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C O M E N C E M !

 

En aquest document trobaràs totes aquelles eines imprescindibles per llençar el teu centre a l’entorn digital.
Per això, volem ajudar-te a construir una identitat corporativa que, es vegi reflectida en un web per,

posteriorment, comunicar-ho a les xarxes socials.



IDENTITAT CORPORATIVA
És l 'expressió de personalitat de la nostra marca.  

Un  element d' identitat que ens diferencia de la resta.

L'ADN del nostre centre d'òptica
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Encara que sembli molt obvi, és
important que defineix la nostra activitat.

NOM

ELEMENTS BÀSIC
En el cas d'afegir aquest element al teu nom, és important
que estiguin harmonitzats.

LOGO

Els colors també comuniquen i, ens ajuden a unificar, de
manera visual, tots els elements tangibles de la nostra
identitat.

IDENTITAT CROMÀTICA

Escull una fàcil de llegir i utilitza sempre la mateixa
perquè la coherència ajuda a reforçar el missatge.

FONT

Tant el web com les xarxes socials han de respondre a la
mateixa lògica estilística.

COMUNICACIÓ

Papereria, targetes de presentació, factures, vinils...
Tots aquells suports, ja siguin online o offline creats
internament.

MATERIAL CORPORATIU



FES EL TEU WEB
Gràcies al  boom de les plataformes online per crear webs,  qualsevol servei

pot tenir presència online.  I  tot això és possible encara que no tinguis

coneixements d' informàtica o disseny.

T'atreveixes?
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PER ON COMENCEM
Í N D E X

COOOC

 
1 .  Fixa un objetiu 
 
2 .  Plataformes per crear webs
 
3.  Estructura la informació 
 
4.  Elements que no poden faltar
 



COOOC

Què volem aconseguir amb el
web? És important establir  un
únic objectiu  que ens guiï  a l 'hora
de crear i  gestionar el  nostre web.

Imaginem que volem fer un web
per incrementar les visites al
nostre centre.

OBJECTIU
 

 



PLATAFORMES per  

crear webs

J IMBO

Eina senzilla i ben

estructurada.

Enllaç:

 

https://bit.ly/3dnONEo

WIX

Fàcil i creativa. És

la plataforma

més coneguda.

WEBNODE

Fes la teva web

en diferents

idiomes.

Enllaç:

 

https://bit.ly/2WBYLvK

Enllaç:

 

https://bit.ly/3ab7zg8

https://bit.ly/3dnONEo
https://bit.ly/2WBYLvK
https://bit.ly/3ab7zg8


MAPA WEB



ESTRUCTURA

Capçalera

Serveis

Qui som

Peu 

Home

Examens optomètrics

Lents de contactes

Assessorament

Serveis

Qui som

Adreça

Horari

Telèfon

Xarxes Socials

Contacte

Reserva cita

Una vegada s'escull la
plataforma per crear la web,
s'ha d'escollir i estructurar la
informació. Un mapa web
t'ajudarà a organitzar els
continguts.



ELEMENTS
BÀSIC

DOMINI  WEB

Escull un domini curt, clar i senzill.
 

Consulta la disponibilitat en les mateixes

plataformes de creació web.

CONTINGUT

Sigues original, crea el teu propi
contingut i fes que tots els elements
gràfics siguin fidels a la identitat. Valora
la qualitat davant de la quantitat.

FEEDBACK

Posa a l'abast dels usuaris, eines per
comunicar-se amb tu: perfils de xarxes
socials, formularis, valoracions... 

CALL TO ACTION
Recorda que el nostre objectiu és
incrementar les visites. Per tant, és
important incloure un botó que cridi a
l'acció.



XARXES SOCIALS
Tothom participa activa o passivament en algun canal social  però,  quan

passem d'un ús personal a un professional ,  sabem on i  com ho hem de fer?

En aquest últim apartat t 'ensenyarem les claus d'un ecosistema que ofereix

grans oportunitats però també generar r iscos.
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QUÈ NO S'HA DE FER

ESTAR PRESENT EN TOTS ELS CANALS SOCIALS

És preferible gestionar bé pocs perfils que arriscar-se a fer-ho malament en molts.

BOMBARDEJAR AMB MOLTA INFORMACIÓ

No converteixis el teu contingut en spam! Com hem repetit durant tot el procés de
digitalització, la qualitat és més important que la quantitat.

COM MÉS SEGUIDORS, MILLOR!

Un seguidor compromès té molt més valor que 100 perfils que no interaccionen
amb el nostre contingut.



PRINCIPALS CANALS

FACEBOOK

Usuari/a: totes les edats

Contingut: general

Recomanació: 

Publicar posts comercials, ofertes... 

 

TWITTER

Usuari/a: dels 16 al 45 anys

Contingut: actualitat informativa

Recomanació:

Publicar post amb notícies del sector 

INSTAGRAM

Usuari/a: dels 16 al 31 anys

Contingut: visual

Recomanació:

Aprofita els stories per promocions o

contingut exclusiu

BLOG

Usuari/a: més sènior

Contingut: corporatiu

Recomanació:

Genera posts propis, originals...



ELS 3 BÀSICS  PER

CREAR CONTINGUT

IDENTITAT  UNIFICADA

Les xarxes socials ens ajuden a generar  branding  i
consistència de marca. Per això hem de ser fidels al
caràcter d'aquesta, no només en l'àmbit del to del
missatge sinó en l'aspecte visual.

KEEP  IT  SIMPLE

L'usuari/a és impactat per molts continguts,
per això, hem de ser breus però suficientment atractius
com per captar la seva atenció i aconseguir que ens
llegeixin.

1  CONTINGUT ,  1  OBJECTIU

Els continguts funcionen si cada un d'ells està associat a
un objectiu, és  a dir, hem de demanar-li a l'usuari/a una
única acció. Per això, s'ha de llençar un missatge per post
i, així, no diluir el contingut.



#COOOCHALLENGE

PRIMER  PAS

Crea una pàgina de Facebook pel teu

centre. Tingues en compte tots els

elements mencionats en la Guia.

No hi ha millor manera de fomentar la
creativitat en el món digital que plantejant un
repte!

SEGON  PAS

Fes un post  en què es pugui veure algun

element corporatiu. Per exemple: puja una

imatge del teu logo, una infografia, un post

sobre tractaments visuals, etc.

QUART  PAS

Estigues atent/a als Stories de Facebook

del COOOC: anirem pujant les vostres

creativitats!

TERCER  PAS

Etiqueta'ns en la publicació

(@OpticsOptometristes) i no t'oblidis

d'incloure el hashtag #COOOChallenge.
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Si  tens  qualsevol  dubte ,  posa 't  en  contacte  amb  el  

departament  de  comunicació :  comunicacio@coooc .cat


