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*QUÈ ENTENEU PER COMUNICACIÓ 2.0?



Concepte de comunicació

�Comunicació eficaç- èxit.

�Incomunicació- patologia dins l’entitat.�Incomunicació- patologia dins l’entitat.

�Coherència comunicativa- l’excel·lència.

�Notorietat.  



Concepte de comunicació 2.0 

�Una altra forma de concebre la comunicació.

�Revolució en les relacions socials. 

�Nou entorn on el protagonista és l’usuari. 

�S’obren nous canals de interrelació: blogs, xarxes socials, webs interactives, etc.  



Vídeo YOUTUBE

*LA REVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES

http://www.youtube.com/watch?v=ZMugxB7Weak&NR=1



Comunicació Corporativa 

�És el conjunt de missatges que una entitat projecta a un públic determinat

(target) per donar a conèixer la seva visió i missió. Generar empatia.(target) per donar a conèixer la seva visió i missió. Generar empatia.

�Ha de ser dinàmica, planificada i concreta.

� COMUNICACIÓ INTERNA- EXTERNA.



Comunicació Interna 

�Bona comunicació interna- millora interactivitat persones entitat.

�Desenvolupament de la cultura organitzativa- idees i conceptes qualitatius

que defineixen a l’organització.

�Una bona política de comunicacions internes té que estar compresa com

una comunicació de dos vies.

Entitat 
(Emissió)

Oportunitat de 
missatge

Públic
(Comprensió)

Resposta (feedback)



Objectius Comunicació Interna    

�Harmonitzar les accions de l’organització.

�Generar la implicació del personal.�Generar la implicació del personal.

�Propiciar un canvi d’actituds.

�Millorar la productivitat. 



Comunicació Externa  

�Gestió de la imatge corporativa, relació de l’organització amb el seu entorn i

gestió del diàleg de la corporació amb els seus diferents públics.

�Allò que es comunica a l’exterior afectarà a la reputació corporativa de�Allò que es comunica a l’exterior afectarà a la reputació corporativa de

l’entitat.

�Els mitjans de comunicació ens han d’ajudar a difondre els nostres

esdeveniments.



FOMENTAR LA COMUNICACIÓ INTERNA + LA COMUNICACIÓ EXTERNA 

a partir de la pluja d’idees, brainstorming, i la realització d’activitats



Rols del comunicador 

�Habilitat per crear relacions efectives (que inspirin confiança i respecte).

�Gestionar la comunicació de manera transversal.�Gestionar la comunicació de manera transversal.

�Habilitat per la redacció i l’oratòria.

�Perfil de líder.

�Competència a nivell de gestió de l’entitat.



Instruments de comunicació tradicionals 

�Revista corporativa o House Organ

�Taulell d’anuncis 

� Formació 



�Revista corporativa o House Organ

-Instrument de comunicació interna més antic.

-Publicacions corporatives: fidel reflex imatge entitat.

-Senzillesa, funcionalitat i màxima qualitat. -Senzillesa, funcionalitat i màxima qualitat. 

-Estructura clara, llenguatge concís i disseny atractiu.



�Taulell d’anuncis  

-Difondre la informació corporativa i de gestió.

-Contingut constantment actualitzat. 

-Disseny i format que afavoreixi la lectura ràpida.

-Es situa en llocs estratègics de trànsit dels treballadors. -Es situa en llocs estratègics de trànsit dels treballadors. 



�Formació   

-Cursos, conferències i visites tècniques. 



Instruments de comunicació tecnològics 

�E-mails o Correu electrònic 

�Butlletí electrònic o Newsletter

�Intranet

�Web Corporativa (Internet)



�E-mails o Correu electrònic    

-Aquest sistema de resposta immediata permet enviar

i rebre informació a diferents públics destinataris en

forma individual o conjunta a través de les llistes de

correu.

-Estalvia temps i agilitza la gestió. Baix cost.



�Butlletí electrònic o Newsletter

-Es composa de notícies e informacions breus.

-Entre 10 o 12 notícies. Una o dos d’elles tindran que

centrar l’atenció i portar el pes de tota la newsletter.

- Sensació de que són informacions “d’última hora”.



�Intranet   

-Volum informatiu, actualització e interacció.

-Reducció de costos i augment de l’eficiència.

-Incrementa la creativitat i la innovació.-Incrementa la creativitat i la innovació.

-Redueix la fuga de “capital del coneixement”.

-Enforteix una cultura de col·laboració.



�Web corporativa (Internet)    

-Objectiu: promoure nombre de visitants.

-Reforça el discurs institucional en els públics.-Reforça el discurs institucional en els públics.

-Permet interactuar amb l’entitat les 24h. 

-Disseny atractiu i contingut adequat.



�El 63,7% de la població catalana utilitza Internet, el 92,4% dels joves de 12 a

15 anys .

�El 88,9% dels internautes catalans utilitza Internet cada dia o alguns cops

cada setmana.

Sabies que...

cada setmana.

�El 24,3% dels Internautes catalans està a les xarxes socials, el 62% dels joves

de 12 a 15 anys.



Conclusions 

�La comunicació: construcció de la cultura, la identitat i la imatge

corporativa.

�Procés continu de la comunicació.

�La importància del missatge.



IMATGE CORPORATIVA (1) 



IMATGE CORPORATIVA



IMATGE CORPORATIVA 



IMATGE CORPORATIVA (2) 
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IMATGE CORPORATIVA (3) 



IMATGE CORPORATIVA (3) 


