plataforma YouCheck s’instal·la al
Col·legi de Periodistes
Els membres de la startup Youcheck començaran a treballar,
a partir d’aquest mes de febrer en un dels espais de la seu
de Barcelona del Col·legi de Periodistes. Així doncs, el lloguer
d’una sala situada al centre de Barcelona (Rambla Catalunya
núm. 10) els permetrà disposar de tot l’equipament necessari
per desenvolupar el seu projecte amb total tranquil·litat i amb
totes les facilitats possibles.
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Youcheck és una plataforma en la qual els periodistes poden
trobar fonts i, alhora, aquests experts obtenen un espai per accedir als mitjans de comunicació i guanyar visibilitat. És per això
que la plataforma vol agilitzar el procés de posar en contacte
amb periodistes i experts. La startup neix el novembre del 2018,
però la idea té els seus orígens un any abans amb el naixement
d’una altra empresa, Percept. L’objectiu era crear una plataforma per a la verificació col·lectiva de notícies online, és a dir, ajudar a detectar les famoses fake news. Ara bé, la startup Percept
segueix en marxa i darrerament han desenvolupat un projecte
d’intel·ligència artificial aplicat a les fake news amb el qual han
rebut 50.000 euros de finançament per part de Google.
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S’inicien els treballs de l’European
Communication Monitor 2019
Per Espacio Dircom

Es tracta de la tretzena edició de l’European Communication
Monitor, que un cop més s’ocuparà de testar l’estat d’opinió sobre els temes més debatuts del sector, com ara la confiança i
l’autenticitat, l’impacte de la intel·ligència artificial al sector de la
comunicació, així com noves formes de creació i la distribució
de continguts.
L’estudi identificarà a més característiques noves dels departaments excel·lents de comunicació i explorarà les similituds i
diferències al llarg d’Europa. Les comparacions país a país i en
diferents tipus d’organitzacions: privades amb i sense cotització
en borsa, sense ànim de lucre, governamentals, agències, etc.,
han de proporcionar resultats rellevants per a totes les branques del sector de la gestió de comunicació.

L’European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) ha llançat el seu sondeig anual sobre l’estat
i el futur de la comunicació estratègica, en el qual els professionals de comunicació de tot Europa podran respondre a una
enquesta que estarà disponible fins al 8 de març.

Els participants podran respondre sobre aquests temes i molts
altres i compartir les seves experiències per a conformar una
clara panoràmica d’un sector en ple creixement. Tots els participants rebran l’informe complet dels resultats i entraran en un
sorteig de 5 Kindle Paperwhite E-Readers.
L’European Communication Monitor és dut a terme per professionals de prestigioses universitats dins el marc de la European
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Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) juntament amb la European Association of Communication
Directors (EACD). A Espanya, l’estudi es realitza amb el suport
de l’Associació de Directius de Comunicació, que aporta la seva
col·laboració al costat de més de 21.000 participants d’uns 40
països.
L’European Communication Monitor anual és fins a la data el
més gran estudi empíric sobre gestió de comunicació i relacions
públiques a tot el món, i és dut a terme amb propòsits i estàndards científics i amb total confidencialitat de l’anonimat dels
participants. Els resultats es presentaran en l’European Communications Summit de Berlin a finals de maig de 2019, i posteriorment en presentacions i conferències arreu del món.
NOTA.- Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden respondre a
l’enquesta des d’aquest enllaç.

Vuit consells per al desenvolupament
d’empresa social

La idea d’un negoci en xarxes socials és bastant nova, de manera que les pràctiques recomanades al voltant de com les
empreses utilitzen les xarxes socials encara s’estan forjant; és
més, encara no s’ha establert un estàndard per a la integració
empresarial de les xarxes socials. Això es tradueix en què les
xarxes socials representen oportunitats significatives per a les
companyies que les adoptin adequadament aviat.
Si realment ens interessa convertir-nos com editors en una plataforma informativa amb més presència a les xarxes socials,
és recomanable seguir els Vuit consells pràctics per al desen-
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volupament de negocis a les xarxes socials, de Hootsuite, on
s’ofereix una sòlida base -des l’avaluació a la execució- per a
treure’n un bon profit a la nostra acció social.

La premsa dona confiança als menors
de 35 anys

S’ofereixen consells pràctics i útils; per exemple: Col·laborar
per garantir la coherència, la intel·ligència i l’adequació pel
que fa a la marca de les nostres comunicacions. Organitzar-se
amb eficàcia centralitzant el control de les nostres plataformes
socials alhora que es descentralitzen les conversions que es
mantenen a través d’elles. Finalment, es recomana quantificar
els aspectes que veritablement importen (pista: no es tracta únicament del nombre de seguidors), de manera que es pugui realitzar un seguiment de la ruta -i els ingressos- des del missatge
a les xarxes socials fins a la conversió.
NOTA: El lectors d’El Butlletí poden accedir al document de
Hootsuite CLICANT AQUÍ (Font: Hootsuite – infografia: masquenegocio)

Una nova anàlisi d’AdTrust per a News Media Works mostra
que la premsa segueixen donant confiança, inclosos els menors
de 35 anys. Les dades mostren que els anuncis publicats als
entorns de notícies són considerats com els més fidels.
Perquè els lectors confien en els mitjans de comunicació? La
investigació d’AdTrust demostra que els consumidors creuen
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que el contingut dels mitjans de comunicació estan regulats i els
editors es responsabilitzen del que escriuen. Confien que els
anuncis en aquests entorns també estan regulats, i els editors
que que obressin amb mala fe en serien responsables.
La investigació d’AdTrust revela també que la premsa segueix
mereixent la confiança entre els joves. De fet, els menors de 35
anys confien en anuncis en periòdics fins i tot més que els majors de 35 anys. Els mitjans socials, per contra, estan envoltats
de desconfiança per tots els grups d’edat i es consideren els
menys fiables de totes les categories de mitjans.
NOTA: Us oferim l’estudi complert d’AdTrust per a News Media
Works “Readers under 35 trust news media”. CLICAR AQUÍ

Les revistes redueixen la seva
periodicitat i es diversifiquen per
deixar enrere la crisi
Les revistes s’obren a la diversificació com a única via de salvació a la crisi crònica del seu negoci tradicional. Després d’una
dècada contra les cordes i dos últims anys especialment negres,

marcats pel tancament de títols emblemàtics a l’Estat espanyol
i una llarga llista d’acomiadaments, algunes publicacions estan
optant per reduir la periodicitat de la seva edició en paper .
És el cas del grup Hearst Espanya, que ha anunciat importants
canvis en l’estratègia de QUO, una de les seves capçaleres
més icòniques. En línia amb la digitalització per la qual ha
apostat la companyia a nivell global, la marca intentarà tornar al
camí del creixement en els propers anys a través de dues àrees
de negoci pràcticament inexplorades fins a la data: la creació de
continguts digitals i la organització d’esdeveniments .
D’altra banda, el trànsit digital de les revistes espanyoles ha
experimentat un creixement del 14% en l’últim any. Encara tractant-se d’una taxa de dos dígits, és menys de la meitat del 31%
que van registrar el 2017. El centenar de publicacions inscrites
en l’associació d’editors de revistes ARI va incrementar el seu
trànsit en una mica més de 12 milions d’usuaris únics durant
l’any passat. D’acord amb l’últim informe mensual de comScore, referit a les dades de desembre, van tancar 2018 amb un
registre acumulat de 80 milions de visitants, enfront dels 70,7
comptabilitzats en el mateix període de l’any anterior.
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Cal tenir en compte que en aquest temps han deixat d’editarse revistes com Interviú, Temps, AR o, més recentment, GEO,
si bé els registres d’aquesta última no constaven. Amb tot, els
nivells d’audiència d’aquestes publicacions són molt inferiors
als registrats pels diaris digitals. Únicament Hola!, amb 10,6 milions d’usuaris únics al desembre, s’acosta als fluxos d’aquests
mitjans. (Font: Dircomfidencial)

Ficcions supera el seu rècord de
participació amb més de 3.800 inscrits
L’onzena edició de Ficcions torna a batre el seu rècord de participació, passant de 3.593 a 3.801 inscrits, un 6% més respecte
a l’any passat.
Un total de 3.801
alumnes de 306
centres educatius
de
Catalunya,
les Illes Balears
i País Valencià
participen en el
concurs de crea-

ció literària enfocat a joves de 14 a 18 anys. L’onzena edició de
Ficcions torna a batre el seu rècord de participació, passant de
3.593 a 3.801 inscrits, un 6% més respecte a l’any passat. Pel
que fa al centre més participatiu d’aquesta edició ha estat l’IES
de La Jonquera amb un total de 154 inscrits.
De Catalunya participen a Ficcions un total de 2.723 joves. Més
en concret, la demarcació de Barcelona ha arribat als 1.860
participants, Girona a 428, Lleida a 215, Tarragona a 219 i a la
Catalunya Nord hi ha hagut 1 jove inscrit. A les Illes Balears 494
nois i noies s’han inscrit en el concurs. L’illa amb més participació és Mallorca amb 197 alumnes, seguit d’Eivissa amb 186
i Menorca amb 111. Per últim, 218 joves s’han inscrit de València, 213 de Castelló i 153 d’Alacant arribant als 584 participants
en tot el País Valencià.
Les inscripcions per participar en el certamen de creació literària es van activar el passat 11 d’octubre i es van tancar el 5
de febrer amb més de 1.500 històries publicades.
El funcionament
El concurs “Ficcions, l’aventura de crear històries”, organitzat
per l’AMIC, està enfocat a alumnes de 14 a 18 anys que cur-
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sen 2n cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius. L’objectiu
principal d’aquesta iniciativa, creada per l’Associació de Mitjans
d’Informació i Comunicació (AMIC), busca impulsar la creació
literària i el treball en equip dels estudiants. Així com fomentar
l’escriptura i la literatura en català.
Jurat i gran final
Un jurat format per persones vinculades al món de la literatura i
l’educació serà l’encarregat d’escollir els guanyadors i els finalistes. Es valorarà la qualitat literària dels textos, la coherència
argumental i l’originalitat de les històries. La segona quinzena
del mes d’abril es publicaran els noms dels finalistes, i al mes
de maig es farà el lliurament de premis i diplomes en diversos
actes arreu dels territoris de parla catalana (Menorca, Eivissa,
Mallorca, València i Barcelona). (redacció AMIC)

Formació al Col·legi de Periodistes
Taller d’introducció al Wordpress.- Barcelona. Dijous 21 i 28
de febrer (de 09:30h a 14:30h) - Aquest taller, dirigit per Xavier
Codony, pretén donar les eines i els coneixements bàsics per a
construir una pàgina web a partir de les plantilles de Wordpress
a neòfits en la matèria sense coneixements d’HTML.

Comptabilitat i fiscalitat per a periodistes freelance.- Barcelona. Dimecres 20 de febrer (de 09:30h a 14:30h) - Els periodistes freelance desconeixen normalment quins són els tràmits
legals de la seva activitat: com preparar una factura de forma
correcta, com fer un pressupost, la necessitat de reservar diners per a pagar els impostos, o la diferència entre una despesa i una inversió. En aquest curs, a càrrec de Jordi Masvidal,
s’explicaran les principals obligacions comptables i fiscals de
l’autònom o freelance per facilitar la seva feina.
Introducción al periodismo móvil.- On line. Del dijous 21 al
28 de febrer (6 hores) - El periodisme mòbil (MoJo) s’ha convertit en una de les disciplines amb més projecció, oferint als
professionals noves vies i formats innovadors per a la creació
de continguts que connecten amb l’audiència de forma més àgil
i immediata. L’objectiu d’aquest curs totalment on line, dissenyat per Jordi Flamarich, és aprendre tècniques, nous formats i
estils periodístics adaptats al mòbil.
Cómo trabaja un reportero freelance?.- Barcelona. Divendres 22 de febrer (de 09:30h a 14:30h) - En aquest taller teòric i
pràctic de periodisme freelance, dirigit per Ana Salvá, es donaran algunes pautes per poder desenvolupar amb èxit una activi-
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tat professional en aquest àmbit. S’explicarà la importància de
l’elaboració d’una agenda de clients i contactes, com treballar
una idea i publicar-la, així com diverses formes de finançament
dels projectes i l’amplificació de beneficis.
Aprèn a fer infografies fàcils per a xarxes socials. Manresa.
Dilluns 25 de febrer (de 15:00h a 20:00h) - Tarragona. Dijous
28 de febrer (de 09:00h a 14:00h) - La informació en forma
d’imatge arriba millor als nostres usuaris. És per això que cada
cop és més important conèixer eines que ens permetin fer infogràfics, gràfics animats i interactius, convertir les nostres fotos
en imatges interactives i fer i editar petits vídeos. En aquest
curs, a càrrec de Jordi Català, aprendrem a fer servir quatre
eines fonamentals, totes gratuïtes, molt senzilles i intuïtives i
sortirem amb quatre petites infografies realitzades.
Elaboració d’un Pla de Comunicació.- Barcelona. Dimecres 27 de febrer i 6 de març (de 09:30h a 14:30h) - Amb
aquest curs, Josep Mª Brugués vol ensenyar als participants
a plantejar, desenvolupar i dur a terme un pla de comunicació
estratègic en totes les seves fases (auditoria, missió i visió;
estratègies; públics; accions; avaluació i control) en el marc
de qualsevol tipus d’organització i tenint en compte les darre-

res tendències en comunicació corporativa i els nous canals
d’informació.
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. Els cursos del Col·legi de Periodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions
CLIQUEU AQUÍ (Font: CPC)
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Cinc claus infal·libles per a una
transformació digital reeixida
Per Miguel Ángel Ossorio Vega / Eco Inteligencia

consciència i interès sobre el seu propi futur. I si hi ha un sector
al qual importa o hauria d’importar de manera especial és el
dels mitjans de comunicació, per als quals el món digital tanca
tants perills com oportunitats.
Com transformar un mitjà de comunicació no és fàcil, i la història
ho demostra, Dietmar Schantin, fundador i CEO de l’Institute for
Media Strategies, ha donat cinc claus per desenvolupar amb
èxit la transformació digital. Res està garantit, però qui s’ocupi
d’aquestes normes (perquè ho són, ara ho veurem) estarà,
sens dubte, més a prop del seu objectiu.

La transformació digital dels mitjans requereix tècniques i estratègies concretar perquè culmini amb èxit o, almenys, perquè
es desenvolupi de forma adequada. Aquestes cinc claus són
imprescindibles, a més d’absolutament lògiques.
La transformació digital és una quimera constantment inacabada que persegueixen totes les empreses amb un mínim de

1. Enfocament holístic.- La transformació digital aclapara,
començant per que implica ‘transformar’ un negoci que probablement porti anys funcionat correctament. Això porta a moltes
empreses a realitzar petites transformacions en àrees concretes, però l’enfocament individual només portarà al fracàs: cal
“considerar el sistema com un tot”, explica Schantin, perquè
“tot està connectat”. “No es pot abordar l’estratègia de contingut sense entendre a l’audiència a la qual s’intenta arribar o
sense determinar com utilitzarà les seves plataformes. I no es
pot canviar res d’això sense abordar els fluxos de treball. Si
introdueixes noves pràctiques, la teva gent necessitarà noves
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habilitats”, afegeix. Així que sí, el canvi s’ha de donar en totes i
cadascuna de les àrees del medi,
2. Cooperació.- Relacionat amb el punt anterior, tot i que ja
hem vist que en la transformació digital tot està relacionat amb
tot. El canvi només serà patent quan totes les àrees del negoci
estiguin cooperant entre si, tot i centrar-se en objectius diferents. “Això no vol dir enderrocar el mur que separa el editorial i
la publicitat”, puntualitza Schantin, però deixa clar que “si algun
dels departaments està aïllat, el projecte tindrà menors possibilitats d’èxit”.
3. Les millors persones.- “Un dels majors obstacles per a
qualsevol projecte de transformació -prossegueix Schantin- és
la manca de compromís per dedicar als millors líders a la feina”.
L’expert explica un vici freqüent en els mitjans de comunicació:
dediquen a les tasques de transformació digitala persones més
o menys prescindibles en els seus actuals llocs de treball per a
causar “la menor interrupció en les activitats diàries”. Això, quan
no se’ls demana que combinin el seu paper actual amb el de
transformadors del negoci. En tots dos casos s’està cometent
un error: si es dedica a la transformació a qui passa per allà
en aquell moment, probablement no serà el millor preparat per

a això; i si es pretén que bregui amb el seu treball diari i amb
l’afegit de dissenyar el futur del mitjà a estones soltes... és que
no t’ho estàs prenent massa seriosament.
El consell que dóna Schantin és senzill: cal incloure a noves
persones amb noves habilitats. “Si assumeixes que tindràs èxit
amb les mateixes persones que simplement fan alguna cosa
diferent, t’estàs preparant per a la decepció”, assegura. Posa
un exemple molt freqüent en els mitjans: quan el redactor d’una
secció es cansa o deixa de funcionar, simplement canvia de
secció i comença a escriure d’altres temes. Es dóna per fet que
podrà aprendre a desenvolupar-se en una nova secció perquè
el treball és similar, al capdavall. Però els treballs digitals exigeixen una especialització que no s’aprèn amb tanta facilitat , i
a més està allunyada de la base cultural i professional d’un editor o un redactor, en aquest cas. Tot i que es puguin aprendre
habilitats com el Big Data o el Blockchain, si volem una transformació digital d’èxit serà necessari recórrer a professionals
especialitzats en això.
4. Compromís de la cúpula.- Si els treballadors són importants de cara a la transformació, el paper dels directius és vital.
Per començar perquè si un directiu no està compromès amb el
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canvi, res canviarà en l’empresa. La resistència de la cúpula o
de part d’ella abocarà a un fracàs segur. Però tampoc arribarà
l’èxit si entre els comandaments intermedis no hi ha compromís
amb el canvi. No passa res: qui no estigui disposat a assumir
que el futur dels mitjans exigeix replantejar-se per complet, pot
i ha d’abandonar el vaixell com més aviat millor. És igual que
en el seu moment fos un valor imprescindible, segurament el
mitjà comptarà amb professionals millor preparats mentalment
per assumir el canvi. Per exemple, en parts de l’estructura en
què no se sol pensar a l’hora de repartir responsabilitats: pot
ser que aquest becari que acaba d’entrar tingui grans idees que
aportar, però mai ho farà perquè assumeix el seu paper des que
posa un peu a l’empresa i dóna per fet que la seva opinió no val
res. El líder que sàpiga extreure el potencial de cada membre
de l’equip, sigui de la categoria professional que sigui, crearà
un exèrcit de gent preparada disposada a assumir i gestionar la
transformació. Recorda que la cooperació és imprescindible per
a una reeixida transformació.
5. Comunicació.- “Fins i tot els millors projectes de canvi poden fallar si no hi ha un missatge clar sobre els objectius i expectatives”, explica Schantin. Una bona comunicació és bàsica
per desenvolupar amb èxit un projecte de transformació digital,

principalment perquè el canvi genera resistències derivades de
la por de les persones a perdre la seva feina o veure’s relegats
a l’empresa. “Les persones tendeixen a captar només el que
volen escoltar, per la qual cosa s’ha de repetir el missatge una
i altra vegada”, aconsella l’expert. Però aquests missatges no
han de ser anodins, amb els tradicionals PowerPoint a avorrides reunions plenes de termes complexos i inexplicables: la
comunicació ha de ser moderna, fluida i clara. Per exemple,
amb petits vídeos que expliquin què s’està fent i per què, amb
reunions breus i participatives, i amb butlletins informatius periòdics que s’adonin del procés. La gent forma part del projecte encara que no estigui directament involucrada en ell. Què
menys que mantenir-los informats d’alguna cosa que en realitat
els afectarà a partir d’ara. (Infografia: muypymes.com)
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El 2027 hi haurà més treballadors
freelance que contractats en Estats
Units. A Espanya el 18%
Per Jesús Díaz / Programa Publicidad

Es tracta d’una realitat en auge: canviar un lloc fix per un treball
per projectes. S’estima que en 2027 hi haurà més treballadors
freelance que contractats als Estats Units, segons l’estudi anual
realitzat per l’associació Freelancing in America. Open Innovation, conciliació laboral, flexibilitat absoluta i deduccions, entre
els avantatges clau de treballar per projectes analitzades per
IMF Business School. A més, afirma que la meitat dels millennials ja treballa pel seu compte.

Les causes d’aquesta transformació són diverses, però entre
elles destaquen: la desaparició d’algunes professions basades
en tasques mecàniques, les conseqüències de la robotització
i el desenvolupament de noves formes de treballar gràcies a
Internet. No parlem del futur.
Treballadors que entren a formar part d’una plantilla sabent
exactament quan finalitza el contracte s’estan convertint a
l’Estat espanyol, a poc a poc, en una tendència en auge. De fet,
el 18% dels treballadors són freelancers, segons les últimes xifres del Ministeri d’Ocupació. Tot i la multitud de desavantatges
que pateix aquest col·lectiu: vacances no remunerades, tenir
més d’un cap, l’assumpció dels pagaments a la Seguretat Social o la incertesa de quan sorgirà un nou projecte, els avantatges també són molts. Per aquest motiu, IMF Business School
ha analitzat quins són els principals beneficis d’aquesta nova
forma de treballar:
Open Innovation. En l’actualitat, les empreses necessiten una font
de talent més fluida i incorporar habilitats específiques que la seva
plantilla no pot cobrir. El treball per projectes els permet nodrir al seu
talent intern amb competències externes de forma més ràpida i, al
mateix temps, promou la col·laboració oberta i la innovació.
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Internet, la seva única eina. El desenvolupament de les noves
tecnologies ha fet possible que es pugui treballar des de qualsevol part del món amb un ordinador i connexió a Internet. Això
ajuda als freelancers a compaginar la seva feina amb la seva
localització, a més d’oferir-la possibilitat de treballar per temporades en diferents països.
Flexibilitat absoluta. És el propi treballador qui gestiona el
seu temps, fins i tot les seves vacances. Alguns freelancers
s’organitzen per complir amb els objectius marcats pel projecte
i la data de finalització i es deixen lliures alguns mesos a l’any.
Gràcies a això, els horaris encotillats desapareixen. En aquest
sentit, també és important que sàpiguen posar límits perquè el
treball no acabi ocupant tot el seu temps.
Conciliació vida laboral i personal. Escollir el lloc de treball i
els horaris facilita que puguin compaginar la seva vida professional amb la personal d’una forma òptima.
Motivació. Comença un projecte nou ve carregat de nous reptes
i il·lusions. Per això, aquest tipus de contractacions fan que el
freelancer sempre estigui motivat perquè contínuament està fent
alguna cosa nova, que li interessa i per al que s’ha preparat.

Pluriocupació. Un contracte per projectes ofereix la possibilitat
de treballar amb diferents empreses alhora. Fins i tot, combinar
el treball per compte d’altri amb un projecte emprenedor. Això
permet al freelancer no només desenvolupar-se professionalment sinó repartir les seves fonts d’ingressos. A més, és una
oportunitat de treball per a tots aquells aturats en recerca activa
d’ocupació.
Deduccions. Des de l’1 de gener, amb la nova Llei de reformes
urgents del Treball Autònom, els treballadors per compte propi
poden deduir les seves despeses d’aigua, gas, electricitat, internet i telèfon al 30% de la proporció existent entre els metres
quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva
superfície total, ja sigui en propietat o llogada.
Per a Carlos Martínez, president de IMF Business School, “la
crisi econòmica, juntament amb la transformació digital, ha dibuixat un nou panorama laboral en què ser freelancer s’està
convertint en una opció cada dia més atractiva. Molts estudiants dels que accedeixen als nostres màsters afirmen que
estan treballant per projecte per a diverses empreses alhora
i segueixen formant-se en diferents àrees ja sigui perquè els
atrau o per especialitzar-se”. (Infografia: Aparagon)
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Luis Collado confirma que la versió
de Google News per afegir podcasts
arribarà també a Espanya
Per David González / Red de Periodistas

Google DNI, o si pensa que els assistents de veu seran la nova
home de les notícies i quines formes de monetitzar ofereix Google Podcast. També em va confirmar que el ja anomenat ‘Google News del podcast’ arribarà a Espanya per integrar-se als
mòbils i assistents de veu. Collado va jugar al costat de l’Atleti.
Va guanyar ell, és clar; el partit va ser a casa.
Li vaig comentar a Luis Collado que, la primera vegada que el
vaig entrevistar, ell tenia bigoti i jo pèl a l’afro. “Ara”, li vaig dir,
“tu portes barba i jo sóc calb”. Li suggeria que em semblava
bona metàfora de la bona marxa de Google i com ens ha anat
als periodistes.

Vaig acudir a la seu de Google a Espanya per jugar una partida de futbolí amb el màxim responsable dels acords amb els
mitjans, Luis Collado. Realitzem l’entrevista en format vídeo
i, entre bola i bola, li vaig preguntar com afrontaria Google
l’aprovació de la directiva del copyright de la Unió Europea,
com finançarà ara Google als mitjans, un cop acabat el fons

Li vaig dir que, quan el vaig conèixer, ell era el responsable de
Google Books, després la seva targeta de visita va canviar a
Google Play, després va passar a exercir com a màxim responsable a Espanya de Google News, fins que la seva companyia
va decidir tancar aquest servei quan una taxa l’obligava a pagar
als mitjans per afegir notícies.
Per això, vaig fer broma sobre quin era el seu actual càrrec,
sobretot, en una conjuntura (l’entrevista es feina el 9 de gener)
en què la Unió Europea (UE) negocia, tramita, rectifica -o jo què
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sé la polèmica directiva del copyright i Google Podcast ja és un
player tecnològic més al nostre país, juntament amb Spotify i el
totpoderós iTunes d’Apple.

assistents de veu i mòbils un feed d’àudio de butlletins informatius. L’usuari li demanaria a l’assistent que el posi al dia de
l’actualitat així: “Hola, Google, quines notícies hi ha avui?”.

Quin és el teu càrrec ara a Google Espanya, Luis?, li vaig inquirir. Va somriure i vam disputar la primera pilota. Va marcar
ell el seu primer gol.

D’aquesta manera, començaria a escoltar els butlletins produïts
per mitjans que tinguessin acords amb Google per tal servei; és
a dir, presents en el seu ecosistema d’assistent de veu (domèstics i mòbils): Google Assistant. La idea és traslladar el mateix
model al format àudio amb el qual Google News ja afegeix notícies de tercers des de la seva pestanya Notícies. “Estem iniciant als Estats Units proves amb un nombre important d’editors
i, en menys temps del que pensem, s’expandirà i arribarà també
als nostres mercats”, va confirmar Luis Collado.

Després de molts circumloquis -estava entrevistant un responsable d’una multinacional tecnològica-, Luis Collado, Global
Product Partnerships Manager EMEA de Google, em va donar
mig titular.
Havia pactat amb ell, minuts abans, que la nostra xerrada pivotaria, sobretot, al voltant de Google Podcast, i el previsible
boom que tindrà aquest format el 2019; però tampoc volia deixar
de preguntar-li -hi insisteixo- per la directiva del copyright, reforma que vol que Google News pagui royalties als mitjans per
cadascuna de les notícies que enllaç, i durant cinc anys.
Luis Collado sí em va confirmar que Google està experimentant amb intel·ligència artificial per traslladar la versió de Google News al format podcast. L’objectiu és inserir en els seus

Així, com tot producte que desenvolupa Google, el ja anomenat
‘Google News del podcast’ arribarà a Espanya quan es donin
les oportunitats de negoci. Li vaig insistir a Collado si Google ja
tenia acords amb mitjans espanyols per desplegar aquest tipus
d’agregació al nostre país i em va revelar que si. No em va donar noms; almenys, no amb la càmera gravant.
“Estem amb un bon nombre de mitjans, amb mitjans tradicionals, amb mitjans purament digitals, amb mitjans locals, amb
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especialitzats, amb emissores de ràdio i amb televisions”, em
va revelar Luis Collado.
Google treballa en noves mètriques per rendibilitzar els podcasts
Un altre focus d’interès dins d’aquest format és conèixer si
Google aportarà mètriques, dades o estadístiques més amplies
que permetin als creadors de continguts rendibilitzar de manera
més eficientment els seus programes.
Per mitjans i anunciants, cal saber no només el nombre de descàrregues d’un podcast, sinó moltes més variables. En aquest
sentit, Collado ens va avançar que estan per la feina dins la
seva multinacional. “Estem treballant en construir eines de mètriques específiques per als podcasts. Estan en una fase encara
molt inicial, però sabem que és important que hi hagi més analítica al voltant de la veu”, ens va dir Collado.
I és que amb el món podcast passa el mateix que amb l’ou i la
gallina. Des de Google, són conscients que aquest nou ecosistema sense contingut no crearà oients, i sense oients tampoc
ningú es ficarà a apostar per continguts.

Enmig de tot, la pregunta és òbvia. Perquè els mitjans desenvoluparan un altre format més dins del seu model de negoci quan
encara no estan clares les vies de monetització? Li vaig preguntar a Collado si tot passa pel de sempre: publicitat, patrocini
i subscripció (aquesta seria l’última fase en un mercat madur i
no incipient com l’actual).
“La monetització ve sempre després que hagi usuaris que
adoptin i consumeixin una tecnologia. Aquestes fórmules tradicionals de monetització arribaran, però també d’altres, de manera innovadora, perquè aquest nou entorn sigui sostenible i
amb futur”, va afegir Collado.
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El que està clar és que les tecnològiques -Google, Amazon,
Apple i la resta de players- volen que els assistents de veu
entrin a les cases dels usuaris, com va entrar i es va universalitzar internet. Per a això, estan intentant que aquests assistents
(Alexa, Google Home, Homepod) es converteixin en la nova
home (portada) dels mitjans digitals. En el cas de Google, “el
Google News de l’àudio” seria un dels hams, segons intueixo de
les declaracions de Luis Collado.
Google subvenciona creadors de podcast amb 40.000
dòlars
No obstant això, el camí cap a més continguts de veu també requereix inversió. I Google té pasta. Per això, també elaborar als
Estats Units un programa d’ajudes a podcasters. Google selecciona els creadors, els finança el seu show amb 40.000 dòlars i
els proporcionen cursos d’entrenament durant 20 setmanes per
així accelerar la producció dels seus continguts.
Google Podcast Creator Program va tancar ja la seva primera
ronda de selecció i obrirà la segona a la primavera. Li vaig preguntar a Collado si Espanya comptaria amb una iniciativa similar. “Aquest programa està orientat a la innovació. Quan analitzem bé si, realment, està sent una font d’innovació, s’analitzarà

la possibilitat d’estendre-ho a altres territoris”, ha exposat.
Dono la volta a l’entrevista, i torno al punt de partida, per preguntar per la directiva del copyright sense preguntar per la directiva del copyright. Vaig esmentar que em resultava curiós
que la seva companyia estigués desenvolupant el Google News
dels podcasts quan, precisament, aquest model d’agregació
compta amb molta inseguretat jurídica a la Unió Europea.
Brussel·les vol que Google News pagui als mitjans quan afegiu
notícies amb titular i extractes -snippets- [ article 11 de la Directiva]. Per a mi, m’era estrany que aquesta reforma, que compta
amb la pròpia oposició de Google, es produeixi mentre Google
avança per implantar aquest mateix model en altres formats: el
podcast.
Jo no entenia res, o, almenys, vaig adoptar un posat de no entendre res. De fet, la pregunta que vaig formular estava mal
formulada, i expressament. Luis Collado em va marcar un gol,
mentre. “El text de la directiva canvia gairebé contínuament.
Ara acaba d’entrar una nova presidència a Europa, en mans
de Romania. No sabem encara per on anirà la directiva final.
Estem analitzant diferents escenaris per veure com reaccionar
quan sapiguem exactament el que passarà”.
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No obstant això, va suggerir: “Estem contemplant si aquesta
possibilitat [pagar per afegir notícies] és la que al final arriba
a ser una realitat. Però no tenim cap seguretat que sigui una
possibilitat i estem contemplant altres possibilitats, que poden
ser radicalment diferents”, va dir Collado.
Vaig enllaçar la directiva del copyright, de manera artificiosa,
amb la línia de 150 milions d’euros que Google ha repartit entre
els mitjans europeus en tres anys, a través del Google DNI per
aquests creessin grans projectes, mitjans i prototips.
Google seguirà finançant mitjans a través de Google News
Initiative
Vaig preguntar a Collado que si aquest fons era per finançar el
periodisme, què passarà quan s’aprovi tal com està la directiva
del copyright. Suggeria que Google haurà de pagar-li als mitjans dues vegades: una, via subvenció ja aplicada; i una altra,
via drets d’autor.
Va somriure.
Què passarà ara amb el Google DNI quan es tanqui l’última
finestreta que es dilucida al març? Podran beneficiar-se dels

diners de Google aquells mitjans que ja van rebre diners de
Google? Faci clic la redundància.
La resposta és que sí.
Collado em va explicar que el tancament de l’última finestreta
de Google DNI va fer que aquesta iniciativa mutés en una altra de caràcter global: Google News Initiative. A Espanya, per
exemple, La Sexta i EuropaPress van accedir a finançament
per desenvolupar projectes de vídeo al costat d’un total de 87
mitjans.
No obstant això, aquestes noves línies no són una sol·licitud
oberta, sinó més aviat un acord a porta tancada i un a un entre
Google i els mitjans.
“Google DNI ha tingut tres anys de vida, en efecte, que acaben
ara amb l’última ronda del Fons d’Innovació. El que al maig es
va anunciar és la translació d’aquesta iniciativa europea a una
iniciativa global, a la qual es pot adherir qualsevol mitjà”, finalitza Collado. (Infografies: Faro de Vigo i Asociacion Podcast)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI
La segona vida dels newsletters
Per Laura Saula / Report.cat

atraure els clients a la pàgina web, es dissenyen perquè es
puguin llegir sense haver de fer clic a la notícia completa, a no
ser que els lectors hi estiguin realment interessats.
Aquest sistema està demostrant tenir èxit bàsicament per dues
raons: d’una banda, presenta la comoditat de rebre la informació directament a la safata d’entrada del correu, com qui obre
la nevera o encén el televisor. Per l’altre, en un moment en
què hi ha sobresaturació d’informació, es fa més necessari que
mai que se’ns presentin les notícies amb una selecció prèvia,
ja siguin les més importants del dia o d’una temàtica concreta.

Fa pocs anys les newsletters estaven condemnades a mort.
L’auge de les xarxes socials, que prometien infinites possibilitats a l’hora de captar usuaris, predeien l’aniquilació d’aquells
butlletins electrònics que s’acumulaven a la safata d’entrada.
Però el temps ha demostrat tot el contrari. Actualment no hi
ha cap mitjà de comunicació de renom que no en disposi no
d’una, sinó de diverses newsletters. I és que, a l’hora de captar
l’atenció i connectar directament amb els lectors, que millor que
entrar dins del seu correu? Un renaixement que s’ha incrementat amb l’ús dels dispositius mòbils i que, més enllà de voler

És a dir, la curació de continguts en aquest moment de tsunami de la informació és més important que mai: aporta un valor afegit per al lector i li facilita la feina a l’hora d’informar-se.
En aquest sentit, Ja ho va advertir David Carr al seu article
For email newsetters, a Death Greatly Exaggerated, publicat
el 2014 al The New York Times. “Les newsletters estan augmentant perquè els lectors s’han cansat del flux interminable
d’informació a Internet, i tenir alguna cosa finita i reconeixible
que apareix a la teva bústia de correu pot posar ordre enmig
de tot aquest caos (…). En un moment on un gran nombre de
notícies i informació passa a tota velocitat a les plataformes di-
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gitals, les newsletters –algunes gratuïtes, altres no– ens ajuden
a determinar allò a què s’ha de prestar l’atenció”, escrivia.
Fets a mida
L’èxit de les newsletters ha fet que apareguin mitjans com
Quartz que han convertit aquesta eina en el seu model de negoci. Malgrat això, gairebé totes les grans capçaleres periodístiques ja s’han apuntat a aquest sistema, perquè els permet
guanyar tràfic a la seva web i fidelitza a la seva audiència, fins
i tot els millennials.
Per exemple des del 2014 el Washington Post, amb l’arribada
de Jeff Bezos, va començar a ampliar la seva oferta de butlletins i actualment n’elabora més de setanta, amb diferents periodicitats, que van des de la diària, la setmanal o la de tres
cops a la setmana. Per la seva part, The New York Times també
produeix un centenar de butlletins segmentats en funció de les
temàtiques i els públics.
“La realitat és que segueixen existint milions d’usuaris que confien amb el correu electrònic a l’hora de rebre i llegir informació
dels seus mitjans de comunicació preferits. Amb les newsletters, és el mitjà el que va a ells, i no ells els qui han d’accedir

al mitjà”, comenta Ismael Nafría al seu llibre La reinvención del
The New York Times (2017). D’aquesta manera, segons aquest
expert, els butlletins s’han convertit en un mecanisme molt pràctic per estar presents en el menú informatiu dels diaris i són, a
més, eficaços generadors de tràfic. Ja siguin butlletins editats
expressament per especialistes en una determinada matèria o
una selecció del millor que ofereix aquell dia el mitjà de la mà
del seu director, entre altres possibilitats.
Per exemple, Nafría explica al llibre com el Financial Times va
presentar l’octubre de 2014 el First FT, una newsletters matinal
ideada per als lectors més ocupats que volguessin una selecció
amb criteri editorial i de confiança de les notícies més rellevants
del dia. Un format que també utilitza The Wall Street Journal
amb la seva newsletter diària The 10-Point, una visita guiada
sobre el millor que publica el rotatiu cada dia.
Contingut curt i senzill
Fa dos anys el Reuters Institute de la Universitat d’Oxford ja
va publicar Editorial Email Newsletters –The medium is not the
only message, un informe dedicat a analitzar el fenomen de
les newsletters. En aquest estudi, realitzat per Andrew Jack,
periodista i responsable dels butlletins del Financial Times,
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s’afirmava que els butlletins electrònics “ofereixen als mitjans
l’oportunitat de mantenir una forta relació directa amb els lectors, un alt grau de focalització i una millor manera de presentar
els continguts existents, les opinions i les anàlisis generals”.
A més, s’incidia en què un dels punts forts era la seva capacitat
“d’oferir directament als lectors contingut curt, senzill i bàsicament textual en un format fàcilment accessible i ràpid de llegir”.
Finalment, també remarcava que en un moment en què l’oferta
de contingut digital no deixa de créixer, les newsletterstenen
el valor d’aportar la capacitat de descobrir i de seleccionar la
informació. (Il·lustració: Mittum)
L’èxit d’aquest format que fa uns anys semblava obsolet ha provocat que fins i tot hagin sorgit empreses informatives especialitzades. Pepe Cerezo, expert en estratègia i desenvolupament
de negocis digitals, explica al seu llibre Los medios líquidos
(Editorial UOC, 2018) com les newsletters actualment formen
part de les vuit vies d’ingressos directes o indirectes que identifica Nieman Lab per aconseguir lectors en els negocis digitals
juntament amb les subscripcions, les donacions, el suport als
models premium, la publicitat, el cross selling, el reconeixement
de marca i la creació de comunitat.
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The Cairncross Review: un futur
sostenible per al periodisme
Per John McCarthy, reporter sènior en línia / The Drum

L’informe, de 154 pàgines, proporciona diverses recomanacions
sobre com “salvaguardar la sostenibilitat futura de la premsa
del Regne Unit”, moltes de les quals tindrien implicacions per
al duopoli.
Cairncross, amb la col·laboració d’experts de mitjans de comunicació, màrqueting, publicitat i indústries tecnològiques,
recomana propostes per ajustar el desequilibri de poder entre
Facebook, Google i editors, una investigació sobre publicitat i
finançament en línia i alleugeriment d’impostos per als mitjans
informatius. Però primer, vegem com arribem aquí.

L’any 2019, les empreses de mitjans digitals com Vice i BuzzFeed han fet retallades, les impressions de notícies i les publicacions continuen disminuint i els títols locals es consoliden o
callen la botiga com un model de negoci sostenible que resulta
evasiu. No obstant això, Dame Frances Cairncross ha publicat
els resultats de la seva revisió independent sobre el futur del
periodisme del Regne Unit, citant a Facebook i Google com a
arrels de les crisis existencials que afronta el negoci informatiu.

L’estat de la impressió.- L’Informe de Notícies Digitals del Reuters Institute for the Study of Journalism 2018 va resumir que
el 74% dels adults del Regne Unit llegeixen notícies en línia
(incloent-hi les xarxes socials). Dos terços van dir que utilitzen
TV, però només el 39% imprimeixen periòdics.
El diari, una vegada el principal mitjà de distribució de notícies,
ha estat delmat amb l’auge dels mòbils i els mitjans en línia. On
una vegada la notícia era un producte empaquetat i venut dins
d’un mitjà de propietat de l’editor, ara s’ha fragmentat cada cop
més de les seves mans en línia, on els lectors esperen trobar
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contingut gratuït al motor de cerca de Google i a la xarxa social
de Facebook de més de dos bilions de persones.
En l’última dècada, la difusió diària de la premsa diària del Regne Unit ha baixat de 11,5 milions el 2008 a 5,8 milions l’any
2018. Setmanalment, els periòdics s’han reduït a la meitat des
de 63,4 milions el 2007 fins a 31,4 la dècada més tard. Les
vendes també s’han reduït a la meitat, i, com a resultat, els
ingressos publicitaris han caigut més de dos terços en els deu
anys anteriors a 2017.

Un informe separat encarregat pel DCMS de Plum Consulting
va trobar que els ingressos publicitaris en línia havien augmentat en 3.500 milions de lliures el 2008 a 11.500 milions de lliures
el 2017, un increment anual del 14% que indica la maduració
de l’adquisició.
Els editors es basen en la publicitat de display per obtenir una
part important dels seus ingressos. S’ha trobat que la publicitat
programàtica proporciona una mitjana de 0,62 lliures esterlines
per cada 1 lliurada en programació.

La circulació impresa de The Guardian ha disminuït un 60%
en l’última dècada i el Sun’s en un 54%. Com a resultat, els
títols s’han mogut a Internet, fins i tot si el model d’obtenció
d’ingressos no els ha seguit.

A més d’aquest domini sobre els ingressos, Cairncross va trobar
que les plataformes tecnològiques eren generalment reticents
a compartir perfils d’usuaris de primer nivell que podrien ajudar
els editors a organitzar millor les seves empreses publicitàries.

Ingressos publicitaris en línia.- Els hàbits de lectura s’han
dirigit des de la impressió a plataformes en línia durant l’última
dècada, que sovint no ha enviat dividends publicitaris a Facebook i a Google. Assegurar el 54% dels ingressos publicitaris
en línia al Regne Unit el 2017.

També es van identificar qüestions relacionades amb la manca
de productes informatius empaquetats (com els diaris en disminució). “Les plataformes en línia no tenen el perquè donar prioritat a les notícies d’interès públic, i els lectors no necessàriament van a buscar-les. Per tant, les notícies d’interès públic no
poden arribar al públic en línia (si hi arriben) amb la mateixa
freqüència que quan s’envasen per diaris en forma impresa”.
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Una solució alternativa, plantejada, podria ser assegurar-se
que les plataformes resulten més eficaces a l’hora d’emetre notícies d’alta qualitat o d’interès públic, igual que l’obligació que
enfronten els radiodifusors de serveis públics en les notícies
per antena. Això comporta la dificultat de seleccionar quins editors i tipus de contingut haurien de guanyar protagonisme.

acuradament sobre com atraure l’atenció de la gent, hi ha una
bona línia entre presentar els lectors amb notícies que els interessen amb justícia i mostrar-los-hi titulars titil·lants i històries
vacants”.

La solució de Cairncross consisteix a regular les plataformes
tecnològiques i utilitzar-les per garantir que el públic estigui ben
informat. “Els seus esforços s’han de sotmetre a un escrutini
regulador: aquesta tasca és massa important per deixar-se totalment al judici de les entitats comercials”, diu l’informe.
Clics que no paguen les factures.- Com que la publicitat
en línia es va convertir ràpidament en el principal proveïdor
d’ingressos de molts títols, el contingut es va dissenyar per
atreure volums elevats de clics de baix valor, donant lloc a pressions per crear clics capaços d’inflamar un ampli interès.
L’informe diu: “Com que els editors i els periodistes ara poden
veure exactament quantes persones estan veient una determinada notícia en un moment determinat, la pressió per dramatitzar històries és forta. Tot i que els periodistes han de pensar

Amb l’ús d’adblock al capdavant, els clics d’anuncis poden esdevenir una mercaderia més rara en els propers anys. La gran
escalada d’Oath, amb una xarxa d’anuncis a mida, no va frenar
que Verizon escrivís un 96% del valor del gegant dels mitjans
digitals el 2018. Com a resultat, els editors intenten augmentar
el valor de l’inventari d’anuncis i conduir aquesta narrativa és la
seguretat de la marca (les marques que apareixen al costat de
-i així s’acusen de suportar-lo- el contingut d’Isis a YouTube és
l’exemple comunament citat).
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El col·lectiu editorial Ozone Project, que recentment va contractar a The Guardian, Danny Spears, parla de la transparència
del seu ecosistema de publicitat digital a través dels títols de
notícies del Regne Unit, Guardian News & Media, The Telegraph i Reach. A més, amb un públic setmanal de 42 milions, afirma arribar a més persones al Regne Unit que a Facebook. És
només un exemple de com els editors intenten atraure la despesa del duopoli. La confiança en editors juga un paper aquí.
Newsworks i Research GroupM han indicat que els lectors tenen gairebé tres vegades més probabilitats d’obtenir un anunci
en un lloc web de notícies de confiança que en altres llocs.
A més, el govern podria reforçar la capacitat dels editors per negociar amb Facebook i Google, diu Cairncross. “Per permetre als
editors negociar com a indústria, el govern hauria de concedir
una exempció de les normes existents. Això els permetrà desenvolupar un front comú i acceptar entre si quin tipus de condicions
de comerç, inclosos els pagaments, serien satisfactoris”.
Subscripcions.- Com que l’ecosistema publicitari actual té
problemes, molts títols de mitjans de comunicació diversifiquen
els seus ingressos mercès a les subscripcions pagades dels
lectors. Els títols més respectats, com The Wall Street Journal,

estan trobant que aquest enfocament els ajuda a arribar a més
lectors.
L’informe afirma que les dades dels usuaris registrats podrien
valer més als editors que el pagament real de la subscripció.
“Com més publicistes puguin descobrir quelcom més sobre els
seus lectors, més atractiva és la seva oferta als anunciants i
la seva capacitat per competir amb plataformes com Google i
Facebook”.
Les subscripcions digitals encara no han estat adoptades pels
diaris, en general. Només el 7% dels adults del Regne Unit van
dir que havien pagat notícies en línia, mentre que el 73% dels
adults del Regne Unit diuen que és poc probable que paguin les
notícies en línia en els propers 12 mesos, el que significa que
aquesta tendència sembla continuar. No obstant això, Dominic
Young, fundador i cap executiu de la plataforma de pagaments
de l’editor, Agate va dir: “En última instància, el que estalviarà
els mitjans de comunicació és el propi mitjà. La publicitat no pot
ser la principal font d’ingressos dels mitjans de comunicació.
opció diferent de les subscripcions, amb la majoria dels mitjans
que no volen invertir en subscripcions múltiples, però que no
volen pagar”.
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La relació amb Facebook i Google.- Un editor anònim va significar com aquesta dependència del duopoli els ha fet vulnerables
als canvis algorítmics que podrien enfonsar el seu contingut. Diu
a l’informe: “Facebook diu una cosa i després canvia d’opinió i
fa una altra cosa i tota la preparació i diners que ha gastat es
perd. No sabeu on us trobeu ni el que faran a continuació. “Un
exemple comunament citat és el canvi de l’algoritme de Facebook a principis de 2018 que afectar negativament més d’un
editor de notícies per accions virals.
L’informe resumeix: “La posició general en línia de Google i Facebook sembla impedir directament la capacitat dels editors de
notícies per desenvolupar estratègies comercials reeixides. Si
l’intercanvi monetari actual entre plataformes i editors és just,
la posició de les plataformes els permet prendre decisions amb
un impacte important en els editors, però amb poc o cap compromís amb ells”.
L’informe també fa una crida perquè l’Autoritat de la Competència i Mercats (CMA) realitzi un estudi de mercat de la indústria
de la publicitat en línia, una exploració que podria vincular els
ingressos del duopolí.

NOTA.- Us oferim l’estudi The Cairncross Review a sustainable
future for journalism/12th february 2019. Només CLICAR AQUÍ
(Il·lustracions: Niemanlab i Noticieros Televisa)
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Claus per comprendre la Generació Z

Per Javier Sánchez, expert en tecnologia i tendències d’IPSOS
/ CTRL

Els Millennials van quedar enrere. Ara és la Generació Z el que
està de moda. Formada per aquells que van néixer a partir de
1995 (els més grans només tenen 23 anys) és pertinent comprendre a aquesta generació que el 2019 superarà al percentatge de Millennials, comprenent el 32% de la població mundial.
La majoria dels integrants de la Generació Z estan completament enfocats en la seva educació, comencen a prendre fortes
decisions sobre el seu futur, i cada vegada tenen més autonomia sobre les seves vides. A més, no són molt lleials a les
marques : tenen menys por al canvi; són més exigents; tenen

unes expectatives molt definides i tenen un control total de la
tecnologia per buscar, comparar i actuar.
En les següents línies tractarem de definir alguns dels manaments que regeixen les seves vides i què poden fer les marques
per connectar amb ells:
1. La Generació Z té el seu propi llenguatge i en la majoria dels
casos, vénen acompanyats d’imatges i GIFs (llarga vida als memes!). Paraules com “Bae” (terme afectuós), “Hype” (emoció o
expectació), “Salseo” (xafarderia o remor) o “Stalkear” (espiar
algú en xarxes socials), forma part del seu vocabulari habitual
Les marques han d’adaptar el seu llenguatge (visual, sonor i
escrit) perquè els Z se sentin reconeguts i s’identifiquin millor
amb el missatge:
A nivell publicitari se senten més còmodes amb comunicacions que “parlin com ells parlen”: els formats de vídeo, imatges
i GIFs són la clau. Si a més el prescriptor és un influencer amb
el qual es puguin identificar, connectaran encara més amb el
contingut.
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A nivell de producte, els encanta integrar elements de les seves
marques favorites en el seu llenguatge i en com s’expressen, tal
com fan amb els balls del Fortnite, o el terme “campero/campejar” del Call of Duty. D’aquesta manera, les marques aconsegueixen estar molt presents en les seves ments. És similar a l’efecte
del pa Bimbo (de motlle) o dels clínexs (mocadors d’un sol ús)
quan utilitzem el nom d’una marca per referir-nos a la categoria.
2. Són autodidactes per naturalesa: què Zeta necessita prendre
classes de maquillatge, cuina o bricolatge, quan pot veure un
vídeo tutorial des del seu propi mòbil i gratis? YouTube s’ha
convertit en una de les seves plataformes de referència, en la
qual no només consumeixen continguts, sinó que també els
produeixen: són “Prosumidors”.

A nivell producte, connecten amb aquells que puguin “craftear” i personalitzar, ja que és una via per la qual poden expressar la seva identitat. Si a més es fomenta el pujar les seves
creacions a les xarxes socials, s’estarà creat una comunitat que
donarà molta visibilitat a la marca.
3. Processen informació més ràpid que qualsevol altra generació,
a causa de l’ús actiu d’aplicacions com Tinder, Instagram i snapchat. El resultat? Un temps mitjà d’atenció menor a vuit segons.
Aquí les marques disposen de poc temps per cridar la seva atenció i connectar amb ells, de manera que cal ser breu i impactant:

Qualsevol marca que vulgui connectar amb ells, haurà de oferir-los la possibilitat de crear alguna cosa i fer-los formar part
d’això (crear comunitat):

A nivell publicitari, funcionen millor els espots breus que en
poc temps són capaços de comunicar missatges rellevants per
a ells. Si a més aquests espots guarden una relació interna i
van explicant una història, una marca aconseguirà augmentar
el nombre de vegades que contacten amb els Z.

A nivell publicitari, connecten amb els formats DIY (Do it Yourself), perquè els agrada conèixer tot el procés, treballar amb les
mans i crear alguna cosa que puguin considerar “seu”. Això els
permet formar part de l’experiència.

A nivell producte, destaquen experiències efímeres però significatives; experiències que puguin compartir, comentar i publicar, com els Escape Room, les escapades de Weekendesk o
l’emoció del viatge sorpresa de Waynabox.
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4. Són capaços de treballar en múltiples pantalles al mateix
temps, si bé la seva atenció no és la màxima. Estan treballant
en un projecte de la universitat a l’ordinador, mentre escolten
música a Spotify, contesten a Whatsapps amb el mòbil i veuen
una sèrie amb la televisió de fons. Multi-MULTI-tasking.
Les marques han d’estar present en tots els canals i formats, ja
que els Zetas no diferencien entre canals; per a ells, tot és part
d’una mateixa experiència:
A nivell publicitari, els Z estan en tots els canals de comunicació (i de vegades, al mateix temps), de manera que qualsevol
acció publicitària ha d’estar en totes les plataformes, adaptant
el format a cadascuna d’elles.
A nivell producte, connecten millor amb aquells que ofereixen
diferents solucions, com aliments per prendre assegut o “On the
Go”; consoles portàtils i de sobre-taula; envasos reutilitzables o
serveis de streaming de pel·lícules i sèries adaptades a tots els
dispositius (PC, smartphone, Tablet, consoles i Smart TVs).
5. No accepten estereotips ni etiquetes. Tenen una mentalitat
molt oberta i pensen més enllà dels conceptes binaris com “heterosexualitat/homosexualitat”, “home/dona”, etc. Accepten a

les persones tal com són i esperen que se’ls tracti de la mateixa
manera.
Això vol dir que les marques han de tenir en compte a una audiència més gran, i reflectir una realitat amb la qual qualsevol
pugui sentir identificat:
A nivell publicitari, connecten millor amb espots que tenen en
compte la diversitat i que reflecteixen situacions reals del dia a
dia, sense basar-se en estereotips. No cal dir que els continguts sexistes o racialment estereotipats estan fora de lloc i són
durament criticats.
A nivell producte, també s’espera que estiguin adaptats a tot
tipus de públic, com peces unisex (o que no reforcin estereotips
de gènere), aliments aptes per a vegetarians o infraestructures
adaptades a discapacitats.
Els Zeta trepitgen amb força, i en les pròximes dècades es
convertiran en el grup de consumidors de referència. Només
aquelles marques que sàpiguen comprendre’ls a fons, seran
les que aconsegueixin guanyar la batalla per la seva atenció.
Preparats? (Infografia: RRHH Digital)

