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Creat i dissenyat per David Garcia



Actualitat breu d’Instagram



1.200 milions de 
seguidors

TikTok

Youtube

Instagram
WhatsApp

Facebook



Instagram Stories

INSTAGRAM: TENDÈNCIES 2021

No ha perdut protagonisme

És el contingut més popular a Instagram

Ideal per CTA (trucada a l’acció)

Negocis: + Stories, - post



Tendència a l’alça

Augment del engagement

Negocis: apropa la teva comunitat

Instagram Reels

INSTAGRAM: TENDÈNCIES 2021

Augment a 3 minuts les publicacions

Millora de l’eina per a publicar a través de IG

Shopping als Reels

Ads a Reels



Anuncis als vídeos

Augment amb el seu ús

Tendència: presentacions i novetats

INSTAGRAM: TENDÈNCIES 2021

Tendència de vídeo en format horitzontal

Instagram Videos

IGTV desapareix per donar pas a IG Videos



Més facilitat per vendre productes

Pagament amb Facebook Pay

Connexió amb Facebook i també WhatsApp

Instagram Shopping

INSTAGRAM: TENDÈNCIES 2021



L’efecte de lliscar està de moda

Nova estratègia amb els Posts

Post Carrousel

INSTAGRAM: TENDÈNCIES 2021



Canal d’exploració més atractiu

Millora els algoritmes

Descobriment

INSTAGRAM: TENDÈNCIES 2021

Pestanya de “Populars a prop” (negocis locals)



Ideal per a recursos, consells o temes

Recomanat per a empreses

INSTAGRAM: TENDÈNCIES 2021

Instagram Guides



Canvi en la visibilitat dels perfils Business

Algoritmes

INSTAGRAM: TENDÈNCIES 2021

+ Vídeo, - imatge

Millor estratègia: Stories & Reels

Més usabilitat de l’app = més visibilitat

Augment de les col·laboracions entre perfils Business



L’Algoritme d’Instagram



Com millorar els factors de 
l’algoritme d’Instagram?

1) Regularitat amb les publicacions

2) Compartir Stories

3) Interacció amb la comunitat

4) Publicar contingut quan la nostra audiència està més activa

5) TENDÈNCIA amb els REELS

6) Afegir hashtags

7) Publicar contingut en vídeo

8) Publicar post per crear un feed interessant

9) Col·laboracions

10) Crear anuncis, promocions, sortejos



Com millorar els factors de l’algoritme d’Instagram?

• Publicar regularment: Estratègia de continguts + Calendari de continguts

• Publicar Stories: Diariament: notícies, novetats, preguntes, enquestes (CTA)

• Publicar contingut quan la nostra audiència està més activa: Ús de les estadístiques

• Crear i publicar vídeo: aquest contingut augmenta la nostra reputació i credibilitat 
(duració recomanada 3-5min, creatius)

CONTINGUTS

IG beneficia qui crea i comparteix Reels

• REELS: millor estratègia de continguts per a IG (Reels més visualitzats entre 20-40 segons)

• Post: continguts de qualitat, per a un disseny del seu feed que destaqui

• Geolocalització: afegir l’ubicació del negoci local als continguts



Com millorar els factors de l’algoritme d’Instagram?

COMUNITAT

Desant les seves publicacions 

Fer comentaris a les seves publicacions 

Respondre els comentaris i likes a les nostres 
publicacions per DM

Instagram valora molt si estem connectats amb la nostra audiència

Novetats a l’algoritme:

• Interaccionar amb els 
seguidors:  

Respondre als comentaris o 
DM en la major brevetat



Com millorar els factors de l’algoritme d’Instagram?

INTERACCIÓ
Instagram valora les accions amb les publicacions

Novetats a l’algoritme:

Crea continguts que la comunitat tingui 
interès en DESAR, COMENTAR i COMPARTIR
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• Afegir #hashtags específics i 
rellevants a les publicacions :

Ajuden a connectar amb noves audiències 
i per tant aconseguir nous seguidors

Publicacions amb major visibilitat

Com trobar els millors hashtags? 
(ho sabrem a l’episodi Estratègia de Hashtags)

ESTRATÈGIES

Com millorar els factors de l’algoritme d’Instagram?



ESTRATÈGIES

• CTA “Trucades a l’acció”: 

Demanar a la comunitat que 
interactuï amb les nostres 
publicacions

Els comentaris a les publicacions 
augmenten la visibilitat d’aquestes 

Fer preguntes o enquestes a través de Post, 
Reel o amb Stories

• Crear anuncis, promocions, sortejos: És l’opció més ràpida per millorar la presència

• Col·laboracions entre perfils 
Business o bé perfil d’influència

Millorar la visibilitat 
Augmentar els seguidors del nostre canal 
Aconseguir reconeixement[

Com millorar els factors de l’algoritme d’Instagram?



Què penalitza?

Fer servir els mateixos hashtags a cada publicació

Com millorar els factors de l’algoritme d’Instagram?

Eliminar o editar un Post, Reel o Video un cop publicat (esperar 24 hores)

Compartir més de 1 Post, Video o Reel en menys de 5 minuts

Stories: si les últimes no aconsegueixen mínim 50% visualització

NO PUBLICAR!

Ús d’apps externes per guanyar seguidors, monitorització de perfils o 
que realitzin accions automàtiques i no orgàniques

No interaccionar amb la comunitat



L’Estratègia de 
#Hashtags

 




Per millorar els factors de l’algoritme d’Instagram

Què són els hashtags?

Són etiquetes que permeten visualitzar la informació d’un tema concret en ordre cronològic. 

Els continguts que utilitzin hashtags apareixeran publicament. 

Sense hashtags, les nostres publicacions no serien tan rellevants.

L’Estratègia de #Hashtags

Augmenta la presència

Perquè utilitzar #Hashtags ?

Augmenta la interacció

Ajuda a trobar la nostra audiència



Utilitzar eines per analitzar hashtags

ALL-HASHTAG  all-hashtag.com 

RITE TAG   ritetag.com 

METRICOOL  metricool.com

Com trobar els millors hashtags?

Investigar quins fa servir…

… la nostra Audiència 

… la nostra Competència 

… influencers del sector 

… a Instagram

Per millorar els factors de l’algoritme d’Instagram
L’Estratègia de #Hashtags



Per millorar els factors de l’algoritme d’Instagram
L’Estratègia de #Hashtags

Identificar els hashtags més importants
Segons 5 categories

GENERALS: Hashtags que descriguin el que oferim (serveis o productes) 

De CLIENT POTENCIAL: demogràfics (país, localitat…) 

COMUNITAT: que defineixi la nostra comunitat de seguidors (serveis/productes i demogràfics) 

PROPI: Hashtag personalitzat per la nostra marca, servei, producte o esdeveniment 

TENDÈNCIA: Hashtag de tendència i d’ús molt habitual de la comunitat



Per millorar els factors de l’algoritme d’Instagram
L’Estratègia de #Hashtags

Identificar els hashtags més importants
Segons 5 categories

GENERALS: 

De CLIENT POTENCIAL: 

COMUNITAT: 

PROPI: 

TENDÈNCIA: 

Quants hashtags utilitzar?
POST: Màxim 30 

REEL: Recomanable entre 3-5 
Vídeo: Recomanable entre 3-5 

Stories: Màxim 10 

RESULTAT

#marquetingdigital #emprendre #dissenyweb 

#visitpalafrugell #costabrava 

#marketingdigitalgirona #comerçpalafrugell 

#gocommunitis 

#socialmedia #communitymanager



Per millorar els factors de l’algoritme d’Instagram
L’Estratègia de #Hashtags

Restaurant…

GENERALS: 

De CLIENT POTENCIAL: 

COMUNITAT: 

PROPI: 

TENDÈNCIA: 

EXEMPLE

#cuinacatalana #cuinacreativa #cuinadeautor 

#beguresautentic #ilovecostabrava 

#begurgastronomia #catalunyacuina 

#diferentrestaurant 

#foodexperience #foodlover



Les Estadístiques amb Instagram for Business



Les estadístiques ens serveixen per analitzar

La interacció amb les 
nostres publicacions

LIKES 

COMENTARIS 

DESATS 

VISUALITZACIONS 

SEGUIMENT 

VISITES A LA BIOGRAFIA

Quina és la nostra 
audiència

DADES DEMOGRÀFIQUES 

INTERESSOS 

COMPORTAMENT 



Com interpretar les estadístiques
A les publicacions

Interacció
Likes 
Comentaris 
Compartit 
Desats

Abast de perfils únics 
Total interaccions 
Visites al nostre perfil

Accions a la 
publicació

Segueix…



Com interpretar les estadístiques
A les publicacions

Abast de comptes

Interacció
Likes 
Comentaris 
Compartit 
Desats

• Des del feed de notícies 
• Dels hashtags 
• Des del nostre perfil 
• Des d’altres (missatges directes, guardats, a través de hashtags…)

Impressions

Número de vegades que ha sortit visible el post

Activitat 
al perfil

Visites al nostre perfil 
Nous seguidors 
Botó Contacte



Com interpretar les estadístiques
Al nostre perfil



Com interpretar les estadístiques
Al nostre perfil (ABAST)

Pàgina principal Estadístiques

Abast de l’audiència

Ciutats 
Països 
Edat 
Sexe

Abast de seguidors 
i no seguidors

Abast per tipus 
de contingut



Com interpretar les estadístiques
Al nostre perfil (INTERACCIÓ)

Pàgina principal Estadístiques

Qui és l’audiència 
que interactiu

Ciutats 
Països 
Edat 
Sexe

Interacció de seguidors 
i no seguidors

Interacció amb 
els continguts

Posts 
Stories 
Reels 
Videos



Com interpretar les estadístiques

Pàgina principal Estadístiques

Al nostre perfil (SEGUIDORS)

Creixement de la comunitat
Dades demogràfiques

Segueix…



Dies de la setmana que 
estan més actius

Horari quan estan més actius

COMUNITAT

Com interpretar les estadístiques
Al nostre perfil (SEGUIDORS)



Estratègia de continguts: Post, Stories, IGTV, Reels…



Quins tipus de contingut podem crear a Instagram?

POST

Publicació de: 

Imatges 
Galeria d’imatges 

Contingut permanent 
al feed

STORIES

Publicació de 15”: 

Imatges 
Vídeos 

Afegir stickers, textos, 
música, etc 

Contingut amb una 
caducitat visible de 

24h

VIDEOS

Publicació de: 

Vídeos (de 3” a 60”) 

Vídeos llargs: 
Màxim 15min a través de 

l’app 

Màxim 60min a través de 
web 

Contingut permanent 
al feed Videos

REELS

Publicació màxim 60”: 

Vídeos creatius/
educatius 

Afegir stickers, textos, 
música, etc 

Contingut permanent 
al feed Reels

GUIES

Coleccions de: 

Guies de llocs, productes 
i publicacions 



Oferir contingut regularment

Publicacions amb imatges i vídeos de qualitat

Amb una descripció (COPY) detallada i interessant

Ús de hashtags

Etiquetar productes (Instagram Shopping)

Ideal per a negocis i marques

Estratègia de continguts amb Instagram

POST



Estratègia de continguts amb Instagram

Oferir contingut regularment

Actualment és el contingut més valorat

És l’eina ideal per la “trucada a l’acció”

No cal qualitat, si creativitat

Recomanable l’ús de stickers: ubicació, 
hashtags, mencions, productes, etc

Podem afegir una URL externa (a partir de 
10000 seguidors o amb anuncis)

Ajuda a no sobrecarregar de informació en el 
nostre feed

Fer màrqueting en temps real

Podem reutilitzar el contingut

Per a negocis, marques i creador de 
continguts

STORIES



Estratègia de continguts amb Instagram

El vídeo és el contingut amb millor engagement

Contingut de valor per l’audiència

Canal propi per presentar-nos com experts

Continguts elaborats i de qualitat

La mètrica més important és la Visualització

És el contingut que millor capta la nostra audiència (reconeixement)

Per a negocis i marques

Recomanat contingut amb una duració de entre 3-5 min

VIDEOS

IGTV desapareix  i passa a ser Instagram Videos



Estratègia de continguts amb Instagram

Contingut creatiu i diferent

Ideal per a creadors de contingut

Actualment, IG valora molt l’usuari que publica Reels

Vídeo amb informació o exposició en format breu

L’audiència valora la personalització i apropament dels continguts de les marques

Útil perquè la comunitat reaccioni (CTA)

Reels es diferenciarà com un contingut divertit, creatiu i educatiu

REELS



Idees per a continguts

Abans i després
Ús de producte, tractament, canvi d’estil…

Darrera del negoci
Qui hi ha darrera de la marca, mostrar com es treballa…

Moda
Tendències, novetats a la botiga, recomanacions al vestir…

Consells / tutorials
Consells pràctics o bé tutorials del com funciona, com es fa (millor format IGTV)

Informació
Del negoci, sector, esdeveniments, nous serveis…

Serveis / Productes
Presentació dels serveis o bé venda de productes



Com vendre productes amb Instagram Shopping



Què és Instagram Shopping
És la botiga d’Instagram, a on ens permet integrar el nostre 

catàleg de productes amb el nostre perfil.

Permet a les empreses etiquetar els productes en publicacions i stories.

Als posts s’afegeix una petita icona de cistella de la compra a la imatge.

A les stories s’afegeix com a sticker.

Disposem d’un apartat de botiga al mateix perfil.



Disposar de la Pàgina de Facebook 

Obtenir el perfil d’Instagram for Business 

Aquests 2 perfils han d’estar vinculats 

Administrar a través de Facebook Business Manager

Què és necessari per afegir Instagram Shopping al perfil



1er… a Facebook

• Activar la pestanya Botiga de la 
fanpage 

• Afegir cada producte per vendre 
(imatge, preu, descripció), si ha de ser 
manual 

• Afegir el catàleg de productes a través 
del Business Manager 

A més… 

• Opció Facebook + Shopify 

• Servei de missatgeria i contacte 

• Estadístiques de vendes 

• Ressenyes de productes



Facebook

Amb Ecommerce Sense Ecommerce

Afegir productes manualment 
(imatge, títol, descripció, preu i 

URL) 

o bé 

Afegir catàleg de productes 
(web ecommerce o Shopify) 

La compra es realitza a la web 

Pagament mitjançant web 

Anuncis Facebook Ads

Afegir productes 
(imatge, títol, descripció, preu) 

Gestió de compra a través de 
missatgeria 

Cal obrir compte Paypal 
(recomanat) 

Anuncis Facebook Ads



Activar Facebook Shop

Hem d’activar la pestanya Botiga per 
afegir articles.



2on… Activar Instagram Shopping

És necessari tenir perfil Instagram for Business 

Els articles s’afegeixen automàticament a 
través del Facebook Business Manager 

A més… 

Opció Instagram + Shopify 

Servei de missatgeria i contacte 

Estadístiques de vendes (Facebook)



Instagram

Amb Ecommerce

Afegir els productes a la fanpage 
O bé 

A través d’un catàleg de la ecommerce 

Registre a Instagram Shopping (dins l’App) 

Etiquetar productes a les publicacions 

Afegir productes com stickers a stories 

La compra es realitza a la web 

Pagament mitjançant la web 

Anuncis Facebook Ads



Amb Ecommerce (botiga online)
Hem de registrar-nos a Compres a 
Instagram.



Amb Ecommerce (botiga online)
La venda es fa a la web ecommerce.



Instagram

Sense Ecommerce

Publicar imatges de qualitat 

Informar dels productes a la descripció 
(copy) del post 

Fer referència del link que tenim a la 
biografia (Link a la Bio) 

Informar en privat de les formes de 
pagament i enviament 

Molt recomanat Paypal 

Anuncis Facebook Ads



Gestió de catàlegs dels productes
Facebook Business Manager 

(business.facebook.com)

https://business.facebook.com/settings/product-catalogs

http://business.facebook.com
https://business.facebook.com/settings/product-catalogs


Afegir un catàleg de productes de la ecommerce
a través de Business Manager 

(business.facebook.com)

• Crear catàleg amb Administrador de catàlegs 

• Pujar productes manualment o pujant un arxiu creat a la web 

• Conectar amb la plataforma de comerç electrònic

facebook.com/products

http://business.facebook.com
https://www.facebook.com/products


El futur ja està aquí per Instagram Shopping

Un apartat de Botigues exclusiu

 

https://www.facebook.com/products


El futur d’Instagram Shopping

Pagament directe a través de Facebook Pay

 
No serà obligatori obtenir una web ecommerce

 Connexió total amb Facebook i WhatsApp

La compra-venda es farà sempre a la plataforma de Facebook

https://www.facebook.com/products


Apps i eines per la gestió d’Instagram



Edició i disseny d’imatges
Aplicacions per a dispositius mòbils

 


Snapseed Canva

Disponible a: Disponible a:

WEB 

App d’edició 
d’imatges

App de disseny



Edició i disseny d’imatges
Apps per a dispositius mòbils

Remini

Lightroom Canva 
Stories

Unfold VSCO

PicsArt



Edició i creació de vídeo
Aplicacions per a dispositius mòbils

https://apps.apple.com/es/app/splice-video-editor-y-fotos/id409838725
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lemon.lvoverseas&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/capcut/id1500855883


CAPCUT
App creació i edició de vídeo

Gratuït 

Molt complet 

Fàcil d’utilitzar

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lemon.lvoverseas&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/capcut/id1500855883


Gestió d’Instagram
Crea, gestiona i programa les publicacions

https://business.facebook.com/creatorstudio

Disponible com app: 
Facebook Creator Studio

https://business.facebook.com/creatorstudio


Consells per crear una publicació
Separació de línies/paràgrafs

 


Spacegram
https://triunfagram.com/spacegram

Versió WEB

Instaspacer



Consells per crear una publicació
El repost

• Demanar per privat si es pot utilitzar o 
fer repost de la fotografia 

• No modificar el contingut del repost 
sense demanar permís 

• Mencionar i etiquetar el propietari de 
la imatge

 


Reposter for Instagram

Regrann - repost for Instagram



Gestió d’Instagram

Analítica, gestió i planificació per les xarxes socials. 

Permet programar les publicacions.

Crea i programa les publicacions



Gestió d’Instagram
Crea i programa les STORIES

Planoly: Permet programar Stories i posts



Gestió d’Instagram
Crea i programa les STORIES

Storrito: Permet programar Stories



Gràcies

Segueix-nos
communitis.cat 

@communitis




