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Marqueting i comunicació aplicats a 
les organitzacions socials 

E El marqueting és un element fonamental per al disseny i materialització d' uns serveis i 
productesadequats a les necessitats deis nostres usuaris. Es tractad' aplicar una metodologia 
de treball que consta de diversos passos que anirem desenvolupant de forma progressiva. 
És una guia que posa en ordre la success iva infonnació que anem recol li nt sobre elnostre 
entorn més immediat. Uncopdesenvolupat aquest procésderecoll idad' infOlmació, tindrem 
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els elements suticients per prendre decisions estrategiques encaminades a definir un servei 
efica" a un determinat segment de la població amb unes necessitats concretes. 

Paraules dau: Anali si interna, Comercialització, Comunicació, Entorn, Estudi de mercat, 
Marqueting, Marqueti ng directe, Pla de com unicació, Posicionament, Preu. Relacions 
públ iques, Segmentació, Serveis 

Marketing y comunicación 
aplicados a las organizaciones 
sociales 
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pa ra el diseri o y /J1a te riali~ac iól/ de Ul/ OS 
servicios y productos adecuados a las ne
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rrollal/do de fo rma progresiva. Es lIIta guía 
que pone en orden la sucesiva info rma 
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entomo más inmedialo. Una vez desarro
llado eSle proceso de recogida de infor
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con unas necesidades concretas. 
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.0liliiii Introducció 

El concepte de marqueting 

El concepte de marqueting ha estat definit de moltes maneres per part de 
di versos experts. Tanmate ix, e l terme marqueting pot crear confusió en la seva 
de fini c ió; marqueting no és venda ni comerc ialitzac ió. no és comunicació, ni 
di stribuc ió, ni relacions públiques, ni són mailings per captar poss ibles 
usuari s. Pode m definir e l marqueting com "un procés de gestió que té CO I71 

obj ecte identificar, anticipar i sati5fer les necessitalS i l11oti vacions deIs 
nostres usuaris de manera rendible i satisfactoria " (Kotl er, 1996) En el cas 
deis serve is prestats per una o rganització soc ial la rendibilitat va més enll a de 
l' economica, és soc ial i comunitari a. 

En totes ell es trobem e lements comuns que ens poden servir per introduir-nos 
en e l concepte de marqueting o ri entat a les o rganitzac ions soc ials i que ens 
permeten dir que una entitat ori entada al marqueting és aque ll a en que: 

L' usuari és la raó de ser de la seva organització 
Un bon serve i és aque ll que és útil al seuusuari i que. per tant , s' adapta a 
les seves necessitats. 
El facto rd ' ex it és cone ixer i comprendre les necessitats deis nostres usuari s 
i gene rar la seva fide litzac ió. 
Les necess itats i moti vac ions de is seus usuari s se sati sfan de manera 
rendible i sati sfacto ri a. 
Té en compte que e l marqueting és un instrument que ens se rve ix per 
re lac ionar I' o ferta amb la demanda d ' una determinada necess itat soc ial. 
On la recomanac ió pos iti va (la re ferencia, el boca-orell a) és e l millor mitja 
per captar fons, usuari s, socis, voluntari s ... 
On el personal de contacte, junt amb la formac ió tecnica, són e ls millors 
venedors deis serveis perque detecten noves necess itats. 
Estre ny la re lac ió amb e ls usuari s generant un corrent de comunicació i 
di aleg personal constant. 
Téen compte I' enfocament a la demanda enfront de I 'enfocament tradicional 
de l' oferta . En l' enfocament de l' oferta l' organitzac ió di ssenyava un servei 
i, posteri orment , es plantejava: a qui li puc vendre? En l' actual enfocament 
a la demanda, l' organitzac ió es planteja: que necess iten els meus usuari s?, 
i un cop analitzades les seves necessitats defineix quin serve i pot o ferir
los. 
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L'estructura d'un Pla de Marqueting 

Un Pl a de Marqueting estrategic ori ental al sector no lucratiu i a sati sfer les 
necess itats de Is seus usuari s tindria el següent esquema: 

Grafie 1. L'estruetura d'un Pla de Marqueting 

Fase 1 

Recollida d 'informació 
Analisi externa 
Analisi de la competencia 
Analisi interna 
Estudi de mercat 

Fase 4 

Disseny del servei 
característiques 

Servei 
Preu 
Procés de comercialització 
finanyament 
Comunicació Interna i 
externa 

Pressupostos 

Fase 5 

Mecanismes de seguiment i avaluació 

Fase 2 

Definició del nostre públic 
objectiu 

Segmentació 

Fase 3 

Diferenciació pel que fa a la 
resta d'organitzacions 
socials i administració 
pública 

Posicionament 

El procés d 'elaboració d ' un Pla de Marqueting ha d ' incloure la implementac ió 
d ' un sistema de recollida d ' informac ió tan internacom ex terna que ens permeti 
di sposar de dades suficients per poder prendre dec isions estrategiques amb e l 
mínim de ri sco Els doss iers, estadístiques, informes, bibliografi a recent sobre 
e l sec tor social, consulta a pagines web d ' altres entitats, etc ., s' han de trobar 
contínuament a la nostra di sposició per poder estar al di a del que succeeix al 
nostre entorn i en la nostra propia organització. 
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El procés d'identificar I'entorn extern i intern de la nostra 
organització 

Analisi de I'entorn 

L' anali si de I 'entorn inclou els factors amb e ls qual s l' organització interactua 
directament i que tenen una influencia directa en la seva capac itat per assolir 
e ls seus objectius. La complexitat de la situació política, economica i social 
actual motivada pel ritme del canvi tecnolog ic i de les comunicacions, així 
com del procés de g lobalització de les economies internacionals fa necessari 
incrementar el grau de coneixemen t de tots e ls actors i forces no controlab les 
per I'organitzac ió i que tenen una influencia sobre e l seu ambit d ' actuació 
actual i potencial. Es tracta de detectar les tendencies, canvis, ame naces i 
oportunitats per poder planificar de manera flexible i adaptar-nos a les 
circumstancies del moment. En aq uest apartat tindrem en compte aq uell s 
factors de I'entorn que afecten directament les organitzac ions no lucratives. 

Les organitzacions actuen en un ampli espa i de variab les no controlables que Les 
ca l coneixer i que tenen una influenc ia directa en e l nostre ambit d ' actuac ió. organitzacions 

Les principals forces del macroentorn que hem de tenir en compte en el 
desenvolupament d ' un pla de marqueting són: 

a) Entorn demografic 

Segons e l Cens de població espanyo la en 2004, difós per l' InstitUlo Nac ional 
de Estadística (INE) , les projeccions demografiques de futurque tenen relació 
amb les act ivitats del sector social es vi nculen amb e l procés d 'enve lliment 
de la població i I'augment de la immigració. 

b) L'entorn economic 

L' entorn economic és format per una serie de factors que afecten l' acció de les 
organitzac ions no lucratives com la reestructuració de I'estat del benestar i la 
conseqüent precarietat labora l, la creixent dificultat per acced ir a I'habitatge, 
la retall ada de les prestacions socials, la privatització de molts deis serveis 
soc ia ls que fin s ara prestava I'administració pública , e tc. Aquestes 
circumstanc ies han contribuH a la marg inació de col·lectius tradicionalment 
susceptibles dei s vaivens de l' economia tals com joves, persones de més de 
SO anys amb problemes per aconseguir una fei na estable, jubilats amb 
pensions per sota deis mínims de superv ivencia, etc. 

actuen en un 
ampli espai de 
variables no 
controlables 
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c) L'entorn polític-Iegal 

Les dec isions estrategiques de les organitzacions es veuen afectades de forma 
molt directa per I'entorn polític- Iegal. La possible aprovac ió de determinada 
legislac ió o la decisió de privatitzar un servei públic pot signi ficar restriccions 
o oportunitats importants. La informac ió sobre els esdeveniments polítics i 
legislatius són fonamentals per rea litzar un pla estrategic o de marqueting i 
poder calcular els ri scos d ' inversió en determinades conjuntures. 

Els principals factors que poden influir en I'entorn políti c- Iegal són: 

La coHaboració amb el sector públic i privat 
La cre ixent interrelac ió entre el sector pri vat i públic amb el sec tor no 
lucratiu es concreta en allo que s' ha denominat "societat relac ional". 
Aquest nou model de cooperac ió intersec tori al implica que les poss ibles 
solucions als problemes socials s' han de pl antejar de forma conjunta entre 
els di versos agents socials. És a dir, les empreses han d'assumir la seva 
responsabilitat soc ial i revertir part deis seus beneficis a mi llorar la societat 
i, per altra banda, I' admini stració pública no ha de ser una mera financ¡:adora 
de les polítiques socials sinó que s' ha d ' implicar de forma directa a 
analitzar les causes de la pobresa i la marginac ió i actuarconjuntament amb 
les organitzac ions no lucrati ves per superar l' actual model ass istencial. 

L'impacte de la Unió Europea 
L' impacte de la integració a la Unió Europea afecta totes les facetes de la 
societat (cultura, economia, política, dret... ) Lesorganitzacions no lucrati ves 
s' hauran d'adaptar a la normati va europea sobre qualitat deis seus serveis 
i de treball en xa rxa, cosa que impli carü adequar, modernitza r i 
profess ionalitzar les seves estructures. 

d) L'entorn cultural i I'augment de la solidaritat 

En la nostra societat e1s va lors, les normes socials i les creences són elements 
clau per entendre l' entorn que ens envolta. Un aspec te important en iniciar un 
pla de marqueting i analitzar I' entorn cultural és tenir en compte el fo rt 
creixement de la parti cipac ió en les organitzacions denominades del tercer 
sector i del voluntari at, principalment en organitzac ions ecologistes, entitats 
d' ajuda a malalts i marginats, de cooperac ió amb el Sud i d 'educació i trebal! 
social. 

e) Can vis en I'estructura organitzativa de les entitats no lucratives 

Els can vis economics i socials han canviat les estructures tradic ionals de les 
empreses. Comencen a sorgir noves formes d'organitzac ió basades en els 
següents conceptes: 
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Noves estructures organitzatives cada cop més horitzontals, que el i mi nen 
els comandaments inlermedis i que descentralitzen e l procés de presa de 
dec isions mitj anvant e l treball en equipo 

Unes organitzacions basades en I'aprenentatge, en que tots els seus 
components partic ipen en la identifi cac ió i solució de is problemes que 
afecten l' organi tzac ió. 

Visió estrategica de la gestió, davant la necess itat de donar resposta a les 
noves necess itats deis c1ients i usuari s i d ' anti cipar-nos a la competencia 
implica la utilitzac ió de nous instruments de gesti ó. 

La creixent utilització de les noves tecnologies, que faci liten la in formació, 
comunicació i la formac ió interna necessari a per a la realitzac ió de serveis 
i projectes. 

Un nou enfocament de la gestió deIs recursos humans basat en la 
tlexibilitat per adaptar-se a I' entorn i a I' augment de la competencia. 
Aquesta tlexibilitat té unes repercuss ions molt directes en les re lac ions 
laborals entre empresa i empleats: 

Analisi Interna 

Un cop finalitzat I' anali si de l seu entorn haura de rea litzar una anali si intern a 
de la nostra organitzac ió amb l' objecliu de definir quines són les vari ables que 
condic ionaran les nostres estrategies de futur i que ens definira e ls nOSlres 
punts febles i forts. 

Per dur a lerme aquesl procés d 'audilori a interna cal: 

La utilització de dades economiques mitj an~ant la informac ió contable: 
resultats i pressupostos de les últimes campanyes economiques. 
La parti cipac ió acti va mitj an~ant entrev istes qualitati ves i quantitati ves 
del personal directiu , administratiu i d ' atenció directa amb e ls usuari s de 
les di verses arees funcionals de I' organització. 
Pl antejar aquesta reco llida d ' informac ió amb l' objectiu de formular 
estrateg ies i pl ans operatius de futur. 

Els principals punts a auditar són: 

Missió, mitj an~anll ' a n a li s i de les acti vitats realitzades per I'organitzac ió 
i de la se va adequac ió als seus objectius i finalitats soc ials. 
Estrategies realitzades i presents, identificant quines estrategies han 
tingut h it i quines han fracassat, indagant en les causes. 
Serveis i projectes, analitzant la seva coherencia en cada area d 'acti vitat 
de l' organitzac ió i la seva posic ió competiti va pel que fa a la resta d ' entitats 
de l sector on actua perdeterminar la seva eficac ia i la for~a de pos icionament 
de I'organitzac ió. 
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Estudi deis perfils demografics d' usuaris, associats, donants (edat, domici I i, 
dades de contacte, profess ió ... 
Política de preus (costos, marges i situació pe l que fa al sector) 
Polítiques de comunicació, identificant el públic objectiu al qual ens 
adrecem i els percentatges d ' audiencia i de resposta efecti va en e ls di versos 
mitj ans de comunicac ió, així com la notorietat i grau de coneixement de 
la nostra organitzac ió i deis benefi cis deis nostres serveis i projectes. 
Comercialització/Finan~ament, mitj an~ant l' estudi deis di ferents canals 
de captac ió de fons quantitati vament i qualitati vament, e l cost de I 'esfor~ 

comerc ial com a percentatge de la xifra total de facturac ió i les capac it ats 
logístiques. 
Serveis a usuaris, associats i donants, mitjan~ant l' ava luac ió del personal 
de contac te amb el públic, in fraestructures i valorac ió del seu grau de 
sati sfacc ió. 
Capacitats financeres, amb l' objectiu de projectar escenari s de futur 
reali stes. 

Analisi de les entitats que actuen en el nostre entorn 

Les organitzac ions han d 'obtenir una in formació concreta i e fecti va sobre les 
entitats no lucrati ves que actuen en el nostre entorn : els seus objectius, 
estrategies presents i futures, cultura organitzati va, costos, preus, punts forts 
i febles, política de comunicac ió, finan~ament, així com de is serveis i projectes 
que ofereixen. 

Sistemes d'lnvestigació en M~uqueting. L'estudi de 
mercat 

Les organitzac ions han d'endegar un sistema d ' informació, objectiu i sistemati c, 
que ens pugui ajudar en la presa de dec isions estrategiques i a corroborar les 
dades que hag in recollit de I' anali si de I' entorn . Serveix per detectar grups 
d ' usuaris amb necess itats i demandes no sati sfetes i determina la rendibilitat 
d 'aquestes necessitats o des igs. 

Hi ha dos tipus d 'estudi s de mercal: 

Estudi de mercat ocasional 
Que es realitza en un moment determinat amb I' objectiu d 'obtenir 
informac ió per prendre decisions puntuals. 

Estudi de mercat permanent 
Consisteix en un sistemaorganitzat d ' obtenció d ' informac ió amb I' objectiu 
de planificar les prioritats estrategiques. 
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Fonts d'informació 

a) Fontssecundaries 

Es poden obtenir fo nts d ' informació prev iament ex istents a I' estudi i que no 
s' han elaborat específicament per a ls objectius de la investi gació. Actualment 
la informac ió disponible que ens pot servir per estar al di a de les tendenc ies 
i novetats sobre e l sector no lucrat iu a Internet és molt amplia i de facil 
access ibilitat. Podem destacar: Xarxanet (www.xarxanet.org), La fundac ió 
Empresa y Sociedad (www.empresaysoc iedad.org), Fundación Lealtad 
(www.fund ac io nl ea ltad .o rg), Fundación Luís Vives 
(www.fundac ionlui sv ives.org) També podem trobar info rmació en di verses 
entitats públiques i pri vades: InstitUlo Nac ional de Estadística www. ine.es). 
els anuari s economics d 'entitats financeres o d 'entitats públiques i pri vades, 
diverses publicac ions de fundacions especialitzades en e l sector no lucratiu , 
etc . 

La utilitzac ió de fonts secundaries té I'avantatge que signifiquen un estalvi 
en temps i diner i serve ixe n d ' informació complementari a per contrastar la 
fiabilitat de les dades primaries obtingudes. Per contra, sov int són unitats de 
medició que no s ' adapten a les nostres necessitats i no acostumen a estar 
actual i tzades. 

b) Fonts primaries o internes 

Són aque lles que procede ixen de les estadístiques de la mate ixa organització 
com poden ser les dades del departament de comptabilitat, de gestió de 
projectes, d 'estudi s o plans de marqueting anteriors 

Instruments per obtenir informació 

La investigació qualitativa 

Aquest tipus d ' investi gac ió no es pot expressar de forma numerica i serveix 
per detectar necess itats, motivacions, actituds i comportament envers la nostra 
organització. Generalment s' utilitza en la investi gac ió exploratoria i serveix 
de base per a la investi gac ió quantitati va posterior. Els principals melOdes 
d'investi gac ió qualitativa són: 

a ) Entrevista en profunditat 

És una entrev ista personal no estructurada on I' objectiu que es persegueix és 
que l' entrev istat aporti la seva opinió personal sobre un tema determinat, 
utilitzant un gui ó temati c amb tots els aspectes a considerar. El paper de 
I' entrev istador és passiu i neutre, sense judic is de valor a les aportac ions de 
I'entrev istat. Suggereix temes pero no realitza preguntes i deixael protagoni sme 
a l' entrev istat. 
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b) Dinamiquesdegrup(FOCUSGROUP) 

Un grup de persones es reuneix per debatre i di scutir de manera oberta i no 
estructurada al voltant d ' un determinat tema. El grup és condu·it per un 
moderador de manera no directi va i ha de ser formada entre 8 i 10 persones. 
Es tracta d ' una tecnica exploratoria que és molt útil per a la generac ió 
d ' hipotesis a validar. 

És una dinamica d ' interacció comunicacional entre les persones assistellls que 
serveix per obtenir informació prev ia pe l que fa a un determinat aspecte del 
que no tenim cap informac ió o per realitzar estudi s en profunditat sobre 
moti vacions, actituds, comportaments, identificació de nous serveis o productes 
o per acotar objectiu de posteriors investigac ions quantitati ves. El paper del 
moderador/ dinamitzador és actiu i tot utilitzant un guió tematic suggereix 
temes i realitza preguntes, tot i que el protagoni sme recau sobre e ls assistents. 

e) Tecniques de creativitat (brainstorming) 

A partir d ' un plantejament inic ial del tema a desenvolupar, I'objectiu és 
obtenir e l més gran nombre possible d ' idees que la reforcen i milloren mirant 
d 'eliminar qualsevol impuls crític per així crear un clima de confi an¡;a en el 
que s'anoten totes les idees, eliminant qualsevol críti ca, generant el major 
nombre d ' idees. 

Per dur-Ia a terme ca l e leg ir un grup heterogeni de persones. Cada grup abra¡;a 
entre SilO persones que treba ll en sobre un problema específic, i ha de tenir 
un coordinador entrenat que fac i complir les reg les amb la finalitat d'obtenir 
una solució creativa al problema plantejat. 

La investigació quantitativa 

En aquest sistema d ' investi gació la informac ió reco llida pot expressar-se de 
manera que es pugui mesurar de forma numeri ca i que utilitza un qüesti onari 
estructurat 

a) Metodes d'aplicació 

Per a la seva realització s' utilitza una mostra representativa de la poblac ió 
objecte d ' estudi mitjan¡;ant la utilització d ' un qüesti onari estructurat a aq uest 
efecte. EIs princ ipals metodes de recollida d ' informac ió quantitati va són: 

Personal 
Els seus princ ipa ls avantatges consisteixen en que tenen un e levat índex de 
respostes, es redueixen les res postes evas ives Es coneix amb exactitud qui 
respon a I'enquesta, poden mostrar-se materi als auxili ars de supon i pot 
recollir-se més informació de I' entrev istat. Per contra, e ls seus princ ipal s 
inconvenients són el fet de tractar-se d ' un metode caren temps i despla¡;aments, 
és re lati vament lent i hi ha la possibilitat de di storsió per part de l 'entrev istador. 
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Postal 
EIs seus principals avantatges consiste ixen en que es tracta d ' un sistema 
economic de reco llida d ' informac ió, que pot incloure una amplia mostra sense 
tenir en compte la di sponibilitat de les persones a entrev istar, la fl ex ibilitat en 
e l temps de resposta i que e limina possibles influencies de I' entrev istador. EIs 
seus principals inconvenients radiquen en e l seu baix índex de respostes, la 
difi cultat a coneixer amb garanti es la identitat de I'entrev istat, les possibles 
influenc ies d ' altres persones en les respostes, el fet que poden produir-se 
di storsions en les respostes per una mala o incompleta lectura de la pregunta 
i que no pot rea litzar-se quan es requere ix una resposta rapida . 

Telefonica 
És un sistema més economic que I'entrev ista personal alhora que molt rapid , 
permet entrev istar persones de difícil captac ió per a I'entrev ista personal, no 
hi ha de formac ions deri vades de la lectura de l qüesti onari i té un e levat índex 
de res postes. 

b) Recomanacions per a I'elaboració del qüestionari 

• Enunc iat de les preguntes 
Utilitzac ió d ' un vocabulari assequible 
L' enunc iat ha d ' in vitar a contestar 
Preguntes concretes 
Preguntes neutres 
Preguntes curtes 

• Ordre de les preguntes 
Preguntes de pertinenc;:a a l' uni vers 
Cos del qüesti onari : 

Preguntes més fac il s, generiques, introductori es, per anar passant 
a preguntes més difícil s 
Agrupar les preguntes per temes i alternar preguntes fac il s amb 
di fíc il s 

• Presentac ió de l qüesti onari 
Ben di ssenyat, amb qualitat de presentació 
Preguntes numerades seqüencialment 
Preguntes precodifi cades 
Estructura fac il de manipular 
Ev itar que sig ui llarg 

1 69 



Per segmentació 
entenem la 

identificació d'un 

37 Educació Social 

El contingut de I' informe de resultats d ' un estudi de mercat ha d ' incloure e ls 
següents apartats: 

1. Introducc ió: presentac ió deis motius de la investi gac ió 
2. Objectius de la investi gació 
3. Metodologia aplicada 

Nombre de dinamiques 
Caracterís tiques (c riteri s de segmentac ió deis grups) 

4. Anali si de les dinamiques 
S. Conclusions (caracter descriptiu) 
6. Recomanac ions (emissió de judicis de valor) 

La definició del nostre ambit d'actuació: estrategies de 
segmentació i posicionament 

L'estrategia de segmentació 

Un cop recollida la informac ió necessaria sobre el nostre ambit d 'actuac ió i 
comprovat que ens trobem en un context soc ial, políti c i economic complex 
i uns pote ncials usuari s amb necess itats mo lt concretes , les organitzac ions han 
d 'analitzar les seves característiques propies amb I' objectiu de desenvo lupar 
una oferta de serveis o productes per a cada públic objectiu . La segmentació 
també ha de servir per e leg ir els grups als que diri girem la nostra políti ca de 
comuni cac ió o de comerc ialitzac ió. Les organitzac ions ana litzen les 
característiques propies de cada possible usuari amb l' objectiu de desenvolupar 
una oferta concreta per a cada públic, adaptant e ls seus productes i serveis per 
a cada segment. 

Per segmentac ió entenem la identifi cac ió d ' un o vari s grups d ' usuari s amb 
necess itats homogenies que justifiquin diri gir cap a ell s unes ofertes (mi x de 
marqueting) específiques i diferenciades 

o varis grups Variables per segmentar grups de persones 
d'usuaris amb 

necessitats Per segmentar els nostres usuari s podem utilitzar di verses vari ables que ens 
homogénies que permetran oferir uns serveis adequats i adaptats a les se ves necessitats. 

justifiquin dirigir 
cap a ells unes 

ofertes 
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Variables 

Geografiques 

Demogratiques 

Psicologiques 

De comportament 

Economiques 

En relació amb 
I'organització 

Descripció 

Barri , població, ciutat, comunitat aut6noma, país 

Edat, sexe, nivell d'educació i formació ... 

Estils de vida, necessitat de serveis, ideologia política, 
personal itat. .. 

Avantatges que busquen en la nostra organització, 
necessitats que vol cobrir. .. 

Capacitat adquisitiva, actitud pel que fa al preu ... 

Grau de participació, preferencies i motivacions .. . 

Classes d'estrategies de segmentació 

Podem aj ustar la nos tra políti ca de marqueting mi x (se rve i, preu, 
comercialització i comunicació) en funció de les nostres possibilitats i de la 
situac ió de \' entorn o 

Grafic 2. Classes d'estrategies de segmentació 

Estrategia 

Indiferenciada 

Diferenciada 

Diferenciada 

Concentrada 

Definició 

L'estrategia se centra en una producció, distribució i 
promoció de forma massiva per a tots els usuaris. 

Té I'avantatge de I'economia de costos , per6 té el risc 
de la forta competencia. 

Milrqueting Mix -7 ( Mercat potencial) 

L'organització ofereix diversos productes o serveis 
que presenten diferents característiques, estils, 
qualitats ... 
S'ofereixen diferents productes o serveis per oferir 
més varietat al públic objectiu 

-7 (~=Se=g=m=e"=t=1 ~) 
-7 ( _____ S_e-=-9m_e_n_t 2 _____ ) 

Les organitzacions identifiquen els segments més importants 
i se centren en un o més d'ells i desenvolupen els seu s 
productes o serveis així com les seves polítiques de 
marqueting a mida de cada un d'ells. 

Marqueting Mix -7 (::==s=e=9
m
=e=n=t 1==::::) 

-7 ( ...... _S_e...;;...9m_e_"_t 2_....J) 
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Estrategia de diferenciació i posicionament 

L'avantatge competitiva i estrategia de posicionament 

En un Pla de Marqueting hem de definir quin avantatge competitiu hem 
d'implementar que sigui atractiva per a I' usuari i que sigui superi or a la que 
ofereixen la resta d'entitats que actuen en el nostre sector i que pugui ser 
sostenible en el temps. Per avantatge competiti va entenem les característiques 
o avantatges que tenen un determinat serve i que la di stingeix de manera 
avantatjosa sobre els seus competidors més immediats. 

Hi ha dos tipus d'avantatge competitiu: 

a) Externa, basada en una estrategia de di ferenciac ió pel que fa als productes 
i serve is que desenvolupa la competencia. En aquest aspecte l' organitzac ió 
ha de definir un producte o servei que tingui un va lor afeg it pel que fa als 
seus competidors. 

Podem diferenciar-nos mitj an~ant di verses va ri ables a través deis serve is 
que oferim als nostres usuari s: 

Atenció personalit zada 
Instal·lac ions adequades i modernitzade. 
Formac ió de l' usuari 
Competencia del personal tecnic 
Creació d' un serve i ori entat a detec tar les necess itats deis usuari s que 
impliqui : confi an~a , responsabilitat i comunicació amb els nostres 
usuari s. 
Una imatge corporati va que posi de rell eu els avantatges deis nostres 
productes i serve is i del seu posicionament que pugui ser percebuda 
fac ilment pel públic objectiu . 

b) Interna, basada en que els costos de producció o d ' admini strac ió deis 
serve is oferts siguin menors que els de la competencia. 

Passos basics d'una estrategia de posicionament 

Els passos bas ics d' una estrateg ia de posicionament són: 

a) Defini r I 'ambit deis nostres competidors més rellevants. Se se lecc ionen les 
organitzac ions més recordades i rell evants. 

b) Identificar quines característ iques (diferents benefi cis i utilitats) deis 
productes i serve is de la competencia són les més percebudes pel públic 
objec tiu . 

c) Identi ficar en quina mesura es diferencien unes organitzac ions entre elles 
i com són percebudes pel públic objectiu . Ens interessa descobrir quines 
són les preferencies del públic objectiu quan elegeix una determinada 
organitzac ió. 
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d) Analitza r les posicions de les organitzac ions líders de poslclonament 
(I' organitzac ió més significativa de la seva categori a) que formen I' idea l 

del sector. És el referent en la presa de decisions deis possibles usuari s o 
donants. 

Característiques d ' una estrategia de posicionament 

a) Es diferencia clarament pel que fa a la competencia 
Defineix clarament en quins conceptes som millors i que fem que no fa la 
competencia i el client o usuari ho percep clarament. 

b) Es pot comunicar clarament 
Mitj a n~ant les estrategies de comunicac ió i les persones que es tan en 
contac te amb el client. 

e) És coherent amb les poss ibilitats i recursos de I' organització. 
d) Sostenible davant de la competencia i deis canvis de I'entorn . 

Polítiques del Marqueting Mix 

Un cop desenvolupada una part important de I' elaborac ió d' un Pl a de 
Marqueting: la recollida d ' informació (anali si de I' entorn , estudi de mercat , 
anali si de la competencia, estudi de les nostres debilitats i fortaleses internes), 
la definició del nostre públic objec tiu (política de segmentac ió) i el nostre 
posicionament en el mercat en funció deis nostres poss ibles competidors. 
Arribat aquest moment, di sposem de suficients dades per comen~ar a prendre 
decisions estrategiques que ens permetin comen~ar a concretar quins serve is 
podem oferir per sati sfer les necess itats deis nostres usuari s, quina política de 
preus haurem de fi xar per assegurar una rendibilitat que ens permeti assegurar 
la nostra viabilitat economica i fin ancera, com i qui finan~ara aquests serveis, 
i quin mi ssatge i canal s de comunicació seran els més efi cients per contactar 
amb els nostres usuari s i financers. És el que s'anomena Marqueting Mi x. 

Política de Serveis 

Les organitzac ions no lucrati ves han de definir uns serve is adequats a la seva 
miss ió institucional i als va lors que volen imprimir a les acti vitats que 
ofereixen. Un cop hem establert I' adequac ió a la nostra miss ió i tenim ciar 
quines necess itats deis nostres usuari s volem sati sfer, haurem de definir quins 
serve is oferim i dedicar els nosO'es es for~os al seu procés de producció 
(se r vuccián) i efectuar les correccions que creguem oportunes. 
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Característiques específiques del marqueting de serveis 

EIs servei s tenen una serie de característiques que les diferencien clarament 
deIs productes tangibles. Podem definir- los com "" . qualsevol aCluació que 
una parl pOI oferir a ['a llra, essencialmenl in langible, sense lransmissió de 
propietat. La seva preslació pOI anar/ligada o no a produclesfísics" (Kotl er, 
1996) 

En el cas de les organitzac ions socials, la prestac ió de serveis té un va lor afeg it 
que va més enlla de l mer intercanvi comercial, es converteix en un intercanvi 
simbolic i intangible que té a veure amb els va lors amb els que pretén 
sensibilitzar a la societat. Són serveis que d' interes general poc rendibles 
economicament i que, sovint, van contra el corrent de pensament imperan!. 
Saber compag inar un grau elevat d'efici encia, rend ibilitat economica, i de 
defensa de les causes socials és un deIs grans reptes de futur als que s' enfro nten 
les persones que gestionen una organitzac ió no lucrati va. 

Estrategies de gestió de la qualitat deis serveis 

Estrategia 

Concepció estrategica 

Compromís amb la 
qualitat 

Establiment d'alts 
estándards 

Sistemes de control de la 
prestació de serveis 

Sistemes per satisfer les 
queixes deis usuaris 

Satisfacció deis empleats 
i deis usuaris 

Característiques 

a) Les organitzacions de serveis amb exit tenen una 
clara orientació cap al seu públic objectiu i a les 
necessitats deis seus usuaris que intenten satisfer i, 
per a aixo, han desenvolupat una estrategia específica, 
amb la qual cosa aconsegueixen augmentar la lIeialtat 
deis usuaris. 

b) Els equips de gestió busquen no tan sois resultats 
financers , sinó també resultats en la qualitat de la 
prestació deis seu s serveis. 

c) Els submin istradors de serveis d'alta qualitat es 
caracteritzen per establir alts estándards de qualitat 
mitjanyant la implementació de mecanismes de control 
que assoleixen al máxim nombre d'usuaris possibles 
per poder aplicar mesures correctores. 

d) Utilitzen diverses eines per mesurar els resultats : 
investigació deis clients, formularis de suggeriments 
i queixes, equips d'audi tories de serveis i cartes al 
director, etc. 

e) Implementar mecanis mes per respondre amb 
rapidesa i eficácia a les queixes deis usuaris . 

f) Basar-se en la concepció que les relacions amb els 
empleats es reflecti ran en les relacions amb els 
clients i efectuar periodicament auditories del nivell de 
satisfacció deis empleats. 
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Política de preus 

En les organitzac ions socials el preu s' ha d' entendre de la forma més generica 
poss ible. S' ha de plantejar amb un treball detallat de costos i de recollida 
d' informac ió sobre els preus fixats per les entitats que treballen en el seu ambit 
d' actuació. En molts casos les persones que accedeixen als serveis que presten 
aquestes organitzac ions no poden pagar el seu cost i, per tant, cal buscar 
financ;:ament extern per poder assumir la seva rendibilitat economica. Per altra 
banda, hi ha una tendencia en el sector de subestimar el valor del servei que 
presta el que pot provocar que es tendeixi excessivament cap a la gratu"ltat en 
el servei. 

Enfocaments en la fixació deIs preus 

Orientació a I'usuari 

Determinar el valor que té per a I'usuari la nostra organitzac ió 
Adaptar-se a les possibilitats deis nostres usuaris: fl ex ibilitat 

Orientació als preus del sector 

Quan fi xem els preus en funció de la competencia (perill de no assumir costos) 

Orientació al cost 

Mitjanc;:ant l' anilli si detallada de costos del nostre organigrama, infraestructures 
i deis productes i serveis que oferim 

Tipologies de preus 

Hi ha molts tipus de preus. Podem plantejar-nos una tipologia de preu per a 
cada servei i ocasió, pero haurem de tenir en compte: 

a qui ens adrecem 
quina és la percepció que es té del nostre servei 
quins benefi cis li reportara a l' usuari 
el cost del serve i 
calcular la demanda (quantes persones poden estar interessades en els 
nostres serveis) 
ca lcular I'oferta (quantes entitats estan oferint un servei igual o semblant 
al que estem oferint) 
quines fonts de financ;:ament tenim previstes per compensar la poss ibil itat 
que el nostre usuari no pugui sufragar el cost del serve i que oferil11 
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Tipologies de preus 

Gratu'itat 

Preu simbolic 

Preu diferent en funció del 
públic al que va adre9at 

Preu inferior al del mercat 

Preu igual al de mercat 

Preu superior al de mercat 

Preu voluntari 

Preus amb dues parts 

37 Educació Social 

Característiques 

Quan considerem per qüestions de prom oció de la nostra 
organització que les acti vitats poden ser gratu'ites 

Especialment adre9at a aquelles persones que sabem 
que no poden pagar el preu normal del servei. Per 
exemple quan ens interessa que I'usuari valori l'esfor9 
que realitza I'organització en organitzar un servei. 

Quan segmentem la política de preus en funció de les 
característiques de I'usuari : socis, no socis, estudiants, 
grups, jubilats, etc. Permet priori tzar o potenciar la 
preséncia d'un determinat públic. 

Quan pretenem afavorir un determinat tipus de consum, 
per exemple una associació cultural quan vol fidel itzar els 
seus socis mitjan9ant un descompte en la venda de 
publicacions. 

Oferim o venem un servei a un preu igual al que ofereixen 
la resta d'entitats que actuen en el nostre ambit d'actuació. 

Quan degut a la nostra qualitat oferta , I'especial ització, o 
hi ha una percepció de qualitat superior pel que fa a la 
competéncia, podem demanar un preu superior al de 
mercal. 

És una tendéncia propia d'aquells serveis periférics 
(complementaris) principalment dedicats a recaptar fons. 
Per exemple, quan presentem una campanya a favor 
d'algun col 'lectiu desafavorit i aprofitem I'avinentesa per 
recaptar aportacions de forma voluntaria que puguin 
complementar els ingressos per altres vies (subvencions, 
convenis, etc.) 

Apl icables quan el servei es compon pel producte 
base i el subministrament 

Política de comercialització 

Un cop hem de finit que serve is pode m oferir i quin preu fi xem per cobrir e ls 
costos de producc ió, haurem d ' iniciar un procés que ens permeti contactar i 
conve ncer e l potenc ial usuari o al finan~ador (en e l cas que l'usuari no pugui 
pagar la prestac ió de l serve i) perque es dec ide ixi per la nostra proposta. 
Generalment , la venda o comercialitzac ió es relac iona amb una fun ció de les 
empreses pri vades i no sembla que sigui un aspecte important de la ges ti ó de 
les organitzac ions no lucrati ves, quan aquesta acti vitat hauria d 'ocupar una 
part important de la dedi cac ió de is directiu s. En I' ac tualitat la importanc ia de 
la ges ti ó comerc ial és fonamental per a la supervivencia de les entitats soc ials. 
No n ' hi ha prou amb atendre e ls poss ibles usuari s en la nostra seu, cal 
desenvolupar un pl a comercial que ens fac iliti la po líti ca de finan~ament. 
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Vendre s ig nifi ca desenvo lupar un s istema de reco llida d ' in fo rmac ió 
(prospecc ió) que ajudi a detectar e ls poss ibles finanr;adors (admini strac ió 
pública, fundacions, empreses privades, donants, socis, etc.) o usuari s, contactar 
amb e ll s, proposar-Ios una oferta adaptada a les se ves necessitats, tancar 
I'operac ió, i fer un seguiment continuat per fidelitzar-Ios . Per vendes podem 
considerar la comunicac ió personal d ' informac ió destinada a persuadir un 
possible usuari perque adquireixi un producte, un servei, o una idea que pugui 
sati sfer les seves necessitats 

És un procés que de comunicac ió e ntre ve nedor i comprador en el que 
s' intercanvien informac ió sobre necessitats i alternati ves. El venedor comunica 
al comprador e ls aspectes més rellevants de l seu producte o servei, demostra 
e ls seus beneficis e intenta inclinar la dec isió cap a la seva proposta. 

La persona de l' organitzac ió que es dedica a tasques de comerc ialitzac ió haura 
de tenir les següents qualitats: 

capac itat de prospecc ió de possibles clients o finanr;adors 
capac itat d'investigació de necess itats 
capac itat d 'argumentació i demostració personalitzada 
capac itat de negoc iac ió 
capaci tat de tancament d ' operacions 

La gestió de la base de dades com a instrument de prospecció 

Les organil zac ions no lucrati ves s' han de preocupar per desenvolupar una 
base de dades deIs seus usuari s, soc is o finanr;adors, efi c ient per aconseguir la 
seva fidelització i fer rendibles els seus esforr;os de captació de recursos . Una 
base de dades és un conjunt de dades interrelacionades o una agrupac ió de 
fitxers vinc ul ats que recull en informació que pot ser tractada de forma 
conjunta. 

a) La base de dades com a instrume nt de captac ió de potencial s usuari s o 
fi nanr;adors 

Podem captar dades en e ls següents mitj ans: 

Base de dades de la propia entitat 
d 'anti cs usuaris o finanr;adors 
de dad es comptables 
de la recollida d'informació del departament d ' atenció a I' usuari 

Recomanacions d'usuaris i finam;adors (prescriptors) 
Publicacions especialitzades diverses 

directoris 
registres oficial s de I'administrac ió pública i fundac ions privades 
lli stats d'entitats públiques i privades 
estadístiques 
esco les de negoc is i assoc iac ions profess ionals 
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Examinar fonls d ' informació 
diari s 
revistes 
consultes a internet 

Fires, congressos, reunions del tercer sector 
participant com a cxpositors 
visitant ex ternament 

Organització de reunions propies 
presentació del nou curs 
presentac ió de projec tes 
acti vitats puntuals 
reunions de dinamització interna amb els usuari s 

b) Els continguts d' una base de dades 

Dades bas ics d' usuari s, donants, voluntari s ... 

lnformació geodemografica 

37 Educació Social 

Informac ióeconomica (capac itat adquisi ti va, donac ions rea litzades, suport 
a projectes concrets ... ) 
In formació sobre la parti cipació en projectes. serve is, vo luntari at. .. 
In formació sobre interessos socials concrets relatius a la nostra entitat, 
inquietuds ... 

El cicle de comercialització oriental al Marqueting 

Tal com hem vist en I 'apartat anterior, la captac ió de les dades deis potencials 
usuari s o donants és el primer pas per sistematitzar un procés de política 
comercial. 

El cicle de la comercialització hauria de tenir el següent recorregut: 

1. Captació de fitxers base propi s i entrada en el sistema informatic 

El departament de Marqueting: 
Crea lIi stes a explotar 
Utilitza lIi stats ex istents 
Elegeix, barreja i depura 

2. Mailing mass iu i personalitzat que aj uda a fi ltrar i elegeix els potencials 
usuaris o donanlS 

3. Telemarqueting fi ltra els potencials, els converteix en contac tes quali ficats 
i s' inicia el procés de contacte 
Seguiment de mailings 
Recollida d ' informac ió 
Enviament d ' informac ió addicional 
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4. Des del departament d'admini stració es dóna suport al departament 
comerc ial: 

Prepara els argumentari s 
Recull informac ió de suport 
Seguiment de les ofertes 
Analitza l' ac ti vitat de I'equip 

5. El departament comercial treballa amb els contactes qualificats els 
converte ix en clients o usuari s 

Concreta e l contacte personal 
Argumenta i negoc ia 
Ajusta la proposta i tanca 

6. Serve i a l'usuari o donant 

Ajuda a completar la seva sati sfacc ió 
Gestió de reclamacions 
Genera fide litzac ió 

La Políti ca de comunicac ió en les entitats socials 

La política de comunicació 

La comunicac ió és un deIs punts clau per al h it de qualsevol organització 
soc ial. Un cop hem desenvolupat totes les etapes del Pla de Marqueting i tenim 
ciar quin és e l nostre públic objectiu , els di versos segments d ' usuari s que 
podem definir , la nostra estrategia de diferenciació pel que fa a la nostra 
competencia, i les di fe rents polítiques del Marqueting Mi x (servei, preu i 
fin an~ament ), queda per desenvo lupar una de les polítiques clau, la política 
de comunicac ió (intern a i externa) que ha de servir perque la nostra miss ió i 
objectius soc ials arribin a l maxim nombre de persones i entitats de la manera 
més efi ca~ i persuas iva poss ible. 

Podem definir la comunicac ió en una associació com "el mitjo que tenim a 
I 'abast per relacionar-nos amb l ' exterior i explicara una diversitat de públics 
el que fem o volem f er." (Verni s, 1998) 

La comunicac ió és una fo rma d 'express ió que abra~a tots e ls ambits d ' actuac ió 
de la nostra organitzac ió. Tot comunica, des de la persona que até n e l públic, 
la que res pon allele fon, la junta directi va, els voluntari s i professionals que 
tracten amb els usuari s, la imatge de la nostra seu social, el missatge i qualitat 
de la nostra public itat, els serve is que prestem, etc. El concepte decomunicac ió, 
per tant, és globa l, qualsevol millora en la qualitat deIs nostres serveis o en la 
fo rma d 'atendre e l públic és una millo ra de la nostra políti ca de comunicació. 

El concepte de 
comunicació, per 
tant, és global , 
qualsevol millora 
en la qualitat 
deis nostres 
serveis o en la 
forma d'atendre 
el públic és una 
millora de la 
nostra política de 
comunicació 
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Un procés de comunicac ió ha de ser: 

Coherent, en el sentit que imprime ix la seva imatge en toles les acc ions 
i manifestac ions ex teri ors i internes de l' organitzac ió 
Efica~, perque s ' ha d 'atendre als objectius de I' organitzac ió, adequar-se 
als mitj ans utilitzats i arribar amb c1aredat al seu públic objectiu 
Estrategic,ja que ha de ser un projecte a lI arg termini per refor~af la imatge 
corporati va de I' organització 
Persuasiu, ates que els missatges han de tenir com a objectiu generar una 
impressió favorable pe l que fa a la nostra organitzac ió i deis benefi c is i 
utilitats que els seus serveis o fere ixen al receptor 

Etapes previes per al desenvo lupament d ' una po líti ca de comunicac ió efecti va 

La comunicac ió en marqueting ha de definir di versos apartats anteri ors a la 
se lecc ió deis canals de comunicac ió identi ficar el nostre públic objectiu , fi xar 
els objectius de la comunicació i di ssenyar e l missatge. 

a. ldentificac ió del nostre públic objectiu 

El primer pas que hem de fe r, mitj a n~a nt l' estudi de mercat i l' anali si del nostl'e 
entorn és obten ir e l max im poss ible d ' in fo rmac ió sobre e l nostre públic 
objectiu per poder defini r quins seran els destinatari s principals de la nostra 
políti ca de comunicac ió. Els destinataris són I' element c1 au. Per a aixo hem 
d ' identificar prev iament les persones o instituc ions: saber quins són els seus 
interessos, preocupacions, desigs, inq uietuds. Com més informac ióen tinguem 
més ens permetra di ssenyar una estrategia de comunicac ió més propera a les 
necess itats del receptor i, per tant, amb més poss ibilitats d 'aconseguir els 
objectius de la nostra organitzac ió. 

Les preguntes c1 au que I' estudi de mercal ha de respondre són: 

Qui són els qui s' han deconsiderar com a públicobjectiu (també anomenats 
"públics di ana") de I' organitzac ió? 
Qui pot utilitzar els nostres serveis o e ls podra finan~ar? 
Qui pren la dec isió? 
Que vol escoltar el destinatari de l nostre missatge? 
Que pot interessar-li de la nostra organització? 

La in formac ió impresc indible que necess item és: 

Vari ables de caracter quantitatiu , sobre el conjunt de persones que 
componen e l conjunt deis públics objectius per segment, per ubicac ió 
geografica, per necess itats que no són cobertes per la resta d ' organitzac ions 
que treballen en el nostre ambit d ' ac tuac ió, són els anomenats canals a 
utilitzar. 
Variables de carac ter qualitatiu , sobre la c1 asse soc ial a la que pertanyen, 

característiques soc iodemografiques, etc. 
Situació de partida de l públic objectiu pel que fa a la nostra organitzac ió 
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Situació com a usuari (usuari , no usuari , ex-usuari , no moti vat) 
Grau de coneixement de la nostra organitzac ió 
Actituds pel que fa a la nostra organitzac ió 

Aspectes que determinen el comportament del públic objectiu 
Ni vell d' implicació 
Diferenciac ió entre organitzac ions 
Yalors i cu ltura 
Motivac ions i preferencies 
Frens 

Els seus habits d' informac ió 
Experiencia passada 
Boca-ore ll a 
Accés i ús deIs mitjans de comunicació 
Actitud davant els mitjans de comunicació 

b. Objectius de la comunicació 

Un cop s' ha identificat el públic objectiu i les seves característiques, ham de 
decid irquines estrategies hem d' implementarperaconseguirun canvi d'actitud 
en el procés de decisió que ens permeti decantar les seves preferencies cap a 
la nostra organitzac ió. 

En el quadre següent podrem apreciar qllins són els principals objectill s del 
procés de comunicació i les di verses estrategies a desenvolupar: 

A nivell ampli 

Generar coneixement 

Crear o modificar 
sentiments i actituds 

Impulsar I'acció 

A nivell detallat 

Notorietat de la nostra entitat 
Informar sobre els nostres avantatges 
Informar sobre com contactar amb la nostra entitat 

Reduir frens 
Impulsar motivacions 
Generar preferencia 
Modificar actituds 

Impulsar el coneixement de la nostra organització 
Estimular que demanin informació 
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En una organitzac ió no lucrati va la po líti ca de comunicació pot ser ori entada 
a di versos objectiu s: 

La promoció i difusió de la identitat corporativa 
La identitat corporati va és la imatge del conjunt d 'atributs que imprimeixen 
el caracter i la personalitar d'una organitzac ió. Entesa com una globalitat, és 
la suma d 'ex periencies d ' una entitat que es deri va de la seva hi stori a, fil osofi a, 
cultura, estrategies, estil s de gesti ó, reputac ió, conducta de is treball adors, 
voluntari s i directiu s. Identifica, diferencia de la resta i perdura en el temps. 
És un element clau per pos ic ionar la nostra organitzac ió davant l' opinió 
pública i la soc ietat en general. La majori a d 'organitzac ions no lucrati ves 
incorporen en la seva po líti ca de comunicac ió els princ ipi s que regeixen en 
la seva gesti ó. 

organització Difusió i informació 
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Consiste ix en ex plicar als col·l aboradors i a la soc ietat en general quines 
acti vitats desenvolupa I'organització. El principal objectiu és assolir la 
notorietat i cone ixement entre el públic objectiu . És un procés que porta temps 
i acc ions constants de public itat. 

Un altre aspecte clau per la difusió de la nostra organitzac ió és el de generar 
pre ferenc ia . En aquest cas la tasca de la comunicac ió consistira en destacar la 
qua litat deis serveis que presta l'organitzac ió, així com e ls seus va lors positius, 
els avantatges que suposen per a la població atesa. 

Sensibilització 
Sensibilització ori entada a I' acc ió significa desenvolupar campanyes de 
denúncia d ' una s ituac ió injusta, problemati ca, que requereix una intervenció 
directa de les organitzacions no lucrati ves perque la soc ietat en general es 
mobilitzi i prengui conscienc ia de la gravetat de la situac ió. Es pretén que les 
persones o col·lectius que reben el mi ssatge entenguin les causes i dimensió 
del problema, pero amb soluc ions concretes que permetin la partic ipac ió 
ac ti va del públic al que s' adrer;a el missatge. O ' aquesta manera, aconseguim 
dos objectius fonamentals: donar a coneixer una situació social que necessita 
so luc ions i re lacionar la nostra organitzac ió amb la causa i millorar la nostra 
imatge corporati va. 

Denúncia i reivindicació 
Aquest tipus de comunicac ió pretén rei vindicar els canvis necessari s per 
superar les des igualtats i la injustícia . Generalment són inic iati ves que 
compten amb el suport de di verses organitzac ions no lucrati ves, que sumen 
esforr;os i assumeixen e l paper de lobby (pressió) cap als governs o partits 
políti cs, empreses, mitj ans de comunicació i altres agents soc ials. L' objectiu 
és desenvolupar acc ions per a la transformac ió de la societat. 
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Captació de recursos economics i humans 
Una part important de la comunicació que desenvo lupen les organitzac ions 
no lucratives s'adre<;a a la captac ió de recursos economics i de voluntari at. El 
procés de comunicac ió per captar aquest tipus de recursos consisteix en 
segmentar el mercat buscant aq uell ti pus de donant i de vo luntari que s ' adapta 
a les característiques de l' organització. En l' estrategia de captac ió és fonamental 
e l pos ic ionament de I'entitat pe l que fa a la de la resta d ' organitzac ions que 
compeleixen en el seu ambit d 'actuac ió. 

c. El disseny del missatge 

Un cop hem dec idit la resposta desitj ada pe l nostre públic objectiu , e l següent 
pas consiste ix en desenvo lupar un mi ssatgeefectiu . Elmissatge és la plasmac ió 
d ' allo que vo lem comun icar i que, posteriorment, plasmarem de manera 
grafica, visual o auditi va. Per mi ssatge entenem que Ii volem dir al públic 
objectiu per aconseguir I' objectiu de comunicac ió. És un procés creatiu que 
ens permet concretar com ho direm, com traduirem e l mi ssatge en signes de 
Il enguatge escrit , visual, etc. Que permetin la millor captac ió i comprensió de l 
mi ssatge pe l públic objectiu , d ' acord amb el canal i mitj a utilitzats. 

La comunicac ió del missatge requerira definir quatre aspectes fo namentals: 
que hem de dir (contingut de l mi ssatge), com dir-ho d ' una manera log ica 
(estructura de l missatge) , com expressar- Io simbolicament (format del missatge) 
i qui I'ha de comunicar (font del missatge) 

Contingut del missatge 

Estructura del missatge 

Argumentació deis beneficis 

Racionals 
Basats en els interessos personals del públ ic objectiu 

Emocionals 
Intenten extreure les emocions posit ives o negatives 
del públic objectiu 
Morals 
S'adrecen al sentiment sobre allo que és correcte 

Conclusions 
Es tracta d'una estrategia comunicativa que planteja 
fer preguntes i deixar al públic objectiu extraure les 
seves propies conclusions 

Argumentacions positives i negatives 
És una estrategia que planteja missatges amb 
arguments i contraarguments sobre una mateixa 
qúestió 

Ordre de presentació 
El comunicador s'ha de plantejar si els principals 
arguments han d'apareixer al principi o al final de cada 
missatge 
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Format del missatge 

Font del missatge 
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Estratégies visuals , auditives o sonores perqué el missatge 
adquireixi torlfa comunicativa: 

Color 
Paraules adequades 
Expressions no verbals 
Vocalització de les paraules 

Els missatges emesos per canals de comunicació tiables 
o amb prestigi tenen un impacte més gran. 

Utilització de persones conegudes 
Mitjans de comunicació que tinguin una relació i una 
imatge d'acord amb I'organització que I'emet 
Grau d'honestedat de la tont emissora 

La selecció deIs canals de comunicació 

Un cop definit el públic objectiu al qual adrecem e ls nostres missatges de 
comunicació, hagim fixat els nostres objectius i e laborat i di ssenyal el 
mi ssalge, haurem de selecc ionar e ls mitj ans de comunicació més adequats a 
cada un deIs segments eleg its, aplicar un pressupost adequat, analitzar e ls 
resultats, i finalment haurem de gesti onar i coordi nar els resu ltats mitjan~at e l 
Pla de Comunicac ió. 

Les ac ti vitats comunicati ves d ' una organitzac ió soc ial s' han d 'ori entar en 
dues direcc ions: als membres que participen activament en e l projecte 
instituc ional (professional s, vo luntaris, usuari s, donants, etc.), és el que 
denomina comunicació interna; i, per altra banda, a la soc ietat en general i 
al noslre potencial públic objectiu , el que denom ina comunicació externa. 
Cada tipo logia de comunicació té uns canal s de comunicac ió diferencials i 
que desenvo luparem alllarg d 'aquest aparta!. 

a ) La comunicac ió interna 

La comunicac ió intern a és un procés d ' interacc ió que es produeix ent re la 
mateixa organitzac ió i els seus membres amb I'objectiu d'aconseguir la seva 
estabilitat i la fidelitzac ió deIs seus recursos humans ja siguin assa laria ts o 
voluntari s. La comunicac ió interna ha de garantir als seus membres refor~ar 
la sensac ió de pertinen~a i canalilzar de forma adeq uada el flu x d ' informac ió 
que genera. 

Per fac ilitar el procés de fidelilzació deIs integrants d ' una organització ca l que 
aq uests se sentin vincul ats de manera direc ta amb e ls seus objeclius i amb la 
miss ió institucional. Han de lenir in fo rmac ió sobre les campanyes, les 
modificacions en la po lítica de l' organitzac ió, sobre el model de finan~amenl , 

sobre I' estat financer i economic , etc. És importanl que abans d ' inic iar 
qualsevol campanya de comunicac ió eX lern a, la presentació de la memoria 
d 'activitats, de nou projecte, etc. ss comllniqlli a ls seus col·laboradors més 
directes i, en la mesura que pugui se' Is inviti a participar en e l procés de presa 
de dec isions. 
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El públic de la comunicació interna 

El públic al qual ens referim quan parlem de comunicac ió internaés basicament 
tot aque ll que de manera directa es troba vincul at amb l' organitzac ió . Són: 

Socis: compromesos amb el projecte de I'organitzac ió 
Voluntaris: tenen una impli cac ió soc ial i laboral sense retribució 
CoHaboradors puntuals: estable ixen una relac ió temporal de col·laboració 
amb l' organització. 
Donants: són totes aque lles persones o organitzac ions que de manera 
peri ódica o puntual efectuen una aportac ió económica. 
Treballadors remunerats: són persones contractades per I'organitzac ió 
per rea litzar una tasca determinada. 
Junta Directiva: són totes aque ll es persones que prenen dec isions en 
I'organització. 

Aquest públic hauri a de dec idir sobre aspectes com ara: 

El model de finan\ament 
Les formes d' info rmac ió sobre I'organitzac ió 
El pla de fo rmac ió 
El ni vell d ' implicac ió 
Les responsabilitats concretes 
Els espais de contacte amb els altres membres 

Els canals de la comunicació interna 

L'organitzac ió ha de tenir contemplades una serie d 'acc ions, ori entades als 
soc is, treball adors o als voluntari s, amb I'objectiu de mantenir-Ios in formats 
i potenc iar el sentiment de pertinen\a. Els més importants són: 

La carta interna 

És un document ciar, precís i s imple on s'ofere ix una in formac ió concreta 
perque es dugui a tenne per les persones que treballen professiona lment en 
l' organització. En e ll aes comuniquen instruccions i s'anuncien temes d'ambit 
administratiu. Aquests comunicats so len ser peri ódi cs i enviats de forma 
personal. 

La carta informativa 

Adre\ada a di versos públics seleccionats. Afili ats, vo luntari s, col·laboradors, 
usuari s, etc. Es poden utilitzar per informar de determinat aspec te sobre la 
nos tra o rganitzac ió: in fo rmac ió sobre la utilitzac ió de is recursos, e l 
desenvo lupament d ' un nou projecte, ac ti vitats de fo rmac ió interna, etc. 
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• El cartell informatiu 

Són molt útil s per posar en contacte totes les persones que col·laboren en 
I' organitzac ió. Pot comunicar qüesti ons tant formals com informals. S ' ha de 
situaren un lI oc visible i de fac il accés. És un bon instrument per recordar hores 
i dates de reunions, horari s de treball , dates de cursos de formac ió , etc . 

El sondeig intern 

Són enquestes de caracter intern orientades a cone ixer I'opinió sobre un tema 
determinat de les persones que participen acti vament en I' organitzac ió. Cal 
ex plicar previament els motius de l' enquesta i aquestes han de ser vo luntaries. 
La forma d 'enquesta s ' ha d 'adaptar a l' area de treball del col·laborador i al seu 
pelf il i ni vell . 

Els resultats i conclusions s ' han de fe r públics amb I'objectiu que el procés 
s igui cre"Jble, motivi internament i prepari el camí per a actuacions similars-

Bústiad'idees 

És un sistemacontinu de reco llida de propostes de mi llora pe l que fa a la gestió 
de l' organització. Ca l c1ari fi car prev iament el tema a debatre, el formal i e l grau 
de precisió requerit en que s' han de presentar les idees . És una mesura del grau 
de parti c ipac ió d ' una organització ja que el sistema funcionara correctament 
s i els co l·laboradors se senten moti vats i les se ves aportacions tingudes en 
compte. 

Cercles de qualitat 

Formats per petits grups de 5 a 10 persones, d 'estructura permanent , de 
parti cipac ió vo luntari a i que es reune ixen peri odicament. Els objectius són 
identifi car i analitzar problemes i oportunitats en I' exercic i de les seves 
acti vitats i proposar solucions. Per reg la general abracen temes relac ionats 
amb la qualitat de is serveis, pero també poden tractar alu'es temes com 
l' organitzac ió interna, les condicions laborals o la gestió deis projec tes. 

• Reunions 

És un supon de comunicac ió molt estes i efectiu . Hi ha diferents tipus de 
reunions: de treball , de balanc;, de negociac ió, de coordinac ió, de formació, 
e tc. Una reunió e fi cac; ha de complir les espec ificac ions següents: 

Tenir un objectiu explíc it 
Tenir un ordre del di a definit 
Iniciar-se a I' hora prev ista 
No ha de ser rutinari a i ha de mantenir un col·loqui ag il i ame 
Ha d ' administrar bé el temps d ' intervenció 
S ' ha d ' ubi car de manera adequada als seu s integrants 
S ' han de canalitzar els problemes que s' hi plantegen 
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S ' han d 'evitar interrupc ions imprev istes 
Cal arribar a conclusions 

L'informe anual 

L' in fo rme anual ha d ' arribar a tots e ls integrants de I' organitzac ió i, per tant, 
ha de ser ciar, agradable de lI egir, atractiu i fac il d 'entendre. 

Aquest document ha de presentar: 

e ls resultats economics de I' organitzac ió 
e l resum d ' ac ti vitats 
un balane;: quantitatiu i qualitatiu de l' any transcorregut 
una presentació deis objectius políti cs de l' organització 
les perspecti ves per a l' any en curs i e ls següents 

Intranet 

És l' aplicac ió d ' Internet com a mitj a decomunicac ió interna d ' unaorganització 
que permet compartir in fo rmac ió, co l·l aborar en projectes, consultar i rebre i 
enviar mi ssatges a través del correu e lectrónic. La utilitzac ió d ' intranet ag ilita 
la gesti ó de l' o rganitzac ió i permet e l control de les tasques de cada un deis 
integrants de l' organitzac ió. 

La revista interna 

L'objectiu és fide litzar voluntari s, soc is i usuari s i els seus continguts s ' han 
d ' adaptar al seu perfil i a les se ves inquietuds en relac ió amb I' organització. 
La informac ió ha de contenir les acti vitats i projectes que desenvo lupa 
I' organització, les acti vitats de dinamitzac ió, establir un di aleg que reculli la 
di versitat d 'opinions i el seu contras!. 

b) La comunicació externa 

La comunicac ió ex terna és el procés mltJane;:ant e l qual I' organització 
desenvo lupa e l seu sistema d 'emiss ió d ' informació amb e l seu entorn més 
rell evant. Perque la comunicació ex terna sigui efecti va ca l que es produeixi 
una resposta per part de l públic receptor als seus missatges i a la informac ió 
que ha rebut. Per aquest motiu cal plantejar la coordinació de tots els esfore;:os 
per aconseguir una efi cac ia més gran (major grau de resposta) de l tras ll at 
d ' in fo rmac ió entre l' organitzac ió i e l seu entorn o 

Els objectius de la comunicació són: 
a) La millora de la imatge de I'organització 
b) La millora de I'opinió pública pe l que fa al sector no lucratiu 
c) Donar-se a coneixer per part del nostre públic objectiu 
d) La captac ió de recursos 
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Tots els esforc;:os comunicatius de les organitzac ions no lucrati ves han de 
perseguir algun d'aquests objectius. Per aconseguir-Ios no sempres' utilitzaran 
els mateixos canal s i instruments, I' acc ió comunicati va es di versifica en 
funció del públic objectiu sobre el qual volem incidi r. 

El públic de la comunicació externa 

Cadasc un deis públi cs subjec tes de la comunlcaclO ex tern a té unes 
característiques propies que ens obliga a dur a telme unes acc ions comunicati ves 
específiques. Els públics objecte de la comunicació externa són els següents: 

Líders d 'opinió: són persones que compten amb un reconeixement públ ic 
Experts: són les persones o col·lectius que legitimen els valors i propos tes 
de I'organització. 
Públic massiu: al qual es pretén incidir ates que, en principi , són potencials 
col·laboradors, donants, voluntari s, etc. 
Institucions: tant públiques com pri vades. Totes elles actuen com a 
legitimadores i regul adores de moltes ac ti vitats, tant economiques com 
socials, que ens poden ser d' interes. 
Altres organitzacions no lucratives: ates que han de coneixer les nostres 
acti vitats i projectes, també és important que coneguem les seves acc ions. 
També poden desenvolupar-se ac ti vitats de forma conjunta. 
Empreses: potencialment són les organitzacions que poden aportar suport 
economic mitjanc;:ant la Responsabilitat Social Corporati va . 
Mitjans de comunicació: són fo namentals per a la difusió de les nostres 
acti vitats i projectes. Pel que fa als mitjans de comunicació, l' organit zació 
ha de tenir uns suports comunicatius específics i diferenciats. 

Els canals de la comunicació externa 

El departament de marqueting d' una organització ha de selecc ionar els canals 
més adequats decomunicació per fe r arribarel missatge de la forma més eficient 
poss ible a cadascun deis segments que ha elegit. 

Els principals canals de comunicació externa són: 

El marqueting directe 

És una acti vitat de comunicació que busca la generac ió d' una resposta 
mesurable i establir una relació amb el receptor de manera indi vidualitzada. 
Els principals avantatges del marqueting directe és que permet augmentar 
l' impacte de la comunicació i la d' adaptar el mi ssatge a cada segment o a cada 
persona a la qual volem adrec;:ar un missatge determinat. És I 'eina més apta per 
establir re lac ió amb el públic objectiu i per fide litzar els qui són usuari s o 
donants. 
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Els mitj ans que pot utilitzar el marqueting directe són: 

El mailing o correu 

És un sistema d 'enviament d ' in fo rmació que té I' avantatge de ser selectiu , 
persona litzat, amb capac itat per implicar el receptor i fac il de testar. Per a aixo 
és fonamental di sposar d ' una base de dades amb informac ió actualitzada deIs 
potenc ial s usuari s o donants. El principal inconvenient és el seu alt cost per 
impacte, pero amb taxa de resposta superior a altres mitj ans de marqueting 
direc te . Actualment la tendenc ia és la de substituir l' enviament en format 
pape r pe l correu e lec tronic. 

Considerac ions bas iques en la redacc ió d ' un mi ssatge de marqueting directe 
(ja sigui mitj an<;ant correu e lectronic o carta en suport paper): 

El primer paragraf és dec isiu per captar I' atenció de l receptor i perque 
segue ixi amb la seva lectura . 
Estructura visual de la carta/mi ssatge 

Conduir cap a les idees importants 
Permetre que la carta o missatge es Ilegeixi sense tenir en compte el 
deta ll 
Utilitzar recursos com ara negretes, subratllats, notes al marge 

El protagoni sta de la carta/missatge és destinatari i e ls beneficis que 
comporta per als usuari s de la nostra organització la seva aportac ió o 
co l·laborac ió. 
Frases curtes, paragrafs curts (no més de 6 línies) Cada paragraf ha de 
contenir una idea. 
No és re ll evant si la carta/mi ssatge és Il arga o curta. L' important és si diu 
quelcom d ' interes per al lector. 
El to pot ser més o menys fo rmal, pero sempre ha d 'ex istir un clima de 
re lac ió personal. 

El Marqueting Telefonic 

És un sistema de gesti ó de l marqueting directe que utilitza de manera 
organitzada i planificada del te le fon com a eina de comunicac ió. És un 
instrument que permet una immediatesa en I'actuac ió de manera que permeti 
un feed-back efectiu amb el receptor. Té I' inconven ient de l seu alt cost per 
impacte. 

És un mitj a molt adequat com a vehicle de resposta i complement a altres 
mitjans de marqueting comla políti ca comercial i serve ix per a la concertac ió 
d 'entrev istes, serveis d 'atenc ió a l' usuari (queixes, reclamacions, sol·li cituds 
d ' informac ió, sol·li cituds de serveis o productes .. . ) i acc ions de caracter 
immedi at (campan yes de sensibilitzac ió, nous projectes, conferenc ies, 
presentac ió de publicac ions ... ) 
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La comunicació impresa 

El material de comunicació impresa és fonamenta l per a la imatge ex terna de 
I'organitzac ió. Una bona imatge de les publicacions impreses fa que 
l' organ itzac ió guanyi prestigi i generi confianc;:a en l' opinió pública. És per 
aixoque hem de tenir curade la imatge i presentac ió de les diverses publicacions 
que editem ja siguin rev istes o díptics de presentació. 

El díptic o tríptic de presentació 

És la targeta de presentac ió de qualsevol organitzac ió i, per aixo, hem de 
procurar que la seva imatge sigui el més il ·lustrati va i espectacular poss ible. 
Ha d'explicar les principals característiques de I'organitzac ió i ressaltar els 
beneficis que comporta als usuari s deis nostres serve is i a la societat en general. 

Els principals elements d'un díptic o tríptic SÓIl: 

Portada 

Conté: 
Una o més il ·lustrac ions (fotografies, icones, dibui xos) assoc iats a la tasca 
que desenvolupem. 
Un lema que resumeix en una sola frase els principals objectius i la miss ió 
de I'organitzac ió. 
El nom de I' organitzac ió 
El logotip . 

Contraportada 

Conté : 
Nom i logotip de I'organitzac ió 
Adrec;:a completa 
Número de telefon i fax 
Correu eleclronic 
Adreces, telefons i fax de les delegac ions 
Pla de situac ió o relac ió deis mitjans de lranspon més proxims a la seu 
Horari d' atenció al públ ic 

Pan interi or 

Conté di verses seccions o apartats: 
Historia de I'organització : d' una manera breu s'ex plica quan es va fundar 
la nostI·a organilzac ió, qui la va impulsar i les dades més imponants del 
passat. 
Objectius i finalitats 
Activitats, projectes i ambit d'actuació: explicant els col·lectius que es 
beneficien deis nostres serveis i projectes. 
Árees geografiques d'actuació: ex plicant si es desenvolupen projectes en 
n unbit local, comarcal, estatal o internac ional. Podem il ·lustrar grafi cament 
amb mapes o altres recursos grafics on ac tuem. 
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Serveis: si oferim alguns serve is específi cs (acompanyament, biblioteca, 
orientac ió educati va, etc.) pode m esmentar-Ios i ex plicar en que consisteix 
cada un deis serveis. 
Finam;ament: on destinem els recursos mitj an~ant grafics percentuals que 
expliquin I' ori gen i di stribució deis ingressos. 
Modalitats de coHaboració: ex plicant al receptor quines són les 
possibilitats de col·laborac ió: soc is, donants, voluntari s. El mi ssatge ha 
d ' invilar a parti cipar. 
Cupó d 'inscripció: on s' inclouen les dades personals, dades bancari es i les 
quotes i la seva peri odicitat. 
Indicar si les contribucions economiques desgraven fiscalment 
Les auditories que ha passat I'organització. 

Alu'es aportac ions sobre e l di sseny i continguts 
Apartat on s' inc lou la poss ibilitat de rebre més in fo rmac ió sobre 
I'organitzac ió per part del receptor. 
La vincul ació a altres xarxes , federac ions o coordinadores 
Alo'es mi ssatges curts en l' interior del díptic o trípti c que reforcen la 
imatge. corporati va de I'organització. 
El nom del di ssenyador o responsable grafic 
Logotips deis patrocinadors de I'organització per ordre d ' importancia. 

La revista o el diari 

Es tracta d ' una publicac ió que va destinada tant al s membres de l' organitzac ió 
com al públic en general. S ' ha de fe r conviure i conciliar en e l mateix di ari o 
rev ista la informac ió interna de I'organització, destinat al públic en general, 
no tan coneixedor de I'organitzac ió. També hi ha la possibilitat de crear una 
publicac ió per a cada públic concret: una rev ista per al gran públic. un butlletí 
per a personal i e ls voluntari s. Pero ates (' elevat cost d 'aquesta possibilitat, 
pensarem en una única publicac ió que arribi als diferents públics. 

Els principals elements que cal tenir en compte en una rev ista o di ari són: 

El títol : perquees pugui recordarmillor, ha de ser curt; pot anar acompanyat 
d ' un subtítol explicatiu que anomeni el retol de I' organitzac ió. 
La freqüencia d 'aparició: pot vari ar segons el pressupost, les finalitats 
que es persegueixen i el públic. 
Les fotografies : és molt recomanable que hi hag i fotografies en cadascuna 
de les pagi nes de la publicac ió. Les imatges aporten molta vida a qualsevol 
publicació i la fan més atracti va. També és important la utilitzac ió de 
grafics i esquemes que facilitin lacomprensió de temes tecnics oestadístics. 
El nombre de pagines: e l lector ha de saber quantes pagines més o menys 
tindra la publicació. 
La primera pagina: és molt important decidir quin titular i quina fotografi a 
obrira la publicac ió perque sera la nostra carta de presentac ió . 
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Redacció: en la publicac ió ha d 'apare ixer qui són els seus responsables i 
se' Is ha de vincular de forma directa a l' organització. En aquest sentit , el 
lector no pot tenir cap dubte, ha de saber que aque ll a publicac ió correspon 
a una determinada organitzac ió. 
Contingut: ha de sercoherent amb e ls objectius generics de l' organitzac ió. 
Ha de tenir espai per formar, informar , di streure, di scutir i rebre opinions 
tant del públic en general com de is donants, soc is i col·l aboradors més 
directes. 

Les relacions públiques 

Les relac ions públiques de I'organitzac ió tracten acc ions comunicati ves que 
no pertanyen estri ctament a I'ambit de is mitj ans de comunicac ió. Es basen, 
sobretot, en activitats de presencia i relacions interpersonals. La idea que 
marca les relac ions públiques és la necess itat d ' aconseguir un dialeg de fo rma 
directa amb e ls receptors de la comunicac ió. 

A més de transmetre un mi ssatge, les relacions públiques de I' organitzac ió 
s ' asseguren que e l missatge s'hagi estes. 

Tenen la funció permanent d ' establir un c lima de confi an¡;a, de simpati a i de 
comprensió mútua entre I'assoc iació i un cert nombre de públics estra teg ics. 
Les relac ions públiques busquen com a mínim suscitar un interes durador 
i en elmillor de is casos provocar un recolzament actiu ; representen la idea 
de relacionar. 

Amb les acc ions de re lac ions públiques s ' aconsegue ix mantenir oberts i 
actualitzats els canal s de comunicac ió per a quan sigui necessari enviar 
missatges d ' in formac ió. Fent re ferencia, de forma concreta, a totes aque l les 
accions on l' objectiu principal és recordar I'existencia de I'organització 
social, la seva opinió, atendre e ls públics, parti cipar en l' organitzac ió 
d ' acti vitats ... Sobretot, les relac ions públiques contribue ixen a millorar la 
imatge de I'organitzac ió. 

Les acc ions de relacions públiques poden ser les següents: 

Assistenc ia a congressos, trobades, seminari s, fires, festi va ls 
Conferencies i reunions 
Parti cipació i/o organitzac ió d ' ac ti vitats indi vidualment o en co l·l aborac ió 
amb altres organitzac ions. 
Sess ions de portes abertes o de lliure accés a les instal·lac ions de 
l' organitzac ió 
Crear o participar en xarxes terri lOri als 
Disposar d ' una rev ista de I' organitzac ió 
Fer arribar mi ssatges de presenc ia (una felic itac ió de Nadal, etc.). 
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Organització d 'un esdeveniment 

La creac ió d ' un esdeveniment per part de I' organització atrau I' ate nc ió, 
sorpren i és capa~ de difondre un missatge. Un esdeveniment és una exce l·lent 
ocas ió per a la trobada i e l di aleg. 

Les c ircumstancies d ' una comunicació poden ser varies: la necessitat de 
difondre un mi ssatge d ' urgenc ia, la necess itat de lIuitar contra un rumor 
malintencionat o també per afavorir una millor integrac ió de I' organitzac ió 
en e l seu ambit geografic d 'actuac ió. 

Perque I' esdeveniment tingui h it i repercuss ions, s' ha de planifi car i definir 
e ls següents punts essencials: 

A qui s'adre~a? 
Quin ha de ser e l contingut de l missatge? 
L' esdeveniment que es tri a no pot contradir e l mi ssatge, ni e ls objectius 
de I'organitzac ió 
Quina finalitat té? Recollir fons, mobilitzar I' opinió pública, complaure 
un públ ic determinat 
Com? S' ha de decidir la mecanica que s' usara per arribar a la fin a litat que 
es busca a través de l' esdeveniment. 
Quan? Per ev itar que es produe ixin al tres ac ti vitats que puguin fe r 
compe tencia 
On situar la mani fes tac ió? S ' ha de fer una bona selecc ió de I'espai. 

La fin alitat essenc ia l d ' un esdevenime nt es transmetre informació i 
sensibilitzar I'opinió pública. L' acte s ' ha de vincular de manera direc ta amb 
una organització. 

Una ocasió idea l per organitzar un esdeveniment són els ani versari s. Aquestes 
celebrac ions són ideal s per fer ba l an~ i recordar les intencions, objectius i 
hi stori a de I' organitzac ió. Altres pretex tos per organitzar-Io són: 

les commemorac ions 
les inaugurac ions 
I' adhes ió d ' una personalitat 
una conferencia sobre un gran tema social que permeti valorar les 
acti vitats de I'organitzac ió 
un concert o una gala 

Qua lsevol esdeveniment organitzat amb algun d 'aquests pretex tos o fereix 
I'opo rtunitat de difondre e l missatge de I' organització. 
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La campanya de publicitat 

La publicitat és un procés comunicatiu que a través de di versos mitjans, pretén 
donar a coneixer I'organitzac ió i els seu s objectius; i també pretén influir en 
I'actitud del públic amb I'objectiu de crear corrents d 'opinió positi ves . 

Les etapes d' una campanya publicitari a són: 

1. Establir els objectius publicitaris (Pla de Comunicació) 
Anali si interna de l' organitzac ió: característiques, objectius i finalitats 
Anali si de les zones d' influencia actuals i potencials 
Punts forts i febles i poss ibles oportunitats 
Determinar les arees sobre les que vo lem incidir i les zones d' influencia 
Projectar una imatge ideal de futur 
Elaborar una \li sta d' accions 
Determinar els mitjans que volem utilitzar: recursos humans, economics 
i materi als 
Elecció del mitja de comunicació: radio, premsa, televisió, etc. 

2. Briefing (proposta de I'anunciant a I'agencia) 
Situac ió de I' entitat pel que fa al sec tor 
Objectius de la comunicació 
Públic objectiu i descripció de les seves carac terístiques 
Informació sobre els nostres projectes i serveis 
Posicionament des itjat 
Pressupostos 
Histori a de les campanyes anteriors i resultats 

3. Estrategies creatives per part de I'agencia 
Estrategies creati ves : 

Utilitzac ió de celebritats 
Demostrac ió de les nostres accions i campanyes 
Provocac ió mitjan<;ant missatges i imatges impactants 
Donar testimoni de la realitat d' una determinada situac ió 

Solucions creati ves aplicades a la publicitat: 
La publicitat ha de proporcionar augments d ' ingressos 
És recomanable presentar una sola idea 
És convenient donar prioritat a la creati vitat tot evitant la rac ionalitat 
El missatge ha de garantir la credi bilitat, tot eliminant recels i dubtes 
Sustentar I' argumentac ió amb símbols visuals abans que en a\lo 
rac ional. 
Donar preponderancia a la imatge corporati va de I'organització 
Potenciar l' atenció i el record de la campanya mitjan<;ant una informació 
precisa i clara presentada de forma atracti va i innovadora 
Espectacularitat per captar l' atenció 
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4. A valuació i pre-test 

Cal preguntar per les següents qüesti ons: 
S' ajusta a l' estrategia de comunicac ió i de marqueting? 
És adequada al mitj a? 
Sera recordada? 
És clara la presencia de la imatge corporati va? 
Es recordara el mi ssatge, els nostres serveis i la marca? 
Serve ix per desenvo lupar un actiu publicitari ? 

5. Desenvolupament de la campanya 

6. Anitlisi deIs resultats 

Les relacions amb els mitjans de comunicació 

Els mitj ans de comunicació són importants mediadors de la comunicac ió amb 
tots els públics de les organitzac ions no lucrati ves. El terme mitj ans de 
comunicació inclou: radio, premsa, televisió i interne!. 

En fun ció de l projecte i del que vul guem comunicar és important saber dec idi r 
a quins mitj ans de comunicac ió convocarem i en quin moment ho farem. Hem 
d 'oferir atractius als mitj ans de comunicació perque es dec ide ixin a donar 
difusió a les nostres acti vitats o esdeveniments. 

Amb e ls mitj ans de comunicac ió cal crear lIigams que és necessari mantenir 
i cuidar permanentment. L' organització ha de fac ilitar la tasca deIs mitj ans de 
comunicac ió. Per a aixo és fonamental que els peri odi stes rebin informac ions 
de la nostra organitzac ió de fo rma periOdica. 

La manera d ' informar o convocar o d ' informar als mitj ans de comunicac ió 
vari ara segons el ti pus de comunicació. Les més importants són: 
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Relacions amb la premsa 

La nota de premsa 

Dossier de premsa 

Roda de premsa 

Entrevista 

Publirreportatge 

Presenta una informació resumida en mínim espai. És 
adequada per transmetre r¡'¡pidament un missatge breu 
i puntual. 

Ofereix al periodista un fons documental a utilitzar en 
funció de les seves necessitats. 
S'utilitza com a mitja de presentació en una roda de 
premsa o sistematicament com a document de presentació 
de I'organització a la premsa. 

Contingut : 
Portada amb el titol identificatiu de I'entitat que organitza 
I'acte 
índex o sumari 
Introducció explicativa 
Presentació de I'organització 
El tema del dossier i les dades més rellevants de I'acte 
a organitzar 
Fotografies i il ' lustracions 
Documents complementaris i annexos 

Permet reunir un públic escollit al voltant d'un tema. 
Cal prestar molta atenció a la logística i la justificació en 
relació amb el tipus d'informació a proporcionar. 

És molt adequada per transmetre un missatge a un públic 
massiu i a un baix costo 

Tot í que s'utilitza un espai pagat, ha de tenir un enfocament 
periodístico 

Relacions amb els mitjans de comunicació a baix cost 

La majoria de les activitats de comunicació suposen una considerable inversió 
per a les organitzacions no lucratives, a la qual no sempre s' hi pot fer fronl. Les 
relacions amb e ls mitj ans de comunicació es poden desenvo lupar amb un cost 
mÍnim si desenvolupem les següents estrategies : 

1. Informar de les nostres activitats, projectes, presentacions, etc . als mitjans 
de comunicació (agendes culturals de periodics, rev istes, radio, tel ev isió, 
etc .) de manera sistematica. 

2. Enviar les nostres publicacions de forma gratuYta. 

3. Convocar rodes de premsa cada cop que iniciem un nou projecte o activitat 
que pugui captar la seva atenció. 
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És un procés lent pero que genera benefi c is . 

• Internet 

Internet és un mitja de comunicació essencial per a les organitzac ions soc ials 
ja que ofereixen noves poss ibilitats de di fusió de la informac ió i de treball en 
xarxa per comparti r projectes i recursos. La majori a d 'organitzac ions no 
lucrati ves ja di sposen d' unes pagines web moll ben estructurades i dinamiques. 

Internet ajuda a millorar la gestió de les organitzac ions no lucrati ves per 
di versos motius: 

Com a instrument de comunicació externa que permet arribar a un 
públic massiu amb un cost redu"it i elevada eficacia : públic objectiu 
mitjanºant campanyes de marqueting directe, admini strac ions públiques, 
fundac ions, empreses, etc. 
Com a instrument de comunicació interna que permet fidelitzar a les 
di verses persones que col·laboren activament en I'organització: 
voluntari s, soc is, junta directi va, co l·l aboradors, etc. Les convocatories de 
les reunions, e l butlletí de l' organitzac ió, e ls informes interns, e ls grups de 
debat, etc. són aspectes que es poden treballar de fo rma més efi caº amb 
I' aplicac ió de les noves tecnologies . 
En organitzacions amb seus territorials es poden organitzar forums de 
debatintern i intercanviardocuments i arxius fac ilitant la descentralitzac ió 
organitzati va. 
Facilita el treball en xarxa amb altres organitzacions no lucratives. 
Permet treball ar en projectes compartits amb altres entitats tot fac ilitant 
I' intercanvi d ' informac ió i e l treba ll en equipo 
Facilita I'acció del voluntariat. Moltes organitzacions comencen a 
potenciar la fi gura del vo luntari at virtual per a acti vitats concretes que no 
necess iten la seva presencia física en l' organitzac ió. 

La pagina web és un instrument adequat per difondre informac ió a un cost 
re lati vament redu"lt. El correu electronic és un altre mecani sme a utilitzar en 
I' area de relac ions públiques per comunicar-se amb el públic objectiu . 

Les principals funcions d ' Internet com a element de comunicació són: 
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1. Relacions públiques 

La funció d' lnternet com a relacions públiques 

Públic objectiu 

Usuaris 

Donants 

Voluntaris 

Mitjans de comunicació 

Voluntariat 

Acció comercial 

2. Acció comercial 

Informació a Internet 

On i com contactar amb la nostra organització 
Informació general sobre la nostra organització 
Activitats organitzades 
Informació sobre projectes, serveis, productes ... 
Servei d'atenció a I'usuari 
Butlletí de I'entitat 
Publicacions, investigacions, estudis .. 

Notícies i comunicats de premsa 
Dades sobre la nostra entitat en relació amb els 
mitjans de comunicació 

Material de formació 
Directori de col ' laboradors 
Imormació interna 

Serveis arnb preus i mecanismes de contacte amb la 
nostra organització 
Com realitzar una donació 

Utilització del correu electronic com a mitj a de marqueting directe per captar 
donants, socis o usuaris. Els programes de marqueLing a Internet es poden 
dissenyar amb un sistema interactiu que utilitza aquest i altres mitjans per 
aconseguir una resposta directa d' un usuari o donant real o potencial. 

Es pot combinar la publicitat amb alguna oferta promocional per donar-nos 
a coneixer i crear intereso També podem implementar un procés de 
retroalimentac ió que permeti mesurar el resultat de les acc ions de marqueting. 

Publicitat 

A diferencia de la publicitat en altres mitjans, l' exposició almissatge és fruit 
de la decisió vo luntaria de I'usuari , que elegeix els espais que visita i les 
pagines o recursos concrets als quals accedeix. 

Pressupostos i mecanismes de seguiment 
avaluació 

El Pla de Márqueting had' incloure un apartat específic de valoracióeconomica 
i financera així com uns mecani smes de seguiment i avaluació deis diferents 
apartats a desenvolupar. 
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Valoració economica i financera 

En aquest apartat haurem de definir l' illnbit temporal de l Pla de Marqueting, 
els pressupostos de cada una de les accions i e l control de la inversió necessari a 
per desenvolupar-Ies. 

Grafic 5. Exemple de pressupost de marqueting per Iínies de servei o 
projectes 

Magnituds 

Ingressos bruts 
Financ;:ament administració pública 
Financ;:ame nt aportació empreses 
col·laboradores 
Financ;:ament mitjanc;:ant donacions 

Costos proporcionals 
(cost d'elaboració de serveis oferts) 
Marge brut 

Costos comercials i de marqueting 
Personal 
Desplac;:aments, dietes 
Publicitat , promoció relacions públiques 
Investigació de mercats 
Llanc;:ament de nous serveis 
Despeses generals de la funció de 
marqueting 
Marge del departament de marqueting 

Servei A 

Mecanismes de seguiment i avaluació 

Servei B TOTAL 

L' objectiu final d' aquests mecani smes de seguiment i avaluació consisteix en 
desenvolupar un cronograma d ' ac ti vitats quantificats en temps i mitj ans que 
se rveixen d 'ajuda tecnica per a I'optima implementació de les diverses 
estrateg ies definides en e l Pla de Marqueting. Per a I' e laborac ió d ' un bon 
programa d' estrateg ies s' han de fixar termini s de temps de realitzac ió per a les 
diferents arees que I'integren. 
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Quadre 6. Exemple de programes de planificació d 'estrategies d ' un Pla de 
Marqueting 

Data Estrategies Ob'ectiu 

Previst Real Desviament 

Dept. Accions 
Responsable correctores 

Pere Mora Ticó. Professor de les EUTSES 
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