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Col·legi del Màrqueting i Comunicació de Catalunya és un Col·legi trans: transformat, transgressor i transversal.
Una palanca necessària que té la finalitat de defensar i impulsar la professió del màrqueting i la comunicació a
Catalunya.

Des del Col.legi plantegen esbrinar quins són els principals insights per activar les palanques de comunicació en un
context de compra online. El present estudi té com a objectiu principal:

I, en concret:

★ Veure com la comunicació afecta al procés de compra online. Quins són els canals o palanques més influents

★ Definir què és el que ha de comunicar un eCommerce per ser més atractiu vs altres canals i per capturar vendes

★ Analitzar les diferències evolutives en el eCommerce de Catalunya (respecte a la primera edició de 2021)

A partir d'aquí, Col·legi del Màrqueting i Comunicació de Catalunya ha contactat amb Elogia, perquè els ajudi a
identificar i quantificar les palanques o canals més rellevants per l'ecommerce de Catalunya (ja sigui per generar tràfic o
capturar vendes).

Veure quina ha de ser l'estratègia de comunicació en l’eCommerce

Objectius
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6% Girona

73% Barcelona

10% Lleida

10% Tarragona

Dones i homes de 16 a 
70 anys que hagin 

realitzat compres per 
internet

Univers Àmbit geogràfic

Catalunya

Grandària mostral

614 entrevistes
(error mostral + 4,0%) 

amb un nivell de 
confiança del 95,5% i 

p=q=0.5.

Octubre 2022

Treball de camp Tècnica

C.A.W.I.  
Entrevista auto 

administrada per 
ordinador online

Treballem amb panells externs, i es realitza a través de panells online. La invitació a la resposta es realitza mitjançant un missatge d'email a usuaris que prèviament hagin 
donat el seu consentiment per ser contactats via email (Permission Màrqueting List)

Tal com és habitual en la investigació online, la invitació al qüestionari ve acompanyada d'un petit incentiu per compensar el temps empleat i incrementar la taxa de 
resposta.

★ A continuació, es detallen les característiques tècniques metodològiques:

Metodologia
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Canals i palanques per a la comunicació del eCommerce - I

#1 Crear una atractiva/funcional web/app del eCommerce
• Abans de comprar un producte/servei, 6 de cada 10 compradors online busquen informació principalment en 

la web de la marca (+6pp més que en 2021).
• Li segueixen l'entorn més pròxim i accessible (amics/coneguts/família) (46%) i els blogs/fòrums d'opinió (40%).

#2 Potenciar els drivers de comoditat i millors preus/ descomptesen compra online
• La comoditat (28%) i trobar millors preus/descomptes/ofertes (24%) són els principals motius pel que compren 

online (augmenten respecte a 2021), seguits de la comoditat de no haver de desplaçar-se (22%).

#3 Conviure amb el canal offline: on+off
• El canal online representa gairebé el 70% per al comprador online; a més, existeix un 18% de “ROPO” (s'informen 

per internet i compren en botiga física) i un 14% de “Showrooming” (busquen online i compren offline).
• El canal físic juga amb avantatges no competitius per al canal online: tenir contacte directe amb el producte 

(provar, tocar, portar-te'l al moment), principalment en productes d'esport i mobles.



Elogia Confidential and Proprietary

7
#estudiecommerce del @mktcomcat. 

Canals i palanques per a la comunicació del eCommerce - II

#4 A més de tenir millors preus és necessari assegurar la facilitat per a fer 

devolucions i productes de qualitat
El eCommerce ha d'oferir i aconseguir transmetre a l'usuari 4 punts importants:

1. Millors preus: ofertes i descomptes
2. Facilitat per a fer devolucions o reclamacions
3. Oferta/productes de qualitat
4. Inspirar confiança

#5 Minimitzar el termini de lliurament i reduir les despeses d'enviament
• El comprador online accepta un temps d'espera mitjà entre 2 i 3 dies per a rebre la seva comanda. Existeixen 

players que ho executen molt ràpidament, el que converteixen els terminis de lliurament en un tema important i 
diferènciador.

• 7 de cada 10 compradors pagarien despeses de lliurament segons la despesa total de la cistella, i el 39% 
estaria disposat a pagar una tarifa plana anual de despeses d'enviament.

#6 Segmentar i personalitzar per perfils
• Els joves compren amb major freqüència, encara que gasten menys que els majors (especialment els sènior de 

55 a 70 anys que tenen el tiquet mitjà de més elevat: 92,6€)
• Els homes gasten lleugerament més que les dones, especialment en oci, tecnologia, electrodomèstics i esport.
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Canals i palanques per a la comunicació del eCommerce - III

#7 Importància dels pureplayers i marketplaces
• La presència de la compra online en pureplayer / marketplaces és gairebé total. Per tant, si la nostra 

estratègia no passa per tenir presència en marketplaces, estem deixant fora a una part de l'audiència.
• Per al comprador online alternar en aquests canals és el més habitual: 86% compren en botiges que venen 

només online i 73% en botigues online + físiques (tipus El Corte Inglés).

#8 Xarxes Socials
• Actualment és un canal poc utilitzat per a comprar: només un 6% dels entrevistes compra a través de RRSS. 

No obstant això, si el eCommerce aconsegueix comunicar seguretat tant en la forma de pagament com en 
la compra en si, podria ser una via efectiva per a mobilitzar la compra.

#9 La comunicació amb el consumidor: email i RRSS segons l'edat
• 8 de cada 10 compradors prefereixen l'email com a canal principal per a rebre comunicacions dels 

eCommerce, especialment els targets adults i més sèniors.
• Les RRSS es converteixen en el canal preferit per a 1 de cada 2 compradors online d'entre 18 i 24 anys..

#10 Per què no repeteixen en el nostre site?
• Pot ser per elements difícils de cobrir com una oferta limitada o la qualitat de productes, però n’hi ha 

d’altres de més fàcil solució: política devolucions/terminis llargs de lliurament.
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