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Qui som i d’on venim? 

8.787 
 regidors 

924  
Ajuntaments socis 

13.500 
enviaments 



Quines opcions teníem per fer enviaments? 

-  Senzill d’utilitzar  
-  Bona atenció al client. 
 

-  El sistema de 
plantilles 

-  Cost reduït,  

-  Les funcionalitats que 
ofereix són més 
reduïdes i 

-  l’entregabilitat no és 
tant bona com la 
d’altres plataformes.  

-  Cost reduït  
-  Bon sistema 

d’integració  

-  Les funcionalitats a 
nivell de plantilles 
oestadístiques no són 
tant avançades  

-  El sistema de suport 
tècnic és lent 

-  Destaca per ser fàcil 
d’utilitzar, per tenir un 
bon sistema d’anàlisi 
de resultats i un bon 
sistema de plantilles.  

-  Es pot integrar amb 
altres sistemes, però 
no disposa d’un ampli 
ventall de plugins ja 
desenvolupats 



Mailchimp, la millor opció 

-  Facilitat d’ús 
-  Bon sistema d’anàlisi de resultats  
-  Potent sistema de plantilles.  
-  Es pot integrar amb altres sistemes i disposa de 

molts plugins ja desenvolupats per diferents 
plataformes. 

 



Què ens permet Mailchimp? 

•  Segmentar els receptors 
•  Enviar campanyes de e-mail marketing 
•  Creació de plantilles d’enviament 
•  Donar compliment a les lleis anti spam 
•  Viralitzar els continguts 
•  Mesurar els resultats de les campanyes 
•  Crear formularis d’alta al vostre blog 
•  Personalitzar cada missatge 
 



Segmentar els receptors 



Enviar campanyes de e-mail marketing 



Creació de plantilles d’enviament 



Donar compliment a les lleis anti spam 



Viralitzar els continguts 



Mesurar els resultats de les campanyes 



Pros i contres 

- Imatge més professional, moderna i estructurada 
- Major eficiència 
- Control constant de resultats 
- Integració a les webs 
- Facilitat per sectorialitzar ‘target’ 
- Facilitat d’ús 
- No requereix grans coneixements 
- Us de plantilles 
- Us de programació per fer plantilles 

No control de les baixes 

Aspectes a tenir en compte 
 
- Periodicitat, quan és millor enviar-ho 
- Pagament 
- Privacitat 



Codi per trackejar contingut: 
  

?utm_source=mailing&utm_medium=Noti&utm_campaign=Butlleti 



Pep Montané 
pepmontane@gmail.com 

Joan Morcillo 
joanmorcillovivet@gmail.com 

Gràcies 


