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1. INTRODUCCIÓ DEL TREBALL 
Els darrers anys, la irrupció d’internet ha revolucionat les nostres vides. La gran 

majoria de les empreses han començat a vendre a través de la seva pàgina web i 

milers de consumidors han començat a comprar des de qualsevol lloc en qualsevol 

moment. 

 

A casa meva quan érem petites, a la meva germana i a mi, la meva mare ens 

comprava la roba a vegades a la botiga però també per catàleg. A mesura que vaig 

anar creixent, vaig començar a interessar-me per la moda i per estar al dia amb les 

tendències de cada temporada. De mica en mica vam anar abandonant el catàleg i 

vam començar a comprar per internet. Més tard, quan vaig tenir edat per decidir 

quina roba era la que m’agradava, vaig començar a mirar pàgines web per 

comoditat i per estalviar-me diners. I no només per això, sinó que també hi ha 

moltíssimes alternatives per comparar i triar l’opció que més s’adapti a les meves 

necessitats. 

 

A mesura que passava el temps, vaig començar a observar que cada cop 

comprava més per internet i que anava menys a comprar a les botigues. A partir 

d’aquí, vaig començar a preguntar-me milers de qüestions sobre el comerç 

electrònic i moltes d’aquestes no podia entendre-les ni per tant, resoldre-les. Com 

per exemple, perquè les empreses van decidir començar a vendre per internet, com 

s’ho feien per oferir-nos una gran varietat de productes a un preu tan barat,... 

 

Per aquest motiu, quan vaig haver de decidir el tema del treball de recerca, vaig 

pensar que fent-ho de l’e-commerce seria la manera de poder respondre totes 

aquestes preguntes sobre aquest món que m’interessa i que m’afecta de primera 

mà.  
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La hipòtesi que em plantejo demostrar és si a causa de l’aparició de l’e-commerce 

desapareixerà el comerç tradicional, o coexistiran les dues formes de venda.  

 

A banda d’això, com que en el meu entorn he observat que la gent jove utilitza més 

aquesta forma de comprar, m’he plantejat si també ho farà gent d’altres edats o 

només els més avesats a internet. I finalment per quin motiu uns productes es 

venen millor per internet que uns altres. 

 

Pel que fa a l’estructura, el meu treball es divideix en 3 grans blocs. El primer de 

tots és el bloc teòric en que explico en què consisteixel comerç electrònic, com 

funciona i la seva evolució. A continuació es fa un anàlisi de l’empresa Amazon, 

líder en aquest àmbit.  

 

El segon bloc és la part pràctica, on faig una comparació de com es venen diferents 

tipus de productes en les botigues físiques i a través d’internet per esbrinar si hi ha 

una diferencia de preu a favor de les empreses que venen per internet. També he 

creat una pàgina web des d’on venc roba de segona mà per experimentar realment 

com funciona i quins són els avantatges i les dificultats amb que es troben les 

empreses.L’últim apartat són les conclusions en les que intento respondre totes 

aquestes preguntes. 

 

L’últim bloc són els annexos, en els quals hi trobem aspectes relacionats amb el 

comerç electrònic però que no són essencials per a respondre la hipòtesi, són més 

bé curiositats de l’actualitat que he anat observant. 

 

Així doncs, t’animo a endinsar-te ara mateix en un nou món! 
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2. INTRODUCCIÓ A L’E-COMMERCE 
 

Originalment el terme e-commerce s’aplicava a la realització de transaccions 

mitjançant sistemes electrònics com per exemple l’intercanvi electrònic de dades. 

Amb l’aparició d’internet va començar a referir-se principalment a la compra i venda 

de béns i serveis a través d’internet, utilitzant com a forma de pagament principal 

les targetes de crèdit. 

 

Hi ha moltes maneres diferents d’entendre i definir el comerç online avui en dia a 

causa de la ràpida evolució que ha dut a terme en els últims anys, però totes 

aquestes formes es redueixen a una mateixa idea què és la següent: 

 
“L’e-commerce (EC) o comerç online consisteix en 

la compra i venda de béns i serveis o en la 
transmissió de fons d’inversió o informació, 

mitjançant un sistema electrònic, primordialment 
l’internet, sense necessitat d’un contacte físic entre 

el comprador i el venedor.” 
 
 

El concepte de l’e-commerce s’ha desenvolupat molt més en els últims anys 

sobretot gràcies a l’aparició de les xarxes socials i actualment també podem dir que 

més que una forma d’utilitzar internet per vendre productes, és una forma 

d’interacció entre els consumidors i les empreses. 

 

Actualment, aquestes transaccions es poden dur a terme de 4 formes diferents. Es 

poden fer tant d’empresa a empresa, com d’empresa al consumidor, de consumidor 

a consumidor i finalment de consumidor a empresa (Aquestes 4 formes les 

explicaré més detalladament al punt 3 del treball). 
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2.1 E-COMMERCE VS E-BUSINESS 
És important remarcar que els termes “e-commerce” i “e-business”,  entre els quals 

existeix una relació, tenen un significat diferent.  

L’e-commerce es refereix a la pròpia transacció comercial, és a dir, al canvi d’un bé 

o servei per diners o un altre bé similar, i que en canvi, l’e-business” és l’aplicació 

de tecnologies informàtiques i comunicatives en totes les activitats del negoci, és a 

dir, l’ús tant de latecnologia com de noves estratègies de negocis per realitzar 

qualsevol activitat empresarial en línia, i no només de compra i venda, sinó també 

donant servei als clients. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ORIGEN I EVOLUCIÓ HISTÒRICA 
L’e-commerce va sorgir el 1920 als Estats Units d’Amèrica amb l’aparició de la 

venda per catàleg, que va suposar un canvi enorme en la forma de compra 

tradicional ja que era la primera vegada que es comprava el producte sense abans 

haver-lo vist físicament, només per imatges. D’aquesta manera, les empreses van 

poder començar a vendre a zones de difícil accés sense dificultats. 

 

A partir de 1955, es van crear diverses iniciatives com per exemple l’anomenada 

“Un mercat global per a PIMEs”, totes encaminades a accelerar i incentivar l’ús del 

comerç electrònic a tot el món.Més tard, al 1960, Electronic Data Interchange va 

crear el sistema anomenat “EDI”, que va cedir a les empreses la capacitat per a 

realitzar transaccions electròniques i intercanviar informació comercial a través 

d’internet. 
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Deu anys més tard van aparèixer les primeres relacions comercials que utilitzaven 

un ordinador per transmetre dades, tals com ordres de compres i factures.Gràcies a 

totes aquestes novetatsel 1980es va modernitzar el comerç per catàleg a través de 

les “televendes”amb les quals els consumidors podien observar millor el producte 

abans de comprar-lo. La venda es feia mitjançant trucades i el pagament a través 

de targetes de crèdit. Amb això les empreses van poder captar consumidors d’altres 

segments, i va augmentar la competitivitat al mercat.  

El comerç online com a tal va ser inventat per l’empresari anglès Michael Aldrich, el 

1979. El 1989 encara creix més a l’aparèixer la World Wide Web o “www”. 

 

El 1995 neixen plataformes com Amazon i Ebay, i és a mitjans del 2015, quan es 

crea la primera aplicació d’e-commerce d’un nou tipus, el C2C(consumer  to 

consumer), anomenada FleAppMarket. 
 

El comerç electrònic s’ha expandit molt ràpidamentadaptant-se a les necessitats 

dels milions de consumidors potencials als que es pot arribar a través d’aquest 

sistema. 
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3. EVOLUCIÓ A ESPANYA 
Aquestes dades i estadístiques han estat extretes de la CNMC, la Comissió 

Nacional dels Mercats i la Competència. És important que remarqui que la 

metodologia utilitzada per aquestes estadístiques només té en compte el comerç 

electrònic realitzat a través de targetes bancàries de pagament subscrites a les 

entitats de pagament espanyoles col·laboradores que són Sermepa-Servired, 

Sistema 4B i Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi. Per tant, queden 

excloses d’aquestes estadístiques la transferència bancària, contra reemborsament 

o alguna altra via de pagament que no sigui amb targeta bancària. 

 

a) Les gràfiques que hi ha a continuació mostren l’evolució trimestral del 
comerç electrònic a Espanya en els últims 5 anys. Les barres de color blau 

representen el volum del negoci de l’e-commerce, i la línia de color taronja 

representa l’evolució interanual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per començar, cal remarcar que el volum de negoci són les vendes realitzades.  

A simple vista, observant les barres blaves, podem veure la notable evolució que ha 

protagonitzat el comerç electrònic en només 5 anys. 

Analitzant més profundament el gràfic, veiem com la línia taronja, a principis de 

2010 marcava un 34,8% i, a finals de 2015, una xifra més petita, un 23%.  

Això es degut a què en aquella època es creixia sobre una xifra petita de vendes, 

per això la variació era més gran que a finals de 2015, en que la xifra de vendes era 
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molt més gran i el percentatge de creixement, per tant, és més petit, perquè es 

calcula sobra una quantitat molt més elevada.  

En altres paraules, el 2010 el volum de negoci o xifra de vendes era de 1.669 

milions d’euros i la variació d’un 34,8%, en canvi, a finals del 2015 el volum de 

negoci era de 5.309 milions d’euros i la variació d’un 23%. 

 

Un altre aspecte que es pot observar és que durant el 2010 i el 2011 les vendes 

van augmentant però constantment. A partir del 2012 fins al 2015 es veu que les 

xifres i, per tant, l’èxit del comerç electrònic, es dispara. 

 

Això podria ser degut a que a principis de 2010 l’e-commerce no estava tan 

desenvolupat i probablement la gent no estava tan segura de fer-lo servir. El 2012, 

igual que si parléssim del cicle de vida d’un producte, es troba en l’etapa de 

creixement, en què la gent es va animant amb aquest nou mètode. 

 

b) Un tema important també que parlaré més àmpliament en un altre apartat és 

quins són els sectors d’activitats que tenen més èxit en el comerç 
electrònic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons aquestes estadístiques, lideren la llista les agències de viatges i operadors 

turístics i seguidament, el transport aeri i les peces de vestir. 
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c) Pel que fa al nombre de transaccions, al final de 2015, s’han registrat més de 

86 milions de transaccions, un 38,1% més que l’any anterior. En 5 anys, 

Espanya ha passat de tenir 28 milions de transaccions a finals de 2010 a 

registrar 86 milions, triplicant la xifra inicial. Aquí també es pot observar el 

mateix que en la primera gràfica respecte el percentatge de la variació 

interanual. El el 2010 era molt més gran que ara, però com he dit, aquest 

percentatge és sobre el nombre d’operacions, que el 2015 és molt més gran. 

 

d) Pel que fa al màrqueting per compravenda, el màrqueting directe lidera les 

estadístiques, seguidament de la roba, els discos, els llibres, els diaris i la 

papereria.  
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e) En quant a la segmentació geogràfica, les webs de comerç electrònic a 

Espanya s’han emportat el 56% dels ingressos al quart trimestre del 2015. El 

44,1 % que queda correspon a les compres amb origen a Espanya fetes a webs 

d’e-commerce a l’exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Pel que fa al nombre de transaccions, el 44,3% de les compravendes es 

registren en webs espanyoles, i el 55,6% a l’estranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lògicament, el 93,1 % de les compres des d’Espanya cap a l’exterior es dirigeixen 

a la Unió Europea. I aquestes empreses han facturat 772,7 milions d’euros un 

17,4% més que l’any passat. 
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4. QUINS PRODUCTES ES VENEN MILLOR? 
Per a saber les raons per les quals uns productes es venen més per internet que 

uns altres, els classificarem en tres tipus segons les seves característiques: 

• Un producte d’experiència és aquell en què les seves principals 

característiques, com la qualitat i les funcionalitats són complicades o 

impossibles d’observar abans d’utilitzar-lo, però si que es poden verificar 

després del consum. Ex: Bé durador per la llar o alimentació. 

• Un producte de cerca és aquell en què les seves característiques poden ser 

avaluades abans d’utilitzar-lo perquè el consumidor ja el coneix prèviament. 

Ex: agències de viatges o entrades per espectacles. 

• Un producte de confiança són aquells que no poden ser avaluats pels 

consumidors ni tan sols després d’haver-los utilitzats. No pot avaluar-lo perquè 

no sap ni quines són les característiques que ha de tenir. En aquests casos és 

el venedor expert el que observa les necessitats del consumidor i proveeix el 

producte o servei adequat. Ex: assegurances, medicaments. 

 

Els productes menys comprats per internet a Espanya són els medicaments, les 

accions, les assegurances i els serveis financers, considerats productes de 

confiança. Després trobem el material formatiu online, l’alimentació, els videojocs, 

l’equipament informàtic, o els béns duradors per a la llar, productes que es 

consideren d’experiència. Aquí trobaríem també la roba i el material esportiu.  

Finalment, els productes més comprats online són els relacionats amb l’allotjament, 

agències de viatges o entrades per a espectacles, productes considerats de cerca, 

ja que el client disposa de suficient informació online per avaluar la seva qualitat. 

A més, els productes de cerca requereixen menor esforç a l’hora de comercialitzar-

los a través d’internet i una menor inversió en màrqueting degut a la menor 

incertesa del consumidor per comprar-los. En canvi, els d’experiència requereixen 

un esforç més gran per explicar les característiques als consumidors i, per tant, una 

major inversió en màrqueting, aportant als consumidors garanties, més publicitat, 

distribució a través de venedors amb reputació. No obstant, aquests es 

podenvendre per internet si, per exemple, el consumidor avalua el producte a una 

botiga física i després realitza la compra per internet. 
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5. TIPUS DE COMERÇ ELECTRÒNIC 
B2C(business to consumer, d’empresa a consumidor): 
El B2C es refereix a l’estratègia que desenvolupen les empreses per oferir els seus 

productes, és a dir, arribar al client final mitjançant les plataformes e-commerce, 

des d’on el client final efectua la compra del bé o servei. Un exemple de comerç 

electrònic del tipus B2C seria www.amazon.es 

Amazon és la plataforma líder del comerç electrònic oferint als clients una varietat 

immensa de productes a un preus assequibles.  

Aquest treball anirà enfocat a aquest tipus de comerç 

electrònic ja què és el principal i el més desenvolupat. 

 

B2B(business to business, d’empres a empresa):  
El B2B es pot considerar l’origen dels negocis online. Aquest es refereix a la relació 

comercial que tenen el fabricant i el distribuïdor d’un producte i també a la relació 

entre el distribuïdor i el comerç minorista, però com el nom indica, no es refereix a 

la relació entre el comerciant i el client final. 

Gràcies a que les empreses es poden comunicar i establir una relació comercial 

mitjançant internet, aquestes han vist millorar aspectes com la rapidesa de les 

comunicacions i de la transmissió de dades o també la facilitat i l’abaratiment de la 

negociació entre diferents empreses ja que no han de fer tantes visites comercials 

per negociar. 

Per tant, podem dir que és un mètode per abaratir els costos en els processos de 

compra, venda, facturació i intercanvi d’informació. 

 

Un exemple de B2B serien les companyies 

General Motors i Ford o www.solostocks.com. 

Solostocks és el portal més gran de 

compravenda entre empresa i professionals. 

Aquesta empresa es dedica a vendre productes 

a les empreses segons el seu sector d’activitat. 
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D’aquesta forma de comerç sorgeixen els Emarketplaces, que són mercats 

electrònics virtuals creats especialment per empreses, en els que és possible 

compartir informació, catàlegs, serveis,... 

 
C2C(consumer to consumer, de consumidor a consumidor):  
És l’estratègia de comerç electrònic de client a client. Aquesta estratègia consisteix 

en la compra i venda de béns d’un usuari a un altre en una plataforma. En seria un 

exemple Wallapop, en que els productes es venen d’una persona a una altra, sense 

necessitat de cap intermediari. És la forma de comerç menys significativa des del 

punt de vista de planificació i direcció d’empreses. 

 

A l’empresa Wallapop, com  en altres empreses C2C, les persones pengen fotos 

dels béns que volen vendre posant el preu que ells vulguin. Un cop penjada la 

fotografia amb una descripció tothom que vulgui pot veure-la i si algú està 

interessat en aquell producte, es posarà en contacte amb el venedor per trobar-se a 

un lloc i comprar-lo. 

 

C2B(consumer to business, de consumidor a empresa):  
És un model empresarial en el qual els consumidors creen el valor i les empreses el 

consumeixen o en el que és el client el que fixa les condicions de venda. En altres 

paraules, ara són els consumidors els que proveeixen d’informació de màrqueting a 

les empreses que precisen d’elles per la seva pròpia gestió comercial. Aquest 

sistema consisteix en que per exemple, el consumidor dona una idea útil per a un 

producte nou, i això vol dir que està creant valor per a l’empresari si aquest adopta 

aquesta idea. Un altre exemple seria en que hi ha pàgines on els usuaris ofereixen 

les seves cases com a lloguer i les companyiespugnen per aquestes ofertes. Un 

exemple de web que utilitzi aquest model de comerç electrònic és Priceline. 
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5.1 M-COMMERCE 
L’m-commerce va sorgir el 1997 quan es va crear el Forum Global del m-

commerce, format per unes 100 organitzacions. L’m-commerce és el mateix que l’e-

commerce però en comptes d’efectuar les transaccions des d’un ordinador, 

s’efectuen des d’un dispositiu mòbil o tableta. Podríem dir que és posar a la mà del 

consumidor  les capacitats del comerç electrònic, en qualsevol lloc. 

 

Actualment molta gent utilitza els mòbils per a realitzar la compra de béns i serveis i 

és així perquè és la forma més còmode i ràpida de comprar per internet. 

El ràpid creixement de l’m-commerce ha estat possible gràcies a factors com la 

ràpida adopció del comerç electrònic en general, la resolució de temes de seguretat 

i el gran desenvolupament de la tecnologia.  

 

L’m-commerce també ha fet una gran acceleració gràcies a les xarxes socials com 

ara Facebook, Twitter, Pinterest i Instagram, en les quals milers de marques 

proporcionen constantment publicitat del seu negoci i dels seus productes. També 

proporcionen enllaços mitjançant els quals els clients poden accedir directament a 

les respectives pàgines web per adquirir els productes d’una manera ràpida i 

senzilla, tant mitjançant aplicacions creades especialment per les marques com per 

internet. 
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6. PLATAFORMES E-COMMERCE 
Per començar, una plataforma de comerç electrònic és un entorn virtual de disseny i 

programació que facilita la posada en marxa d’una botiga online, a partir d’uns 

recursos ja dissenyats que poden ser modificats per l’usuari. 

Aquestes plantilles disposen de: 

⇒ Plantilles que seran l’aparença de la web. 

⇒ Un “back office”, el cor del sistema que permet el funcionament de la 

plataforma. 

⇒ Una sèrie de mòduls que permeten agregar funcionalitats a la botiga online. 

⇒ Una o vàries bases de dades 

⇒ Un o varis sistemes de pagament 

A més, hi trobem un catàleg de productes dividit en diferents categories i un apartat 

de servei d’atenció al clients.  

L’avantatge més important de les plataformes e-commerce és que amb elles podem 

mantenir el negoci 24 hores, 365 dies a l’any, en un mercat global. 

Gràcies al gran desenvolupament que ha assolit aquest àmbit, podem trobar milers 

d’alternatives que poden fer que creem amb poca capacitat financera un negoci que 

tingui èxit. 

 

De fet, a internet podem trobar moltíssims serveis que podem fer servir pera la web 

del negoci i que suposen un cost mínim o gratuït i que ja venen gairebé 

organitzades per fer-les funcionar. Aquestes plataformes obertes, modificables per 

qualsevol i per les quals que no has de pagar llicències per utilitzar-les s’anomenen 

plataformes open source. 
 

Ara bé, per a una empresa que estigui disposada a pagar i disposi de suficient 

finançament existeixen altres tipus de plataformes més sofisticades: 

 

! Plataformes de pagament i desenvolupaments a mida: tenen un cost elevat 

i estan realitzades  a mida, cosa que fa que les seves possibilitats d’adaptació 

siguin més grans que en qualsevol altra plataforma. Exemple: Monvirtual.net 
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! Plataformes de cloud computing (“al núvol”): no requereixen sistemes 

físics per la seva instal·lació més enllà d’un navegador web, ja que estan 

allotjades en servidors externs. 

Aquestes plataformes posen a disposició de l’usuari eines perquè puguin 

realitzar les seves plataformes i els seus serveis sense necessitat de tenir 

instal·lades aquestes eines als seus ordinadors. 

Exemple: Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud). Es tracta d’un servei web que 

proporciona capacitat informàtica amb mida modificable a un núvol. 

 

6.1 TIPUS DE PAGAMENT 
Quan la persona ja ha afegit tot allò que vol comprar al cistell de compra, comença 

el procés de pagament. Hi ha quatre formes diferents de pagar i aquesta decisió la 

tria la pròpia empresa tenint en compte el que creu que és millor per al seu negoci i 

amb la que creu que els seus clients es sentiran més segurs. Ara encara hi ha 

molta gent que no s’atreveix a comprar per internet pel tema de la seguretat i la por 

a perdre els diners. Aquests són els tipus: 

 

TPV VIRTUAL 
És el pagament més utilitzat en el comerç electrònic i consisteix en pagar mitjançant 

targetes de crèdit o de dèbit. El pagament és acceptat a l’instant i la comanda és 

processada immediatament.  
Aquí el responsable de protegir les dades bancàries del 

client és l’entitat bancària, la qual té un contracte amb la 

botiga online. Per això mateix, aquest mitjà de pagament 

té un cost per al venedor que és una quota mensual o un 

percentatge sobre la venda. 

 
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA 

La transferència bancària és un mètode molt utilitzat ja que evita la transmissió de 

dades bancàries per internet. A molta gent que desconfia en aquest tema els hi 

agrada aquest mètode. Consisteix en traspassar els diners entre el compte del 

client i el de l’empresa. No suposa cap cost per a l’empresa però el procés de 
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compra es fa més llarg perquè s’ha d’esperar la 

confirmació de l’operació per efectuar la comanda. 

Això suposa un cost per al comprador encara que a 

vegades depèn de la seva entitat bancària. 

 

PAYPAL O PAGAMENT AMB INTERMEDIARI 

És un mètode molt fàcil d’utilitzar i implementar en el qual 

només es necessita un compte d l’empresa Paypal. És 

immediat i les dades bancàries del venedor i el comprador són 

gestionades per l’intermediari. 

L’inconvenient principal és que el comerciant que implanta 

aquest sistema ha de pagar una taxa. 

 

PAGAMENT CONTRA REEMBOLSAMENT 

Aquest mètode de pagament proporciona una garantia total als clients ja que poden 

veure el producte abans de pagar-lo i no s’intercanvia cap tipus d’informació 

financera. 

Normalment aquest té un cost per el client per el transport i el servei d’entrega. El 

pagament es realitza en efectiu quan el producte arriba al seu destí. 

 

 

 

 

 

 

 

Com he dit, la forma de pagament més habitual és amb targeta de crèdit, per tant 

només explicaré el funcionament d’aquesta. El client el que ha de fer és introduir 

les seves dades: el nom complet, número de targeta i el lloc on vol que arribi el seu 

producte. Com aquest mètode és immediat la comanda arriba a l’empresa a 

l’instant.  
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Aquesta el que fa es processar la comanda, empaquetar el que el client ha 

demanat i enviar-ho.   

Actualment a la majoria de pàgines web el client ja pot veure en quin punt del 

procés de distribució es troba el producte. El client pot entrar a la web en qualsevol 

moment i en aquesta trobar informació sobre si la comanda s’ha processat, s’ha 

enviat i està de camí,...Els operadors logístics estan constantment perfeccionant els 

serveis del B2C i proporcionant als seus clients avantatges en àmbits com el 

seguiment i el control. 

 

En el moment que el client ha rebut el producte, si està tot bé aquí s’acabarà el 

procés. En cas contrari, pot passar que per qualsevol motiu s’hagin equivocat de 

talla o de producte o també que el client s’hagi equivocat a l’hora de triar la talla que 

li aniria bé. En aquest cas, l’únic que ha de fer el client es seguir les instruccions de 

devolució de l’empresa, ja que no és el mateix per a totes les empreses i esperar a 

la resposta de l’empresa. És important saber els requisits de devolució abans de 

comprar per no tenir confusions més tard o problemes. 

 

6.2 COOKIES 
Una cookie és una petita informació enviada per un lloc web i emmagatzemada al 

navegador de l’usuari, de manera que el lloc web pot consultar l’activitat prèvia de 

l’usuari.  

Les cookies tenen dos funcions bàsiques. La primera és que porta el control dels 

usuaris. Quan un usuari introdueix el nom d’usuari i la contrasenya, 

s’emmagatzema en una cookie perquè així no l’hagi d’estar posant cada vegada. 

La segona funció bàsica és aconseguir informació sobre els hàbits de navegació 

dels usuaris. Aquestes cookies poden ser esborrades, acceptades o bloquejades. 

 

Els servidors webs per tant, utilitzen les cookies per diferenciar usuaris i actuar de 

forma diferent en aquest sentit. Per exemple, les cookies permeten que el servidor 

sàpiga que l’usuari ja està validat i per tant se li pot permetre accedir a serveis que 

estan restringits per a usuaris no identificats. També s’utilitzen per realitzar 

seguiments d’usuaris a un lloc web. Amb això obtindran dades importants dels seus 
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clients i del mercat al que es dirigeixen i podran orientar les seves activitats i les 

campanyes publicitàries a partir de la investigació i els resultats basats en el perfil 

dels usuaris i el que busquen o no de l’empresa. 

 

Les cookies no suposen una questió de no privacitat a l’usuari ja que niesborren ni 

llegeixen res de l’ordinador dels usuaris. Aquests perfils dels que parlava abans són 

anònims, és a dir, no contenen informació personal de l’usuari a menys que el propi 

usuari ho hagi comunicat a algun lloc web. 

 

A part d’això, hi ha altres raons per les quals les cookies presenten inconvenients. 

Un és que la identificació pot ser innexacta en alguns casos, ja que cada navegador 

té el seu propi emmagatzematge de cookies. D’aquesta manera, qualsevol que 

utilitzi diferents comptes, diferents ordinadors o diferents navegadors té també 

diferents conjunts de cookies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A"un"clic"del"futur,"E/commerce"
"

23"

7. CARACTERÍSTIQUES EXCLUSIVES DE LA SEVA 
TECNOLOGIA 

L’e-commerce presenta moltes característiques úniques que només aquesta forma 

de comerç ofereix al públic. Des del meu punt de vista, les sis que hi ha a 

continuació són les més importants: 

La primera de totes, i més important, es la ubiqüitat, és a dir, l’internet avui en dia 

està disponible a qualsevol lloc on el necessitem, i el podem fer servir mitjançant 

tabletes, mòbils, ordinadors,… i en el moment que ens vingui de gust. Gràcies a 

aquest fet, tot està més a l’abast de les persones i és més fàcil d’adquirir 

Una altre característica fonamental és que l’e-commerce disposa d’abast global, 
és a dir, la tecnologia s’estén per tot el món. 

 

Amb el comerç electrònic podem gaudir d’una riquesa 

extraordinària ja que podem enviar tot tipus de 

missatges d’àudio, de vídeo, de text… 

 

Aquesta tecnologia funciona a través de la 

interactivitat, d’interactuar amb l’usuari, que al final, 

serà com un altre participant en el procés d’entrega dels productes. 

Una de les característiques més avantatjoses per a les empreses és el que 

s’anomena densitat de la informació. Això vol dir que es redueixen notablement 

els costos per a l’empresa en tots els àmbits: comunicació, emmagatzematge, 

informació,… mentre que també incrementa la precisió, la qualitat i la prevalença. 

Per tant diem que la informació és densa ja que és abundant, econòmica i precisa. 

Finalment, l’e-commerce permet a les empreses la personalització i adequació 

dels missatges, que fa que es puguin enviar missatges personalitzats als individus. 
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8. AVANTATGES 
A banda de les característiques que he esmentat a l’anterior apartat que també són 

avantatges, el comerç electrònic té molts més avantatges tant per a les empreses 

com per als usuaris. Aquests són els més importants: 

 

8.1 PER A LES EMPRESES 
• Major flexibilitat amb els proveïdors i distribuïdors ja que poden participar en un 

mercat interactiu. 

• Les empreses es poden comunicar per via electrònica tant amb els clients com 

amb altres empreses i el procés de negociació o fidelització és més ràpid. 

• Hi ha un major control de les experiències dels compradors cada vegada i així 

és més fàcil millorar els errors o allò que fa que els clients marxin. 

• Proporciona beneficis operacionals ja que la utilització de la web redueix errors 

i temps a l’hora del tractament de la informació i també és més fàcil entrar a 

segments de mercat nous i captar nous clients. 

• Es redueixen els costos de distribució i logística ja que amb e-commerce 

probablement les empreses no necessiten tants espais físics, només un 

magatzem. 

 

8.2 PER ALS USUARIS 
• Productes més barats gràcies a la gran varietat de 

productes de diferent cost. 

• Millor negociació amb el venedor 

• És més còmode que el comerç físic ja que el comprador 

no s’ha de moure de casa per adquirir el producte que 

desitja i pot fer-ho en qualsevol hora del dia. 

• Servei post-venta: facilitat en les devolucions i 

reclamacions 

• Més ofertes 
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9. INCONVENIENTS 
Encara que l’ecommerce presenta més avantatges que inconvenients pel que hem 

vist fins ara, hi ha varis aspectes que són perjudicials: 

• Per una banda, el comerç electrònic presenta un inconvenient respecte al 

comerç tradicional, i és que amb l’e-commerce el venedor no té contacte físic i 

personal amb el producte ni amb el client, cosa que en bastants casos facilita 

la venda d’un producte o servei si el venedor manté un tracte personal amb el 

client i el convenç perque compri el que ofereix.  

• Desconfiança a l’hora de comprar en una empresa que és desconeguda per a 

l’usuari, per tant l’empresa ha de fer el possible per guanyar la confiança del 

públic. 

 

• La seguretat a l’hora de pagar. Es considera que 

encara no és del tot segura i tampoc disposem de 

privacitat de les nostres dades. 

 

• El servei post-venda en alguns casos és una mica complex i el consumidor pot 

no saber exactament com funciona el procés de devolució o com fer 

reclamacions. 

• En el comerç electrònic, encara que hi ha empreses que envien les comandes 

en 24 hores, hi ha moltes que et fan esperar setmanes, i això pot ser un 

inconvenient per alguns usuaris ja que si vas a buscar-lo a la botiga te’l pots 

emportar a l’acte. 

• Hi ha un estudi que afirma que comprar per internet no és tan ecològic. De fet, 

aquest estudi calcula que realitzar 25 comandes individuals per internet 

contamina igual o més que una visita a un centre comercial amb un vehicle 

privat. 
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Com no ens hem de desplaçar personalment a la botiga física, s’evita moure el 

cotxe i, per tant, el consum de combustible i l’emissió de gasos contaminants. En 

aquest aspecte les empreses de transport són més eficients.  

Però apart de tenir en compte això, també s’ha de pensar en els envasos, els 

materials dels paquets i la dimensió de la comanda. Hi ha empreses que 

compensen això invertint en projectes de reforestació o energies renovables però 

no és segur que això compensi totes les emissions que es produeixen. 

No sembla molt ecològic per exemple rebre un cable de 50 grams protegits per un 

plàstic, que va dins d’una caixeta i que s’entrega dins d’una altra gran caixa de 

cartró protegida per paper bombolla que pot ser que hagi arribat des de l’altre punta 

del món.  

En definitiva, la majoria d’empreses estan competint constantment per oferir serveis 

més ràpids encara que això suposi fer més viatges o que siguin menys eficients. I 

com sempre, mentre hi ha beneficis pel mig no es té en compte el medi ambient. 
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10. ÉS SEGUR COMPRAR PER INTERNET? 
Per començar cal dir que per a la comunicació de dades entre dos entitats, són 

primordials tres elements: L’emissor, el receptor i un suport físic mitjançant el qual 

es transmeten les dades. 

En una comunicació normal les dades s’envien a través d’aquest suport sense patir 

ninguna modificació, de manera que el missatge que s’està transferint pot ser 

obtingut i llegit per alguna entitat que accedeixi a ell durant el viatge. Si no volem 

que això succeeixi, cal implementar algún mecanisme de protecció de la informació 

que sigui segur i, per tant, fer imposible la intercepció d’aquest missatge per part 

d’altres persones, i, si aquest es capturés, que sigui imposible de llegir. 

Actualment la criptografia és el mètode més utilitzat en els processos de protecció 

de dades, com per exemple, les transaccions bancàries per internet.  

La criptografia és la tècnica de transformar un missatge que s’entén, en un altre 

que nómes el puguin entendre les persones autoritzades a fer-ho. Aquest segon 

missatge s’anomena criptograma o text xifrat.  

Més concretament, la criptografia s’encarrega d’estudiar els algoritmes, protocols i 

sistemes que s’utilitzen per dotar de seguretat a les comunicacions, la informació i 

les entitats que es comuniquen.  

El tipus de propietats de les quals s’ocupa la criptografia són: 

⇒ Autenticitat: la seguretat de que les persones que intervenen en el procés 

de comunicació siguin les que diuen ser, evitant imitacions. Això es pot 

aconseguir mitjançant la firma digital. 

⇒ Confidencialitat: la seguretat de que les dades que es transmeten 

romanguin  amagades a terceres persones durant el viatge per la xarxa. Això 

s’aconsegueix mitjançant mètodes criptogràfics per ocultar les dades i també 

el que es fa amb ells quan ja han arribat al destinatari. 

⇒ Integritat: la seguretat de que les dades no pateixin modificacions en el 

camí. Un exemple de modificacions seria que una tercera persona capti les 
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dades d’un formulari  de compra en una botiga e-commerce i que modifiqui la 

direcció d’entrega del producte per una escollida per ell mateix. Això s’evita 

mitjançant les firmes electròniques. 

⇒ Vinculació o no repudi: la seguretat que un cop enviat el document per 

l’emissor, aquest no pugui negar haver sigut l’autor d’aquest enviament. 

Per tant, com a conclusió podem dir que internet en si mateix no és un mecanisme 

segur, però gràcies a la criptologia l’emissor pot enviar informació confidencial i 

sensible al receptor sense cap problema.  
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11. LES VENDES “ONLINE” TAULA DE SALVACIÓ DELS 
BOTIGUERS 

 

Sempre hem dit que el comerç online ha sigut un gran enemic per a les botigues 

físiques i que a causa del gran èxit que ha tingut, moltes d’aquestes han entrat en 

crisis. Però, des d’un altre punt de vista, podem afirmar que l’e-commerce el que 

realment ha fet és salvar algunes d’aquestes botigues. 

 

Davant de l’èxit indiscutible del comerç electrònic, els botiguers de sempre han fet 

seu el lema: Si no pots vèncer el teu enemic, uneix-t’hi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del 2008, amb el començament de la crisi econòmica, van haver de decidir 

si tancar la botiga o provar una cosa totalment diferent, i així ho van fer. Molts petits 

comerços van entrar a Amazon i altres plataformes per donar sortida als seus 

productes. 

 

Un exemple és la botiga de Joguines Casa Gaspar. El 2008va decidir penjar el seu 

catàleg a internet per sortir de la crisi. Els gegants de l’e-commerce es van posar en 

contacte amb ell i li van oferir vendre els seus productes a través de les seves 

plataformes. Actualment, ven el 90% a través d’internet i empaqueta comandes de 

joguines diàriament.Un portaveu de la companyia Amazon explica que el nombre 

de Pimes (petites i mitjanes empreses) que van començar a vendre els seus 

productes a través d’Amazon l’any passat va créixer un 284%. 

 



A"un"clic"del"futur,"E/commerce"
"

30"

12. DINS D’UNA EMPRESA 
 

12.1 ASPECTES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE A L’HORA 
D’OPERAR EN E-COMMERCE 

Abans de començar a estudiar el mercat i les diferents opcions que hi trobem és 

molt important saber dos aspectes: 

⇒ Hem de tenir clares quines són les característiques del nostre negoci. 

⇒ Hem de saber quina és la nostra pròpia situació com a emprenedors o 

professionals. 

Dit això hem d’analitzar els recursos de l’empresa: 

! Capacitat financera(recursos i capital que tenim per formar el negoci) 

! Capacitat tècnica (coneixements tècnics, no és el mateix ser un usuari 

principiant a ser un administrador de sistemes o professional en aquest 

àmbit) 

! Capacitat operativa (com administrarem les tasques i responsabilitats en el 

dia a dia de l’empresa) 

 

Quan ja s’han estudiat tots els factors esmentats, el primer que s’ha de fer és fer 

una visita a botigues online i anotar aquells aspectes que ens agradin i que trobem 

convenients per a la nostra empresa. Es recomana que si és el cas d’una empresa 

que està començant un nou projecte empresarial, al principi s’opti per la senzillesa, 

és a dir, per incorporar unes funcionalitats que siguin viables. 

Podem agrupar aquestes necessitats en 5 grups: 

 

! Necessitats d’imatge:  la imatge que presenti el negoci a internet sempre és 

important per cridar l’atenció de les persones. 

! Necessitats de Màrqueting: aspectes que 

ajudaran a vendre més, com per exemple el 

SEO o SEM tot tipus de promocions com ara 

targetes regal, descomptes, newsletter,... 
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! Necessitats de Negoci: tot allò que farà que sigui operatiu, nombre d’articles 

a oferir, motor de recerca d’articles, quantitat de categories, seguretat i 

confiança, mitjans de pagament... 

! Necessitats socials: integració i interacció amb les xarxes socials, com per 

exemple, oferint la possibilitat de compra directa des d’aquestes amb un 

enllaç,... 

! Necessitats logístiques: com més senzilla millor, e-mail de confirmació, 

seguiment d’enviaments, despeses d’enviament  transparents i assistència en 

línia. 

 

A part d’això, convé fixar els estocs (si hi haurà unitats al magatzem o si serà venda 

sense estocs com el just-in-time), i a on s’enviaran (nacional, europeu o 

internacional). 

 

També s’ha de tenir en compte quina serà la forma de pagament més convenient 

per a la nostra empresa i com es formalitzaran els enviaments i a través de quin 

operador logístic. La seguretat és primordial i s’ha de complir amb les legislacions 

existents (LSSI, PCI DSS,LOPD,...) 

 

12.2 QUE HA DE TENIR LA PLATAFORMA E-COMMERCE DE 
L’EMPRESA 

El web d’una empresa és la carta de presentació de les empreses a internet, és a 

dir, el primer que veuen els usuaris sobre l’empresa. Per això és important que els 

hi cridi l’atenció des del principi. La clau és ser original i diferenciar-se de la 

competència. Per aconseguir aquest objectiu és primordial 

que el web de l’empresa compleixi una sèrie de requisits. 

 

Pel que fa a la imatge del web, el disseny ha de ser actual i ha 

de reflectir la identitat de l’empresa de forma clara i 

consistent.Seguidament el contingut ha de ser interessant i 

atractiu. És important evitar les animacions flash i potenciar 
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l’ús de paraules claus per així optimitzar el web per als cercadors i que el web es 

posicioni a les primeres posicions quan un usuari realitzi una recerca relacionada 

amb l’activitat de l’empresa. 

Per últim el web ha de tenir connexions directes a les xarxes socials ja que tenen 

una importància vital avui en dia i també ha de ser fàcil navegar per la plataforma. 

 

12.3 POSICIONAMENT: SEO I SEM 
Les accions que es duen a terme per guanyar visibilitat als cercadors es coneixen 

com a Seo i Sem. Abans d’explicar en que consisteixen aquestes dos estratègies 

de posicionament, és important saber com funcionen els motors de recerca. 

 

Per començar, el motor de recerca recorre la web rastrejant amb els bots 

(abreviatura de robot), que són un programa informàtic. Aquests bots recorren totes 

les pàgines a traves dels enllaços, per això és tan important una bona estructura 

d’enllaços. Així, passen d’un enllaç a un altre i recopilen dades sobre la web. Són 

els propis bots els que decideixen quines pàgines visitar i amb quina freqüència, 

per això, és important tenir un temps de càrrega òptim i un contingut actualitzat. 

Els bots es senten especialment atrets per els llocs nous i els canvis en les webs ja 

existents. 

Un cop un bot ha rastrejat les pàgines i ha recopilat la informació necessària, 

aquestes s’inclouen a un índex on s’ordenen segons el contingut, l’autoritat i la 

rellevància. D’aquesta manera quan fem una consulta, al motor de recerca li 

resultarà mes fàcil mostrar els resultats que estan més relacionats amb la nostra 

consulta. 

Hi ha mil factors en els quals un motor de recerca es basa per posicionar una web o 

una altra però els dos més importants són: 

! L’Autoritat: és a dir quan més popular sigui una web o més valuosa sigui la 

informació que conté. Per exemple, quan més es comparteix un contingut vol 

dir que a més usuaris els hi ha semblat útil i, per tant, es trobarà en les 

primeres posicions. 

! La rellevància: la relació que té una pàgina en front d’una recerca concreta. 

Anteriorment, aquest fet es basava en quantes vegades unapàgina 
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contenia el terme buscat, ara el motor de recerca es basa en molts factors 

on-site, com la data de publicació, si contenen imatges, vídeos... 

 

Quan ha acabat tot aquest procés, actuen els algoritmes, que són processos 

informàtics que són capaços, en questió de segons,  de buscar en els índexs i 

saber quines són les pàgines més rellevants segons la recerca realitzada. 

 

SEO (Search Engine Optimization) 
Els primers buscadors van sorgir a principis dels 90 i fins que Google va aparèixer 

al 1996 se’n van crear molts, com per exemple Yahoo. Quan va començar el boom 

de les pàgines web la gent es va donar compte de que realment es podia guanyar 

diners amb elles. A partir d’aquí, van arribar a la conclusió que per tenir èxit 

necessitaven atraure tràfic i la manera de fer-ho va ser amb els motors de recerca. 

En aquest moment els propietaris de les webs van començar a pensar com podien 

arribar a les primeres posicions. Aquí és quan va néixer el SEO. 

 

El SEO no suposa un cost per a l’empresa, és totalment gratuït. Són accions que es 

fan per optimitzar el web i aconseguir que en cercar paraules clau, els cercadors el 

situïn en les primeres posicions de forma natural i orgànica i sense pagar però 

s’aconsegueix a llarg termini. 

 

La raó més important per la que es necessita el SEO és perquè ajuda als motors de 

recerca a entendre sobre què tracta cada pàgina i si és o no útil per als usuaris. Per 

tant, podem dir que el SEO fa més útil les pàgines web tan per als usuaris com per 

als motors de recerca. 

 

TIPUS DE SEO 
On-site:es preocupa per la rellevància, assegurant-se de que la web està 

optimitzada perquè el motor de recerca entengui el més important, que és el 

contingut de la mateixa. Dins del SEO on-site podríem incloure la optimització de 

paraules claus, el temps de càrrega, l’experiència de l’usuari,... 
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Off-site: el Seo off-site es preocupa pels factors externs a la web en que es 

treballa, com ara la qualitat dels enllaços, la presència a les xarxes socials o la 

publicitat. 

 

Per altra banda, el SEO també es pot classificar segons si seguim o no les 

recomanacions del motor de recerca. 

⇒ Black Hat SEO:consisteix en utilitzar tècniques poc ètiques o que 

contradiuen les directrius dels motors de recerca per millorar el 

posicionament als buscadors. Exemple de 

Black Hat seria el SPAM en fotos, 

comentaris de blocs,... Aquestes tècniques 

poden proporcionar beneficis a curt termini 

però no a llarg termini i no aporta valor per 

a l’empresa. 

⇒ White Hat SEO: consisteix en utilitzar 

accions èticament correctes. El White Hat compren les tècniques que 

busquen fer més rellevant una pàgina pels buscadors a traves d’aportar valor 

per als seus usuaris. 

 
SEM (Search Engine Marketing) 
El Search Engine Marketing és una estratègia de posicionament en la que les 

empreses paguen publicitat als cercadors per tal que es mostri el nostre anunci a 

les primeres posicions com a un enllaç patrocinat. L’efecte és immediat i 

normalment el preu de que es col·loquin a les primeres posicions es fixa de dues 

maneres diferents: 

⇒ CPC(Cost per clic): l’empresa paga per cada clic que els usuaris fan en el seu 

anunci. 

⇒ CPM(Cost per mil impressions): per cada mil visualitzacions que es facin a la 

web, l’empresa haurà de pagar una quantitat concreta. 

 

Les principals diferències que hi ha entre el Seo i el Sem és que el Seo és gratuït i 

el Sem suposa un cost per a l’empresa. A més, el Seo té efectes a llarg termini ja 



A"un"clic"del"futur,"E/commerce"
"

35"

que costa bastant que les pàgines es posicionin a les primeres posicions i el Sem 

és a curt termini, és a dir, l’anunci fent propaganda a la pàgina web es col·loca a les 

primeres posicions immediatament.Els dos sistemes es complementen i permeten 

aconseguir el mateix resultat per camins diferents. El Seo ho aconsegueix 

gratuïtament i a llarg termini. En canvi, el Sem és immediat però suposa un cost per 

a l’empresa. 

 

Per això és recomanable començar utilitzant les dues estratègies ja que mentre la 

pàgina es pot anar fent més famosa gràcies al SEM, es pot anar configurant el Seo 

correctament perquè funcioni ja que com he dit porta un cert temps. Un cop es 

consideri que la web ha assolit suficient èxit i ja no serà necessari l’anunci 

patrocinat, podrem deixar enrere el SEM i així no haurem de pagar. 

 

12.4 COM MANTENIR ELS CLIENTS 
El més important d’una empresa per a que tingui èxit és la fidelització dels clients. 

Per tant, l’objectiu és conservar el client, de manera que aquest tingui incentius per 

repetir la compra. També cal dir que fidelitzar els clients ajuda a l’empresa en el 

sentit que aquests proporcionen informació per a la presa de decisions, és a dir, 

mitjançant les targetes clients, l’empresa pot estudiar les compres que efectuen els 

clients i les característiques del mercat al que es dirigeixen.  
 

Hi ha diferents estratègies per aconseguir aquest objectiu encara que moltes 

d’aquestes siguin a llarg termini. Per a que funcionin és primordial conèixer les 

característiques del sector del mercat al qual ens dirigim. 

 

• Adequar el producte a les expectatives dels clients, és a dir, si els clients 

esperen un abric que sigui molt resistent a l’aigua i que alhora sigui còmode, 

l’empresa haurà d’intentar satisfer aquestes necessitats de la millor manera 

possible. Això podríem dir que es tracta de la qualitat del producte, és a dir, 

l’atribut que millora les seves característiques bàsiques i atorga un valor afegit 

a la seva capacitat de satisfer les necessitats. 
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• Utilitzar periòdicament diferents estratègies de preus, com per exemple els 

descomptes en el preu dels productes. Poden ser descomptes per quantitat ( si 

gastes més de 70 euros, tens un descomptedel 20% de la compra o fer 

promocions de 2x1). També és interessant fer rebaixes durant un cert període 

de temps o fer sorteigs. 

 

• Mantenir el contacte amb els clients de tant en tant perquè noti que estàs 

interessat a satisfer les seves necessitats.Això es pot fer mitjançant el correu 

electrònic, enviant informació sobre els productes i serveis. Però si es fa això hi 

ha uns quants aspectes que s’han de tenir en compte per a que el màrqueting 

per correu funcioni: 

⇒ El correu ha de ser personalitzat al màxim perquè el client es senti 

important per a l’empresa. 

⇒ L’assumpte ha de ser interessant. 

⇒ El disseny del correu ha de ser persuasiu. 

⇒ Hi ha dies millors que altres per enviar els correus. 

⇒ No s’han d’enviar correus molt seguit perque això pot cansar el client, 

s’ha de fer periòdicament. 

Els destinataris d’aquests correus poden ser aquells que estan registrats al 

butlletí de notícies o també aquells que obtenim de bases de dades de 

tercers quan volem captar nous clients.  

El butlletí de notícies o Newsletter, és la publicació digital per informar que 

es distribueix per correu electrònic. En aquest cas els destinataris s’han 

d’haver subscrit, per la qual cosa l’empresa esta enviant informació a gent 

que està realment interessada en els productes que ven l’empresa i es 

poden donar de baixa. 

 

• Mantenir una reputació online positiva, quan corre la veu pot ser una 

reacció positiva o negativa, però si aconseguim que sigui positiu tot el que 

diuen, és possible que molts clients entrin i comprin a la nostra empresa 

només pel fet que els hi ha recomanat una persona de confiança. 
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Com a conclusió, és molt important la qualitat del 

producte i el valor afegit, però també és molt 

important el tracte personal que l’empresa té amb 

cada client i la capacitat de resoldre possibles 

conflictes que puguin sorgir ràpidament i de la millor 

manera possible ja que és això el que al final valora 

el públic i fa que siguin fidels a l’empresa.  

 

12.5 IMPORTÀNCIA DE LES XARXES SOCIALS 
 

Una de les coses que ajuden més a fidelitzar els clients és el contacte permanent 

amb ells, i per fer això és primordial la utilització de les xarxes socials. El millor que 

pot fer una empresa és que a part de disposar d’un web i un bloc, estigui present a 

les diferents xarxes socials més importants com ara Instagram, Facebook, Twitter,... 

 

La comunicació mitjançant les xarxes socials permet: 

• Donar a conèixer la marca i promocionar els productes 

• Mantenir contacte amb els clients i obtenir feedback de les seves 

iniciatives 

• Fidelitzar els clients 

• Fer investigació de mercats 

• Comunicar notícies i esdeveniments 

• Adreçar a l’usuari al web corporatiu 

• Resoldre dubtes habituals. 

 

Els usuaris poden fer arribar els seus comentaris directament a l’empresa i poden 

influir sobre altres usuaris, tant de forma positiva com negativa.També es vital que 

hi hagi una actualització continua del contingut ja que si no, la participació de les 

empreses podria resultar contraproduent i donar una mala imatge. 
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13. ESTUDI AMAZON 
Com podem observar en aquest rànquing del Real Time E-commerce Màrqueting, 

Amazon es troba en la primera posició. Aquest rànquing es basa en el que opina la 

gent sobre aquestes empreses i sobre el seu servei. Amazon és el líder indiscutible 

de l’e-commerce mundial i per això crec que és interessant explicar la seva història, 

des del principi fins a on ha arribat actualment.  
 
13.1 FORMACIÓ I EVOLUCIÓ 
Amazon és una companyia estatunidenca de comerç electrònic fundada el 6 de 

Juliol de 1994 per Jeff Bezos quan tenia 34 anys. El nom de la companyia que es 

convertiria en líder mundial del comerç electrònic i que va començar sent la llibreria 

més gran del món, està inspirat en el riu més llarg del món, l’Amazones. 

Bezos sempre havia tingut interès per la tecnologia i l’internet i a principis dels anys 

90 va anar prenent consciència del que podrien arribar a suposar. Va veure com 

començaven a aparèixer les primeres empreses online i després de llegir un estudi 

que mostrava el creixement que havia tingut el comerç electrònic en els últims anys, 

va decidir deixar la seva feina i fundar una nova empresa. 

El primer lloc web de l’empresa va ser inaugurat el juliol de 1995 i va esdevenir una 

de les primeres grans companyies en vendre productes per internet, concretament 

llibres. Els tres factors pels quals va decidir vendre llibres van ser per la demanda 

mundial de literatura, els baixos preus dels llibres i l’ampli catàleg existent. En els 

dos primers mesos de vida ja estava venent llibres a 50 estats dels Estats Units i a 

45 païsosi les vendes superaven els 20.000 dòlars per setmana. 

El 1996, laweb tenia més de 2000 visitants al dia. Un any després els havia 

multiplicat per 25. 

Tot i aquest èxit, Amazon va començar a guanyar beneficis a partir de 2002, fet que 

vol dir que van invertir una gran quantitat de diners i al principi la botiga no era 

rendible.  
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Pel que fa a la venda de productes, tot i que va començar com una llibreria online, 

després va passar a vendre diferents línies de productes com DVDs, software, 

electrònica, roba, mobles, menjar,... 

Al llarg de la història els beneficis inexistents d’Amazon ha sigut un tema que ha 

despertat l’interès de molts experts, els quals mostren opinions molt diferents 

respecte aquest tema. Encara que els ingressos s’han disparat en els últims anys, 

els beneficis són molt baixos o quasi 0. Segons Jeff Bezos, el fundador afirma que 

això es deu a que l’empresa està centrada en el llarg termini, es centra més en 

avançar-se al mercat oferint millors serveis per als seus clients i en crear valor per a 

l’usuari a llarg termini sacrificant els beneficis. 

Amazon està reinvertint gairebé tot el que ingressen per millorar cada cop més la 

companyia i convertir-se en un monopoli.  És possible que estigui reinvertint en 

nous negocis, com per exemple Kindle, en nous centres logístics i en la 

infraestructura i el personal. 

Avui en dia encara està investigant la manera d’aconseguir ser la major botiga del 

planeta mitjançant noves tècniques, com per exemple, l’enviament de les 

comandes amb drons,... 

 

13.2 CLAUS DE L’ÈXIT 
Amazon s’ha convertit en un dels líders de l’e-commerce mundial per la seva forma 

singular de treballar i l’exigència a la que estan sotmesos els seus treballadors. Un 

article publicat al diari Ara l’agost del 2015 explica en què consisteix aquest fet i 

deixa entreveure aspectes que mai abans s’havien donat a conèixer. 

Jeff Bezos, com he dit abans, el fundador, presumeix de que la seva companyia 

sotmeti als seus treballadors a expectatives excessivament altes. La companyia 

rebutja molts tòpics populars sobre la gestió empresarial que altres grans empreses 

respecten. 

En aquest sentit el que busquen és exprimir al màxim els seus treballadors, 

Amazon es centra en fer cosesmolt importants, innovadores i trencadores. Fer això 

no és fàcil i per a algunes persones aquesta manera de treballar no funciona. 
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És difícil saber realment com funciona aquesta empresa i perquè ha arribat a 

aquest èxit a causa de la gran confidencialitat. Els treballadors inclús han de signar 

un extens acord de confidencialitat quan comencen a treballar allà. 

Alguns ex-treballadors afirmen que van prosperar a Amazon perquè els va 

empènyer mes enllà del que pensaven que eren els seus límits. I a molts empleats 

els motiva pensar en gran i saber que ni tan sols han gratat la superfície del que es 

pot arribar a inventar. 

Moltes persones reconeixen que son addictes a la manera de treballar d’Amazon i 

diuen que és el millor lloc on odien treballar. 

I és que la clau de l’èxit d’Amazon és quesenzillament ha estat més ràpida a l’hora 

de respondre als canvis que la resta del món del treball experimenta en l’actualitat: 

dades que permeten mesurar el rendiment individual de manera constant, 

establiment de relacions de curta durada entre les empreses i els empleats i una 

competència d’abast planetari en el marc de la qual els imperis creixen i cauen d’un 

dia per l’altre. 

Podem dir que Amazon ha tingut un impacte bastant fort en la societat, per una part 

positiu ja que ens ofereix una gran varietat de productes i facilitats de compra, però 

per una altra banda negatiu, una societat que no dona suport a les estratègies que 

segueix aquesta companyia. 

 

13.3 TEORÍA DEL LONG TAIL 
La teoria del Long tail (cua llarga) va ser una expressió que va fer popular Chris 

Anderson per descriure un model econòmic i de negocis com el d’Amazon. 

La llarga cua és un model de negoci que acaba amb els models tradicionals en els 

que s’ensenyava que els productes que s’han de vendre són els que tenen major 

rotació.  

La reducció del cost d’emmagatzematge i distribució permet que ja no sigui 

necessari focalitzar el negoci en pocs productes. Ara existeixen dos mercats: 

! El mercat de masses: alt rendiment de pocs productes, que ja s’està quedant 

enrere. 
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! El nínxol de mercats: acumulació de totes 

les petites vendes de molts productes, 

oferint als clients productes de tot tipus de 

segments, interessos, gustos,.. 

 

El cap del gràfic, de color verd fluix seria el mercat de masses, i la cua, de color 

groc, el nínxol de mercats. 

Quan el cost d’oportunitat, d’emmagatzematge i de distribució és alt, només els 

productes més populars es venen. Però quan la llarga cua està present, els gustos 

minoritaris també es tenen en compte. 

Per aquesta raó, a Amazon trobem una diversificació immensa de productes, que 

representen oportunitats per als proveïdors i satisfan la demanda de moltes 

persones, els que formen la cua. Promocionar aquesta gran varietat de productes 

en el model tradicional de comerç esdevindria un cost molt elevat pel que fa a 

publicitat i màrqueting per a les empreses, però internet permet una considerable 

reducció de costos de difusió i comunicació. 

 

13.4 DARRERES INNOVACIONS 
AMAZON PRIME NOW 
Amazon prime now és la nova tendència de comerç electrònic que ha posat en 

marxa Amazon.Ara a Barcelona, Madrid, i els seus voltant, ja es podran rebre els 

productes en 1 o 2h.  

Prime now ofereix milers de productes incloent alimentació, begudes, 

drogueria...Realitza entregues des de les 8 del matí fins a mitjanit, a un preu de 

5,90 si vols que t’arribi en 1 hora, i gratis si és en 2 hores. L’únic requisit és que és 

un servei exclusiu per a clients Premium d’Amazon, i per una comanda mínim de 19 

euros. 
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PRIMEAIR 
Amb Primeair podrem rebre les nostres comandes en 30 minuts o menys mitjançant 

drons.  La intenció és que puguin treballar en un rang de 25kilòmetres des del 

magatzem, a uns 400 peus d’altura i portarpaquets d’almenys 2,5 quilos. De fet, la 

majoria de coses del seu catàleg pesen menys. 

Aquests tindran sensors per esquivar qualsevol obstacle que es pugui posar pel 

mig i també per saber on han de deixar el paquet. Des de casa nostra, amb el 

dispositiu mòbil podrem veure per on es troba el nostre paquet mitjançant una 

càmera.  

Serà totalment segur ja que en el cas de que 

algú vulgui abatre el dron per quedar-se amb la 

mercaderia, el mateix dron treurà una xarxa i 

acabarà amb la possible amenaça.Actualment 

encara no està en marxa aquest servei però 

Amazon confia que en poc temps es podrà 

utilitzar aquesta nova forma d’enviament. 

 

DASH BUTTON 
El dash button d’Amazon és una de les noves tendències que ha tret l’empresa 

líder d’aquest sector. Aquest botó és un dispositiu amb connexió wifi que permet 

demanar el teu producte preferit només clicant-lo. Hi ha diferents botons segons el 

producte que tu vols i la marca i el seu preu és de 4,99€. 

L’avantatge principal d’aquest botó és que en el moment que veus que t’estàs 

quedant sense algun producte essencial, com per exemple, paper de vàter, cliques 

al botó que el podràs enganxar al teu lavabo, i en 24 hores t’arribarà a casa la teva 

comanda. 

L’única cosa que s’ha de fer és configurar el teu botó amb l’aplicació d’Amazon al 

teu mòbil. Cal dir que és un 

servei és exclusiu per 

aquells que tinguin un 

compte d’Amazon Premium. 

 



 
 

 

 

 

TREBALL DE CAMP 

COMPARACIÓ DEL COMERÇ TRADICIONAL AMB EL COMERÇ ELECTRÒNIC 
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14. ENQUESTA 
Després d’haver investigat sobre diferents aspectes del comerç electrònic volia 

saber exactament com es comportava la gent en aquest àmbit i per això vaig 

preparar una enquesta curta i senzilla per descobrir més coses. L’enquesta l’han fet 

258 persones de totes les edats i aquestes són les preguntes i els resultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 258 persones que han fet l’enquesta, 28 persones no compren per internet. Això 

vol dir que un 89,1% si que ho fa, i per tant, es demostra que actualment l’e-

commerce és un món bastant desenvolupat i conegut per la majoria, però que 

encara hi ha gent que per alguna raó no ho fa. 
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Els percentatges d’aquest gràfic són més ajustats i és molt difícil arribar a una 

resposta única. La raó d’aquest fet és perquè hi ha molts aspectes diferents que 

poden influir en les persones a comprar en un determinat moment o en un altre, 

com per exemple, els diners que tenen, si estan acostumats o no, si són joves, 

avis,...Hi ha un 39,1% que compra molt de tant en tant i en canvi un 26,1 compra 

cada més. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte quins són els productes que la gent compra més a través d’internet veiem 

que en la primera posició es troben les peces de vestir seguides de les agencies de 

viatges i operadors turístics i finalment l’electrònica a molt poca distància de la 

segona posició. En aquest gràfic podem observar que pràcticament coincideix amb 

l’estudi de la CNMC (punt 3, Evolució a Espanya), en què els sectors que lideraven 

les estadístiques eren exactament els mateixos que a la meva enquesta. 

Només 6 persones han contestat que compren menjar per internet, i això es degut 

a que és un àmbit que està començant a crèixer ara i encara es poca la gent que 

confia a comprar menjar si no és físicament.  

26,10%"

26,10%"

7,80%"

39,10%"

0,90%"

4.#Amb#quina#frequència#aproximadament?(230#respostes)#

Cada"mes"

Cada"3"mesos"

Cada"6"mesos"

Molt"de"tant"en"tant"

Un"altre"

43,50%"

23%"

2,60%"

22,20%"

8,70%"

5.#Quin#tipus#de#productes#compres#més?#(230#respostes)#

Peces"de"vestir"

Agencies"de"viatges"
turístics"
Menjar"

Electrònica"

Un"altre"
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Pel que fa a quines plataformes e-commerce utilitzen els clients per satisfer les 

seves necessitats, lideren amb una gran diferència les webs que venen productes 

de diferents marques, amb un 77,4%. El principal argument d’aquest resultat és la 

diferència de preu entre les dues opcions. Aquest aspecte el veurem més 

detalladament al següent apartat del treball de camp. 

 

Amazon és el líder indiscutible del comerç electrònic i amb l’enquesta ho hem pogut 

afirmar. Un 59,9% fa les seves compres a través d’Amazon. Al pròxim apartat 

també veurem les diferències de preu que trobem quan comprem a Amazon, un 

dels arguments pels quals molta gent compra a aquesta plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

22,60%"

77,40%"

6.#A#quines#web#compres#més?#(230#respostes)#

Pàgines"de"marques"
especí_iques(Ex:"Nike)"

Pàgines"que"venen"productes"
de"diferents"marques"

59,90%"

5%"

7,90%"

11,40%"

15,80%"

7.#Si#compres#a#pàgines#webs#que#venen#productes#de#
diferents#marques,#a#quines#compres?#(202#respostes)#

Amazon"
Zalando"
Ebay"
Privalia"
Un"altre"

28,30%"

57,80%"

10,40%" 3,50%"

8.#Per#què#compres#per#internet?#(230#preguntes)#

Perquè"és"més"barat"

Per"comoditat"

Per"rapidesa"

Un"altre"
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Un 57,8% afirma que la raó principal és la comoditat, el fet de no haver de moure`s i 

amb un clic poder tenir el producte desitjat a les nostres mans. Un 28,3% diu que 

ho fa perquè troba productes més barats que segurament es deriva de que 

compren a pàgines webs com Amazon, Zalando,...en què trobem el mateix 

producte més barat. 
 

Amb aquests resultats podem 

veure que el 70% dels que 

compren per internet opina que 

si que és segur sempre i quant 

el lloc on comprem sigui segur, 

l’únic que hem de fer és 

informar-nos bé del lloc on 

estem comprant.Cal dir que molt 

poca gent ha dit rotundament 

que no, per tant, ja no és una 

barrera tan gran per l’e-

commerce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, la principal raó per la qual encara hi ha gent que no compra per internet 

és perquè prefereixen veure els productes personalment. Això porta a plantejar-se 

si realment desapareixeran les botigues físiques perquè es veritat que per molta 

gent poder tocar i veure el producte en persona és molt important. 

27,50%"

2,50%"70%"

9.#Creus#que#comprar#per#internet#és#
segur?#(233#respostes)#

Si"

No"

Depen"d'on"compri"

82,10%"

6,70%"
6,70%" 3,30%"

10.#Per#què#no#compres#per#internet?#(28#
respostes)#

Perquè"prefereixxo"veure"
els"productes"
personalment"

Perquè"crec"que"no"és"
segur"

Perquè"vaig"mé"ràpid"si"
vaig"a"comprar/ho"jo"
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15. ESTUDI COMPARATIU DE PRODUCTES 
En aquest apartat he dut a terme un estudi comparatiu de diferents productes. Aquí 

trobarem la comparació entre el preu i altres factors d’un mateix producte quan el 

comprem per internet i per altra banda quan el comprem físicament. 

Farem aquest estudi agafant productes dels diferents sectors d’activitat en que l’e-

commerce i el comerç tradicional és present. 

PECES DE VESTIR: 

 

Amazon ofereix aquest producte súper vendes a un preu molt competitiu, un 23% 

més barat que el propi fabricant. L’enviament no és tan ràpid com les altres 

plataformes però el preu compensa esperar 1-2 dies més.  

Vol atreure compradors a la seva web? 

 

 

SABATES 

  

 

 

ADIDAS 

 

 

AMAZON 

 

 

ZALANDO 

 

 

BOTIGA 

FÍSICA 

 

SABATES ADIDAS 

SUPERSTAR TALLA 38 

2/3 

 

PREU DEL 

PRODUCTE 

 

 

85€ 

 

 

 

55€ 

 

 

99,95€ 

 

 

85€ 

 
 

ENVIAMENT 

0€ 

Gratuit amb 

comandes 

de més de 

50€ 

 

 

10€ 

 

 

0€ 

 

 

 

PREU TOTAL 

 

 

85€ 

 

 

65€ 

  

85€ 

 

 

DEVOLUCIÓ 

 

 

100 dies de 

devolució 

gratuita. 

 

30 dies de 

devolució 

gratuita. 

 

100 dies de 

devolució 

gratuita. 

 

 

 

TRAJECTE 

 

3-5 dies 

laborables 

 

4-5 dies 

laborables 

 

3-7 dies 

laborables 
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Amazon ofereix aquest producte un 10% més barat que els seus competidors. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBA 

 

 

 

PEPE 

JEANS 

 

 

AMAZON 

 

 

ZALANDO 

 

 

BOTIGA 

FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEIRA-ABRIGO AZUL MARINO 

PEPE JEANS TALLA S 

 

 
PREU DEL 

PRODUCTE 

 

 

199€ 

 

 

 

177,01€ 

 

 

199,95€ 

 

 

199€ 

 

 

ENVIAMENT 

 

Gratuït 

 

 

2,99€ 

 

 

Gratuït 

 

 

0€ 

 

 
PREU 

TOTAL 

 

 

199€ 

 

 

180€ 

 

 
199,95€ 

 

 

199€ 

 

 

DEVOLUCIÓ 

 

 

100 dies 

de 

devolució 

gratuïta. 

 

30 dies de 

devolució 

gratuïta. 

 

100 dies 

de 

devolució 

gratuïta. 

 

30 dies 
de 

devolució 
gratuïta. 

 

 
TRAJECTE 

 

3-5 dies 

laborables 

 

4-5 dies 

laborables 

 

3-7 dies 

laborables 
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ELECTRÒNICA 

En aquest cas el preu més barat és el pick&collect del Corte Ingles, seguit de Amazon. 
 
OCI   
2 nits de hotel pel 22 i 21 de gener de 2017 al NH Collection Bilbao 

 

 

 

 

 

 

 

El millor preu és el que ofereix la pròpia web de l’hotel NH, en tots els casos hi ha 

tarifa que et permet cancel·lar i en canvi la tarifa és més baixa si és no cancelable. 

Però el millor per oci són les pàgines web que et comparen diferents preus, tipus 

trivago i e-dreams. En aquest cas, triat a l’atzar, no hi havia ofertes especials, ni 

preus diferents. 

 

 
 
ELECTRÒNICA 
 

 

 
 

HP 

 
 

AMAZO
N 

 
 

FNAC 

 
 

BOTIGA 
FÍSICA(
El corte 
ingles) 

 
EL CORTE 
INGLES 
ONLINE 

PICK AND 
COLLECT 
CORTE 
INGLES 

 
 
 
 
CALCULADORA 
GRÀFICA HP 
50G  

PREU DEL 
PRODUCTE 

 
134,99€ 

 
99,90€ 

 
134,90€ 

 
114,90€ 

99€ 99€ 

 
 

ENVIAMENT 

 
 

2,99€  ---- 5,90€ ----- 

 
 

PREU TOTAL 

134,99€ 102,89€ 134,90€ 114,90€ 104,90€ 99€ 

 
 

DEVOLUCIÓ 
 

Gratuït 30 dies 
gratuït 

Gratuït 30 dies 
gratuït 

Gratuït  

 
TRAJECTE 

3 dies 5-9 dies 
laborables 

  48 hores  

 
 
AGENCIES DE 
VIATGES 
 

 

 
 

BOOKING 

 
 

TRIVAGO 

 
 

E-
DREAMS 

 
 

web NH  

 
PREU HABITACIÓ 
DOBLE PER 2 
NITS 

205,20€ (no 
cancel·lable) 
228,-€ (dret a 
cancel·lació) 

Totes les 
opcions tenen el 
mateix preu 
206€ 

Mateixos 
preus que 
booking 

193,80€ (no 
cancel·lable) 
216,60€ (dret a 
cancel·lació) 
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MENJAR 
Per últim hem buscat un producte de menjar a les botiges on-line  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualment tots els supermercats tenen plataformes per venda on-line. Ofereixen 

des d’entrega a casa, passant per click&collect i també drive&collect amb el cotxe. 

Els preus són iguals que a la botiga, el que s’ofereix és el servei de preparar la 

compra, amb el click&collect es pot passar a recollir en 2hores i amb el 

drive&collect en 4 hores. Amazon ofereix serveis en 1-2h en ciutats com Barcelona i 

Madrid, per comandes mínimes de 19€ i un cost de 5,90€. 

 

VALORACIÓ GLOBAL COMPARATIVA PREUS 
En general, Amazon és l’operador de internet que ofereix millors preus i serveis 

pioners, però altres operadors estan oferint serveis com click&collect en el mateix 

dia que es fa la comanda, molts operadors amb botiga física com Decathlon, o 

Mango, i supermercats com Caprabo o Eroski, el que es veu es que és un món en 

continua evolució, i ofertes i serveis canviants. Hi ha una lluita entre competidors 

per oferir el millor servei, el més ràpid, al millor preu. Qui ofereix el millor s’emporta 

les comandes, e intenten fidelitzar clients amb serveis exclusius per clients. 

 

 

 

 

 

 
 
MENJAR 
 

 

 
 

CAPRABO 
ONLINE 

 
 

BON 
PREU 
botiga 

 
CARREFOUR 
ONLINE 

 
AMAZON 

 
 
 
 
FORMATGE 
GARCIA 
BAQUERO 
465G 

 
PREU DEL 
PRODUCTE 

5,89€ 4,99€ 
(Oferta) 

7,30€ No hi es  

 
 

ENVIAMENT 

5€ 0 5€ Compra 
mínima 19€ 
5,90€ 

 
TRAJECTE 

+1 dia 
2h click&collect 
4h drive&collect 

 24 hores Amazon 
prime 
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16. ESTUDI D’UN CAS REAL 

1. Quin tipus de productes i serveis ven l’empresa? 

La empresa ven productes i serveis dentals als professionals odontològics:  

• Material de consum:  guants, tovallons, gots .. 
• Materials mèdics: composites, blanquejants, anestesia, limes, .. 
• Petita aparat lògia: turbines  , autoclaus 
• Gran aparat lògia : sillons, equips de rajos X  
• Formació i assessorament a l’apertura de clíniques  

2. Com va començar l’empresa? Va començar directament amb la venda per 
internet? Si es així, perquè? Si no es així, com/perquè van decidir a anar cap a 
la venda per internet? 

La empresa va se fundada en França fa 40 anys i fa 30 es va obrir la societat a 
Espanya i Portugal.La venta per internet va començar al Octubre del 2014 , vendre 
per internet permet que el client pugui comprar on vol i a l’hora que vol. Trobar el 
productes relacionats i accedir al seu historial de comandes anteriors.  

3. Com fan les vendes? Podeu especificar el volum de vendes de cada tipus? 

-          Representats visitant professionals  30% 

-      Venda telefònica  60% 

-          Botiga     2% 

-          Internet e-commerce  8% 

5. Teniu web pròpia/Heu subcontractat un servei de webs e-commerce? Quin 
tipus de manteniment tenen les webs de e-commerce? Quantes comandes x 
dia gestioneu?  

La web de l’empresa es pròpia , l’empresa que ha desenvolupat la web fa el 
manteniment.De dilluns a divendres es gestionen unes 55 comandes de mitjana. 

6. Teniu logística pròpia? Subcontractada?  

 La logística es pròpia. Les comandes s’expedeixen el mateix dia que son fetes. 
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7. Quina valoració fa l’empresa de la venda per internet? Heu estalviat diners 
fent la venda per internet? Avantatges/Inconvenients de vendes per internet 
vs la venda tradicional? 

Es un canal important i amb un gran marge de creixement. Per ara els costos de 
desenvolupament i manteniment no han fet possible l’estalvi. 

Avantatges: 

• Els clients poden comprar en el horari que volen. 
• La informació dels productes es pot complementar amb material multimèdia . 
• Gràcies a les tècniques de posicionament SEO la nostra empresa arriba a 

molts mes clients.  
• Els clients poden fer seguiment de les seves comandes en temps real. 

Inconvenients: 

• La gran quantitat de referencies ( mes de 20.000 ) i les diferents llengües de 
la web fan que l’addicció de noves referencies i el manteniment sigui lent. 

CONCLUSIONS 

En aquest cas, l’e-commerce només fa 2 anys que està present a l’empresa i tot i 

ser venda de productes professionals, l’ecommerce ja representa un 8% de les 

seves vendes i encara té un gran marge de creixement. Pel que fa als beneficis 

econòmics de l’e-commerce, els costos de desenvolupament i manteniment encara 

no han fet possible l’estalvi de diners en comparació amb els altres tipus de venda, 

això afirma que no és un procés ràpid i que probablement si portessin més anys 

utilitzant aquest mètode ja haguessin obtingut beneficis. 

La plataforma e-commerce de l’empresa és pròpia i el manteniment d’aquesta la 

duu a terme la empresa que la va fer. 

Per altra banda, els avantatges que esmenta la directora de l’empresa coincideixen 

amb els ja esmentats al treball, la possibilitat de funcionar 24 hores al dia des de tot 

el món, l’augment de la qualitat de la informació dels productes, arribar a molts més 

clients gràcies al SEO, i el seguiment de les comandes per part dels clients. 
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17. CREACIÓ DE LA MEVA BOTIGA ONLINE 
Primer de tot he fet un estudi per calcular quan em costaria crear una botiga física 

al meu poble i així després poder observar el que ens estalviaríem si en comptes 

de fer-la físicament, la fes online. En aquesta taula trobem la comparació:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analitzant aquesta taula de comparació de costos veiem que en el cas de crear una 

botiga online ens estalviaríem la majoria dels costos fixos, suposant que es fa des 

de casa i per tant el lloguer i el llum l’hauria de pagar igualment per viure. Per tant, 

econòmicament parlant, podem dir que si venem el mateix nombre de comandes, 

és més rendible fer-ho a través d’una plataforma e-commerce. 

 

Després vaig passar a crear la pàgina web per a la meva botiga. D’entre les milions 

d’alternatives, vaig escollir la plataforma open source anomenada “sitey.com” i per 

poder oferir als clients el pagament online vaig pagar un cost addicional de 18€ al 

mes si es contracta per un any.  

COSTOS FIXOS MENSUALS 

Conceptes Botiga al poble Botiga internet 
 Lloguer local 300 0 

 Llum 45 0 

 Telèfon/Internet 25 25 

 TPV 10 0 

 Cost web 0 18 

 

 

380 43 

 COSTOS VARIABLES (considerem 15 comandes per mes) 
Cost enviament* 0 69 

 Material per enviament 0 15 

  0 84  

COSTOS TOTALS 380 127 

 (*) Anàlisi costos enviament mes econòmics 
 Per correus com a carta certificada 4,6€  

9,64€ Per ASM (missatgeria) porta a porta 

Considerem portar els paquets a correus perquè és més barat (el servei és a domicili). 
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La botiga que he creat s’anomena TWICE (en català significa dues vegades)  ja 

que els productes són de segona mà.  

 

He fet les fotografies, he 

editat la plantilla inicial 

afegint les seccions que 

he considerat necessàries 

i he posat els preus afegint 

el cost d’enviament, que 

serà de 2,5€. 

 

Finalment, com un dels aspectes més importants per a que el negoci tingui èxit és 

la publicitat i com que no disposo de diners per promocionar-ho a la televisió, vaig 

publicar a totes les meves xarxes socials l’enllaç de la nova botiga i a més, vaig 

afegir un enllaç a la pàgina web que portes a l’usuari directament a la pàgina oficial 

de la meva botiga.  

 

La plataforma online consta de diferents apartats:  

 

⇒ Home/ Inici: en aquest apartat s’explica en que consisteix la botiga, i com 

funciona el pagament, l’enviament i les devolucions. (imatge 1) 

⇒ Clothes/Roba: trobem tots els productes que són roba, separats en diferents 

categories, com samarretes, jerseis, pantalons,..  

⇒ Shoes/Sabates 

⇒ Accesories/Accessoris 

⇒ Contact/Contacte: enllaç a les xarxes socials, email i telèfon mòbil. 

 

 

Com he esmentat anteriorment, la web consta de la possibilitat de pagar mitjançant 

paypal o targeta de crèdit. Per que els diners de les comandes anessin directament 

al meu compte bancari em vaig fer un compte de paypal.   
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Llavors quan els clients cliquen al producte per comprar-lo, els porta directament al 

carro de compra de manera que s’afegeix automàticament el preu d’enviament i 

poden procedir a fer el seu pagament.                                                                            

 
Resultats 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquestes tres imatges hi trobem les estadístiques pel que fa als usuaris que han 

entrat a la pàgina web i el seu comportament. 

 

⇒ En la primera veiem que la pàgina web ha obtingut 139 visites, de les quals 33 

estan considerades sessions perque s’hi han quedat més estona. D’aquestes 

33, la mitjà de temps a la web ha sigut de 3 minuts i 23 segons.  

⇒ En el gràfic de línies de dalt hi veiem que durant el mes de novembre i principis 

de desembre no vaig tenir visites, i va ser a partir del 13 de gener que 

augmenta el nombre. Això és degut a què vaig promocionar molt més la 

plataforma a les xarxes socials. 

⇒ Finalment, en l’últim gràfic veiem que el 33,3% de les visites, són usuaris que 

han tornat per segona vegada a mirar la web, i el 66,7% són nous visitants. 
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En aquestes dos taules veiem des de quin lloc entraven els usuaris a la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per acabar, veiem que de les 33 sessions, 31 han sigut des del mòbil, i 2 des d’un 

ordinador. Amb això també podem afirmar que l’m-commerce actualment està 

evolucionant moltíssim. 
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Valoracions 
 

Al principi pensava que fer la pàgina web seria molt més fàcil però mica en mica em 

vaig donar compte de que feia falta un treball constant, tant en ella mateixa com a 

les xarxes socials per a promocionar-la. Per això diem que un dels  inconvenients 

de l’e-commerce és el fet d’haver de fer un manteniment constant de la web per 

cridar l’atenció dels clients i mantenir el seu interès per intentar fidelitzar-los. 

 

La meva web ha estat oberta a tothom aproximadament 1 mes. Tot i que no he 

venut res, estic molt contenta amb el resultat obtingut i ala pàgina següent es 

poden veure algunes de les dades. 

 

Hi ha diverses raons per les quals no ha funcionat, la primera i crec que més 

important, l’ajuda del SEO. Era un cost addicional afegir aquesta funcionalitat i no 

vaig poder fer-ho, però igual que esmento en la teoria, és un aspecte primordial per 

a donar conèixer una nova marca, ja que és molt difícil introduir-se en el mercat en 

tant poc temps. A més, com havia de pagar per que els pagaments funcionessin, 

només ho he pogut fer durant 1 mes.  

 

No obstant, m’ha servit molt per saber com funciona una plataforma e-commerce, 

tant des del punt de vista estètic com informàtic. Així mateix, crec que es necessita 

molt més temps per donar a conèixer una web i aconseguir vendes. Tot i que és 

increïble tenir visites de Rússia i de França, això només es possible gràcies a 

internet. 

 

Finalment també he vist que es molt important la part logística per que els 

enviaments és una part importantíssima per l’èxit de l’e-commerce, però també és 

molt car, per tant la part logística ha d’estar molt i molt controlada. 
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18. CONCLUSIÓ 
 

Al principi del treball tenia moltíssimes preguntes que volia respondre i crec que 

ara, després d’haver fet tota la recerca, soc capaç de fer-ho.  

Començaré dient que encara que hi ha aspectes molt objectius i clars, també hi ha 

altres que són relatius a l’opinió de cada persona pel que fa al futur que li espera a 

aquesta nova forma de comerç. Per aquest motiu, algunes de les conclusions són 

partint des del meu punt de vista, no vol dir que siguin millors o més certes que les 

d’una altra persona, simplement que jo m’he basat en el meu treball de camp 

sobretot per saber-ho. 

 

En primer lloc, està clar que les empreses en veure els avantatges que 

proporcionava el comerç electrònic van començar a avaluar la possibilitat 

d’endinsar-se a una nova forma de comerç. El principal argument de fer això estic 

segura que és la capacitat d’adreçar-se a un sector molt més gran de persones i 

minimitzant els costos, tal com he vist al comparar si fes una botiga física o una 

online.I encara que el nou tipus de comerç té moltíssimes avantatges també té 

barreres que fan que encara molta gent no utilitzi aquest model de compra. Tal com 

hem pogut comprovar amb l’enquesta, la principal barrera és no poder veure els 

productes personalment .  

 

En relació també amb els productes que es venen més he descobert que són 

aquells els quals el client disposa de suficient informació per saber la seva qualitat i 

característiques, com els relacionats amb l’allotjament i agencies de viatges. Aquest 

aspecte l’he pogut verificar gràcies a l’enquesta, que també coincideix amb estudis 

oficials del comerç electrònic. En canvi, els productes que tinguin unes 

característiques més difícils d’avaluar, es podran vendre també però fent o bé una 

major inversió en màrqueting o bé si el consumidor l’avalua a una botiga física i 

després ho compra a través de la xarxa. 
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En aquest sentit, en un futur les botigues es podrien convertir en un lloc on captar 

clients, més que no un lloc on comprar, ja que l’adquisició d’un nou client  pot 

representar una cadena de futures vendes a través d’internet.  

El creixement d’aquest comerç anirà també relacionat amb l’edat. Avui en dia, els 

joves ja estan familiaritzats amb les noves tecnologies i possiblement quan siguin 

més gran ells utilitzaran més aquest tipus de comerç perquè se sentiran segurs i 

còmodes en aquest àmbit. Actualment, la gent gran no compra per internet perquè 

tota la vida ho ha fet d’una manera i no estan interessats en la innovacions o ho 

troben massa complicat. 

 

Degut a això, el comerç electrònic en un futur encara serà més popular i encara 

creixerà més innovant en diferents aspectes. En definitiva, internet es convertirà en 

un canal de transacció i comunicació efectiu, però personalment crec que les dues 

formes de venda coexistiran perquè sempre hi haurà gent que necessitarà algú de 

confiança o el tracte personal per avaluar aquell producte que vol comprar. 

 

VALORACIÓ PERSONAL 
Primer començaré dient que la base d’aquest treball ha estat principalment 

observar, observar el comportament de la societat en aquest àmbit, observar les 

empreses, observar els consumidors, observar les innovacions que es duen a 

terme diàriament, observar la publicitat... 

Precisament això és el que he fet jo, observar les coses tal com són i endinsar-me a 

descobrir-les. I no només és el que em va portar a escollir aquest tema com vaig 

esmentar a la introducció, sinò que també ha fet que no se m’hagi fet pesat i que 

cada vegada tingués més interès per descobrir més coses.  

 

Personalment crec que ha sigut un treball de recerca molt útil per mi ja que he 

aprés com funciona aquest món que crec que encara ha de crèixer moltíssim. A 

més m’ha incentivat per a seguir investigant sobre el tema i, potser,qui sap si algun 

dia dedicar part dels meus estudis i també del meu futur en aquest àmbit, en l’e-

commerce. I al completar aquest treball, puc afirmar que la societat està tan sols a 

un clic del futur. 
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19. FONTS DOCUMENTALS 
Teoria 

• https://marketingdigitaldesdecero.com 

• http://www.mastermagazine.info/termino/4800.php 

• http://culturacolectiva.com/la-historia-del-e-commerce/ 

• https://www.amazon.es 

• http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/41081 

Treball de final de màster en Societat de la Informació i el Coneixement 

electrònic dels productes d’experiència-UOC- Toni Zaragoza Garcia 

• Apunts d’empresa de 1r de Batxillerat 

Articles  

• http://emprenem.ara.cat 

“Paqueteria instantània entre comerços per resistir a Amazon” 30/10/2016 

“El súper de productes caducats” 30/10/2016, Natàlia Vila 

“Les vendes online, taula de salvació dels botiguers” 22/05/2016, Júlia 

Manresa 

• http://tecnologia.elpais.com--- 

“Comprar por internet no es tan ecológico” 8/6/2016, Álvaro Ibañez 

• http://www.elperiodico.com 

“Amazon patenta almacenes aéreos para entregar las compras con drones” 

2/01/2017 

Estadístiques 

• http://data.cnmc.es/datagraph/index.jsp 

 

Treball de camp 

• www.sitey.com 

• www.docs.google.com  

 
Botiga online treball de camp 
http://twice.sitey.me/ 

 



A"un"clic"del"futur,"E/commerce"
"

63"

20. NOVES TENDÈNCIES RELACIONADES AMB L’E-
COMMERCE 
 

21 BUTTONS 
Nosaltres, tots els consumidors, sóm els que fem dia rere dia que aquest gran 

negoci creixi i millori cada vegada més. Una de les noves tendències socials és 

l’aplicació de moda anomenada 21 buttons. Aquesta aplicació és un avantatge 

tant per a nosaltres, com per a les empreses. Per una banda, ajudem a les 

empreses a vendre els seus productes i per una altra banda, podem guanyar 

diners fent això. Ara explicaré una mica més detalladament com funciona 

perquè crec que es molt interessant i en els últims mesos s’ha fet molt 

coneguda. 

Quantes vegades hem vist una fotografia d’algú amb alguna peça de roba i no 

sabíem de quina marca era? Amb 21 buttons podem descobrir tots els detalls 

sobre allò que ens agrada. 

 

Simplement fent un clic podrem veure els detalls sobre una peça de roba, la 

marca, el preu, i el millor de tot, ens portarà mitjançant un link, directament a la 

pàgina web per poder-la comprar al moment, des de qualsevol lloc. 

Això si, les marques no tenen aquesta aplicació per donar-se a conèixer, sóm 

els consumidors els que fem com d’intermediaris. 

 

Per exemple, jo m’acabo de comprar un conjunt del Double Agent, penjo una 

fotografia, etiqueto cada peça de roba amb un button, que inclou, el preu, la 

marca i el link a la web, tot a través de l’aplicació, i finalment, la penjo a la xarxa. 

En aquest moment, tothom que vegi la meva foto, té tres opcions per dur a 

terme. 

La primera és simplement, guardar-se la meva foto amb els buttons, amb la qual 

cosa, la tindran guardada al seu perfil per si algun dia la volen comprar. 

La segona és clicar al botó que posa “combinar”. Clicant a aquest botó, 

l’aplicació et mostra, totes les fotografies en que usuaris de l’aplicació han 



 

 

 

 

ANNEXOS 
!
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etiquetat aquesta peça de roba per poder veure totes les combinacions i looks 

que es poden fer. 

I la tercera i última és clicar a comprar. Aquesta opció et portarà directament a la 

plataforma e-commerce de les marques per adquirir el producte. 

 

Aquest fet pel que es pot deduir, és un gran avantatge per a les empreses 

perquè amb això estan constantment promocionant la seva roba milers de 

persones. 

Però una de les raons per la qual aquesta nova tendència ha tingut tant èxit és 

perquè nosaltres també podem diners. Per a cada peça de roba que algú 

compra a través d’alguna fotografia que haguem penjat nosaltres mateixos, les 

marques et donen de 0,35 a 5 € per peça de roba, depenent de la marca. Així, 

algú que té molts seguidors i que molta gent compra a través de les seves 

fotografies, pot arribar a guanyar bastants diners sense tan sols fer cap esforç, 

simplement cal fer 3 passos, fer una fotografia, etiquetar la peça de roba i 

penjar-ho. 
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CLICK AND COLLECT 

És una nova forma de comprar que ara han adoptat botigues com el Corte Ingles i 

Decathlon.  

Aquesta nova forma, tal com indica el nom “Clica i recull”, consisteix en comprar el 

producte que vulguis a través d’internet, però anar-lo a buscar tu mateix a la botiga 

o als diferents punts de recollida que hi hagi. 

En el cas del Corte Ingles per exemple, pots recollir la teva comanda al Corte 

Ingles, al Supercor, o a algunes oficines de correu o papereries amb les quals 

tenen acords. El més curiós és que és més barat que si vas a comprar-la a la 

botiga. 

 

Aquesta nova forma, per a les empreses és molt útil ja que moltes d’elles afirmen 

que s’estalvien un cost molt gran d’haver d’enviar els productes a tots els domicilis 

particulars. I pel que fa als consumidors, hi ha molts que no volen esperar 10 dies o 

més fins que arriba la seva comanda, i d’aquesta manera poden anar a buscar-la 

en un moment. 

 

Un altre cas és el d’Eroski, que el 2015 va duplicar les seves ventes online gràcies 

a aquest servei. Molta gent potser no té temps d’anar a comprar per exemple el 

menjar, que porta un cert temps, i d’aquesta manera, trien el que volen des de casa 

dùna manera més ràpida, i l’únic que han de fer és dirigir-se al punt de recollida i en 

uns minuts ja podrà marxar i no haurà perdut ni la meitat del temps. 
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ULABOX 

L’Ulabox és el conegut com 

l’antisúper. Una empresa que ha 

decidit acabar amb el súper 

tradicional de tota la vida, per facilitat 

la compra als seus clients. Tan 

senzill com fer un click i que t’ho 

portin al teu domicili en menys de 24 

hores i gratis a partir de 59€.  

És la nova forma d’estalviar-se diners, i sobretot temps. 

 

Aquesta empresa, a diferència d’altres súpers que també ofereixen online, no té 

cap botiga física, tot el que fa ho fa mitjançant la seva web. 

 

GOOD-AFTER, EL SÚPER DE PRODUCTES CADUCATS 
Good-after ha revolucionar el sector de l’alimentació venen productes caducats 

amb un desconte de fins al 70%.  

 

Segons L’INE(Institut Nacional d’Estadística, el 5% dels productes que comprem 

acaben a les escombraries. Good-after ha sabut trobar en aquestes dades el seu 

negoci.  

És el primer supermercat en línia que comercialitza productes que estan a punt de 

sobrepassar o ja ho han fet la data de consum preferent, amb l’objectiu d’afavorir 

l’estalvi dels clients i reduir les xifres de productes que acaben a la brossa. 

I us preguntareu, això és legal? Realment es bó comprar aquests productes?  

Doncs si, a Espanya és legal ja que només comercialitza productes amb data de 

consum preferent, no amb data de caducitat, i cap d’aquests que sobrepassen el 

consum preferent, tenen risc per a la salut. Es ven pasta, cafè, xocolata,.. tot 

excepte productes frescos. Així, compleixen amb les lleis de sanitat. 
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Per altra banda, venen productes de línies obsoletes. Això vol dir per exemple, 

productes amb un envàs diferent o un logotip vell que les maques ja no puguin 

vendre, a vegades, només tenen l’etiqueta torçada. 

Com és tracta d’un comerç online, com sempre, ha de ser ràpid. GoodAfter envia la 

comanda dels clients en un període de dos dies. 

 

 

 

 

 

 

 

LORD WILMORE 
Aquest és el nom de l’única marca espanyola d’ulleres de disseny que ven 100% 

online.  

El seu fundador és Emilio Capela. 

Emilio va tenir la idea quan va haver de canviar-se les ulleres. A totes les òptiques 

que oferien dissenys moderns i atractius, els preus no baixaven dels 450€, i ell es 

preguntava perquè valien tant. Al buscar per internet va veure que  Estats Units i 

per tot Europa hi havia gent que venia ulleres graduades on-line a preus molt 

assequibles, però totes eren de les marques de famoses, i per tant, seguien sent 

una mica cares.  

D’aquesta experiència  va decidir crear la seva pròpia marca d’ulleres i utilitzant l’e-

commerce per poder vendre-les a un preu assequible. 

Com ell diu,  al poder vendre per tota Espanya, no només a un lloc, i al estalviar-se 

els costos de lloguer de la botiga i de la maquinària, pot vendre les ulleres entre 55 i 

75€ amb el graduat, fet per laboratori òptic, incluit. 

Aquesta empresa es dirigeix a un públic d’entre 20 i 45 anys que està acostumat a 

comprar on-line i que no te temps o ganes d’anar a la òptica. Aquesta gent té la 

possibilitat de rebre tres o quatre montures gratuitament, emprovarse-les i que 

després li envin les que li hagin agradat més, graduades. 
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A més, tenen una iniciativa solidària anomenada “Abre los ojos”, que consisteix en 

qué per cada 2 ulleres que venen, donen un altre als nens de Anidan Kenya, 

Aldeas Infantiles o Soñar Despierto Barcelona. D’aquesta manera ajuden als nens 

a millorar la seva qualitat de vida i a augmentar les probabilitats d’èxit a l’escola 

d’aquests nens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí trobem un clar exemple dels avantatges que proporciona l’e-commerce per a les 

empreses, perquè poden vendre més barat perquè tenen menys costos, i per tant, també per 

als consumidors, que tenen la possibilitat de comprar els mateixos productes a preus més 

assequibles. 
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21. NOTÍCIES D’ÚLTIMA HORA SOBRE AMAZON 
 
“AMAZON PATENTA MAGATZEMS AERIS PER ENTREGAR LES 
COMPRES AMB DRONS” 
La companyia estatunidenca ha patentat Centres d’Emmagatzematge voladors, 

o també anomenats AFC. Aquests centres es trobarien suspesos a l’aire com 

dirigibles i en el seu interior estaria l’inventari que repartirien amb els drons.  

Els AFC rebrien els productes per mitjà de naus aèries que portarien els 

productes des d’un magatzem normal fins un d’aeri. 

 

Un exemple d’utilització seria un esdeveniment esportiu en un estadi. L’AFC 

faria publicitat sobrevolant l’estadi per després oferir al públic menjars, 

begudes, que repartiria amb drons. 

 

De moment aquesta idea només es un projecte que ha patentat la companyia 

per tenir-ho en exclusiva davant la competència, i per tant, encara no se sap si 

és viable. 
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22. ACTITUDS DAVANT EL LÍDER DE L’E-COMMERCE 
Davant de l’expansió d’Amazon i d’altres plataformes on-line, els comerços 

tradicionals s’han posat les piles per competir amb ells i sortir endavant. 

Shargo n’és un exemple.  

 

Shargo és una xarxa de repartidors i transportistes autònoms que van en bicicleta, 

moto i furgoneta, que es connecten a la plataforma i reparteixen els productes de 

diversos comerços. Shargo ofereix servei a empreses com Nostrum o l’Òptica 

Universitaria i s’encarreguen de fer els seus enviaments. Fa poc va aconseguir ser 

client de Privalia i Tea Shop. 

 

Aquesta nova empresa, a diferencia potser dels comerços de tota la vida, assegura 

que no se sent amenaçada per l’arribada de nous serveis d’Amazon a Catalunya, 

sinò que espiraran a ser clients d’Amazon i convertir-se en una peça de la seva 

estructura logística 

 

"
"
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23. IMATGES DE LA MEVA PLATAFORMA E-COMMERCE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta imatge es poden veure les diferents seccions a la barra de dalt, i les 

subseccions de l’apartat de roba. A dalt a l’esquerra s’hi veu l’eslògan de la meva 

botiga, el nom, i una breu explicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta imatge veiem el subapartat dels jerseis. A sota de cada fotografia 

trobem alguns detalls com la talla i al clicar al botó “Add to card” s’afegeix al carro 

de compra. 
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Aquí trobem una petita explicació de com funciona la plataforma pel que fa al 

pagament, l’enviament i les devolucions. Aquesta explicació la trobem a l’inici, i l’he 

fet en Castellà i Anglès. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquesta imatge hi veiem el carro de compra, on ens portaria la plataforma al 

clicar el botó “Add to Cart” d’alguna peça de roba, El cost d’enviament, que és de 

2,5€ s’afegeix automàticament i el client pot triar dues opcions per pagar. La 

primera és el Paypal, i la segona amb targeta de crèdit, encara què com està 

explicat en la imatge anterior, si són de la meva zona em podrien pagar en efectiu. 
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