
Presentació
Des del primer dia que vaig començar el treball de recerca ja tenia clar que volia que 
aquest estigués enfocat envers algun tema relacionat amb el món del màrqueting, ja 
que això em permetria fer una part pràctica original i creativa. Per altra banda, aquest 
tema ja havia estat escollit altres anys i, per això, vaig decidir que enfocaria el meu 
treball en un tipus de màrqueting concret i poc conegut. Per aquest motiu, i després 
d’alguns dies de recerca, vaig decidir, finalment, centrar-me en el màrqueting de guer-
rilla o màrqueting radical, ja que aquest em permetria comprovar si les petites i mitja-
nes empreses, tan freqüents en l’actualitat, tenien alguna possibilitat per dur a terme 
campanyes de màrqueting que les ajudessin a posicionar-se a l’altura de les grans 
empreses i/o multinacionals, sense la necessitat de disposar d’alts pressupostos. 
A partir d’aquí em vaig marcar una sèrie d’objectius, que vaig mantenir en ment al 
llarg de tot el procés de treball, amb la finalitat d’assolir-los o comprovar-los al final. 
Per exemple, des d’un principi tenia clar que abans que res necessitava conèixer 
què era exactament el concepte de màrqueting; també volia conèixer els seus inicis 
i la seva evolució, per així poder entendre la importància que té aquest avui per 
a la majoria d’empreses del mercat. Perquè avui en dia existeix un gran afany per 
aconseguir influir en la ment dels consumidors, fet que produeix una lluita constant 
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entre aquelles empreses més potents per abastar la major part del mercat possi-
ble. I, com a conseqüència, les empreses PIME es troben amb grans dificultats per 
posicionar-se i arribar a ser competitives. A causa d’això, vaig creure convenient 
marcar-me l’objectiu d’esbrinar si el màrqueting de guerrilla permetria dur a terme 
accions creatives, plenes d’enginy, que cridessin l’atenció i que sortissin de la mono-
tonia o de l’homogeneïtzació dels anuncis del màrqueting actual.
Per acabar, també vaig creure que podria ser una bona idea dedicar una part de la re-
cerca a investigar les noves plataformes que ofereix Internet per veure si són un bon 
mitjà per promocionar-se, gràcies a l’ampli ventall de possibilitats que ofereixen. 

Metodologia
El contingut d’aquest treball l’he pogut redactar gràcies a la informació extreta 
d’algunes pàgines web i d’alguns llibres, la majoria proporcionats per la biblioteca 
Jaume Fuster. Però especialment, m’ha sigut molt útil la informació obtinguda d’un 
llibre específic de màrqueting de guerrilla a Internet, de l’autor Carlos Bravo, i de les 
entrevistes que he pogut fer a tres professionals del màrqueting i de la publicitat 
de les empreses Puig, Paradigma Barcelona i Sidecar, les quals m’han sigut de gran 
ajuda a l’hora de desenvolupar la part pràctica.
Per altra banda, el cos del treball està dividit en dues grans parts, fetes l’una des-
prés de l’altra: la primera inclou tota la informació teòrica, des d’una explicació 
general del màrqueting, explicant breument la seva història, la seva evolució i els 
diferents tipus de màrqueting que podem trobar avui en dia, fins a centrar-nos en 
el màrqueting de guerrilla, del qual s’especifica la seva aplicació a les noves plata-
formes que ofereix Internet. I la segona part consisteix a aplicar de forma pràctica 
tots els coneixements teòrics adquirits. Per això, aquesta part va ser l’última que 
vaig fer, i comprèn la creació d’una petita empresa que duu a terme una campanya 
de màrqueting de guerrilla a través d’accions virtuals, les quals inclouen la creació 
del perfil de l’empresa en algunes xarxes socials, una millora de la pàgina web i la 
gravació d’un vídeo promocional; i també dues accions fora de línia: un enviament 
personalitzat i la creació d’uns vinils promocionals pel terra. 
Així mateix, el treball conté també una introducció on es desenvolupen els objectius, la 
metodologia emprada i els agraïments; les conclusions extretes en finalitzar el treball; 
la webgrafia i la bibliografia, i, finalment, els annexos on s’adjunten les tres entrevistes. 

Cos del treball
El màrqueting de guerrilla és un tipus de màrqueting que pretén assolir els matei-
xos objectius que el màrqueting tradicional (persuadir el possible consumidor), però 



amb una certa peculiaritat, ja que en comptes d’utilitzar mitjans de promoció 
convencionals, com la televisió, la radio, les revistes..., acostuma a utilitzar els 
carrers, els llocs públics, esdeveniments importants o productes quotidians com 
a camps d’aplicació. A més, avui en dia, podem parlar d’un nou canal: Internet. 
Aquest, junt amb les noves tecnologies, ha revolucionat la societat, ha canviat la 
manera de comunicar-nos i, per tant, la manera de fer màrqueting. I, per aquest 
motiu, moltes empreses han decidit adaptar-se a aquest nou canal i han comen-
çat a oferir serveis a través d’aquest canal. 
Tanmateix, dur a terme una campanya de màrqueting de guerrilla no es redueix 
a fer una acció creativa amb l’objectiu primordial d’aconseguir una gran difusió, 
sobretot quan es fa mitjançant Internet, sinó que hi ha un factor clau del qual 
depèn gran part de l’efectivitat de la campanya, però que no es pot planificar 
al 100 %: la sort. No obstant això, hi ha elements que poden ajudar a aquesta 
difusió tan necessària i, per tant, que acostumen a augmentar les probabilitats 
que aquella acció es converteixi en una acció viral (aquell que es produeix amb 
la difusió massiva d’un contingut, com un vídeo, a través d’Internet i mitjançant 
qualsevol dispositiu). Com per exemple la creació d’un contingut viral (vídeo, 
imatge...), d’una pàgina web on l’espectador o futur client pugui informar-se so-
bre l’empresa, l’obertura de canals a una sèrie de xarxes socials determinades 
(Facebook, Instagram, Twitter...) i el fet de procurar mantenir una ràpida interac-
ció amb el públic objectiu per mirar de resoldre qualsevol dubte, queixa, recla-
mació o, fins i tot, per agrair comentaris positius sobre l’empresa i la marca. 
Per això vaig decidir dur a terme la meva pròpia campanya de màrqueting de 
guerrilla, d’una suposada empresa que vaig anomenar NO LIMITS, i que esta-
va dirigida per dues noies universitàries. L’objectiu primordial del projecte era 
oferir a noies joves amb pocs recursos unes sabates, per córrer o per fer qual-
sevol esport, que fossin assequibles, però que, a l’hora, garantissin una mínima 
qualitat. Per tant, el reduït públic objectiu al qual es dirigien, eren noies d’entre 
18 i 30 anys, que no disposaven de recursos suficients per poder-se permetre 
comprar algunes sabates d’una altra marca. Així que la part pràctica va consistir 
a conèixer mínimament el públic objectiu, a través de la realització d’un pla de 
mercat molt bàsic, per poder escollir el conjunt d’accions enginyoses que voldria 
dur a terme utilitzant els pocs recursos que tenia l’abast. A l’hora de fer-ho però, 
vaig tenir en compte que NO LIMITS era una empresa petita i per això vaig pro-
curar que les accions poguessin transmetre sensacions positives a les clientes, 
que aquestes se sentissin part de l’empresa en tot moment, i sobretot vaig inten-
tar que la marca transmetés la sensació que té cura dels seus clients i que els 
agraeix la seva confiança, tot tenint cura dels petits detalls, estant a les xarxes 
socials, creant un blog...



Conclusions
A partir de la realització d’aquest treball de recerca, no només he pogut assolir els 
objectius marcats a l’inici més l’oportunitat d’ampliar els meus coneixements sobre 
aquest tema, sinó que també he pogut comprovar que és possible crear una campa-
nya de màrqueting original i creativa, malgrat les dificultats que comporta, sempre i 
quan un s’hi esforci i posi passió en el projecte. 
També he pogut verificar l’alt grau de planificació que requereix una campanya, ja 
que totes les accions, tenint en compte el més mínim detall, estan fetes amb la fina-
litat de captar el client; res, o gairebé res, és arbitrari. I, per aquest motiu, he pogut 
adonar-me de la importància que té, sobretot per a les PIME, una bona segmentació 
del mercat, per tal d’aconseguir arribar a un públic objectiu on no hagin arribat les 
grans empreses de la competència, i l’avantatge que pot generar per a aquest tipus 
d’empresa el fet de tenir cura dels petits detalls, gràcies als quals es pot acabar mar-
cant la diferència. I no només això, sinó que he comprovat que Internet sí que és un 
bon mitjà per promocionar-se, però que s’ha de tenir en compte el públic objectiu 
per escollir el canal més adequat, ja que no tots serveixen sempre.
Per altra banda, he pogut comprovar que el procés de crear una campanya és llarg 
i feixuc, ja que hi ha moltes coses que s’han de tenir en compte (l’entorn, les neces-



sitats del públic, els punts febles de l’empresa...) i, a més, la creativitat és un factor 
important que influirà molt en el resultat que obtingui la campanya. I, atès que l’èxit 
no es pot planificar, sinó que depèn molt de com responguin els clients a la teva 
campanya, és important, també, tenir un control constant de com avança el teu pro-
jecte, ja que, d’aquesta manera, si hi ha algun problema, serà possible solucionar-lo 
abans que sigui massa tard. 
Per acabar, i segons el meu punt de vista, crec que l’ús d’Internet com un canal per 
promocionar-se continuarà augmentant en un futur, ja que ens trobem en un mo-
ment on utilitzem la tecnologia en el nostre dia a dia i, per aquest motiu, promoci-
onar-s’hi resultarà molt efectiu. Però, tot i això, és vital que una empresa estigui al 
dia i que s’adapti a les noves tendències i a les noves plataformes.
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