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Per començar recordem que portem sempre a sobre 



El mòbil és la 3ª   pantalla en  
termes d’oportunitat de mkt 

? 



Telèfon mòbil 



Subscripcions i acces a Banda Ampla  al món 

per mòbil o línia fixa 
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Penetració de linies i Banda ampla al món:  

mòbil i línia fixa 
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Telèfon mòbil? 

 
 

GPS 



Parlem de smartphones, un “nou” concepte 

de mòbil.  

Les seves característiques són: 

Pantalla més amplia 

Més potencia per fer servir aplicacions (apps) 

Major velocitat de connexió a Xarxa 

Més accessoris  

 





Els usuaris no es separen dels seus mòbils 

Actualització constant de nous terminals 

Per a molts el mòbil es el més important que 

tenen (1/3 part joves entre 16 i 25 anys a 

Europa) 



 



 



 

Maaltijdenplanning 



 

 

Hem de destacar l’element 

viral de les accions i 

la ubiqüitat en tot el que fem 

 

Tot és mesurable al moment 

 

Sempre “estem” accesibles 

El mòbil ens permet la interactivitat. 

Els receptors reben/responen al moment i 

s’estableix un diàleg que permet la fidelitzacio 

dels usuaris. 



 



Estem passant d’un món d'impressions a 

un mon de vinculacions 

Deixem un món in-actiu per anar a un 

mon inter-actiu 



Mobile First 

Eric Schmidt, CEO al MWC’10 

ha dit: 







• Instantaneitat 

• Vincula directament a l'anunciant i l’usuari 

• Tothom porta un mòbil al damunt 

• Nomes en rebs si has donat la teva 

acceptació 



       Marketing de proximitat 





Accions de proximitat 

L’espai interactua amb l’usuari 

L’usuari es troba “receptiu” 

Contingut d’interés per tenir al mòbil 

El cost pe l’usuari es gratuït 

Llocs com a lones exteriors d’edificis, OPIS, 

punts d’informació, o espais tancats són idonis 

per aquest tipus de interactivitat. 



Codis 

Bidimensionals / QR 



street to mobile:  
interacció amb el mòbil 



Codis  2D 
 

Un codi 2D pot fer que el mòbil del usuari (al descodificar-lo 
amb la seva càmara des de l’aplicació lectora corresponent ) 
iniciï alguna d’aquestes accions: 

 

-Envíament de SMS a nº i missatge predefinit 

-Envíament d’email 

-Realitzar una trucada  a un nº de telèfon 

-Recepciónde Vcard 

-Recepció de VCalendar 

-Connexió a url: 

-Lectura d’un text simple  

 



Te de 2 a 3 vegades més dades que un codi 

de barres 1D a més d’ altre informació no 

numérica: sms, url, informació de contacte 





redempció de codis 

promocionals 

La lectura del codi pot fer-se mitjançant un mòbil, pda, 
webcam o scànner de codis 2D.  
 
 
 



Apps 

mobile 



aplicacions  

mòbils 



advergaming  

mobile 



App stores 

L'èxit de la distribució de continguts 

ve de la mà de les 



Web 

mobile 



Web mobile 



Creixement de la navegació mòbil 
És degut a: 

Mòbils 3G 

Smartphones 

Tarifa Plana amb operadora 
 

 

 



71 milions d’europeus 

fan servir cada setmana 

la navegació mòbil 
Vol dir 1 hora al dia, 6.4 hores a la 

setmana en front de lectura de diaris 

4.8 hores a la setmana, lectura 

revistes 4,1 hores a la setmana 
 

 
 

European Iteractive Advertising Association (EIAA), març’10 



navegació mòbil vs. PC - mundial 

PC 
Mòbil 

Serveis de LBS (Locations Based Services) 

Gran creixement en us mòbil 

 gps – mapes - georeferenciació 
 

 



Usuaris mundials (milions) 







Noves prestacions 

del mòbil 

 

http://www.museummarketing.co.uk/2010/03/04/augmented-reality/


 

La realitat aumentada 



Navegació per veu, imatge 

 



m-Wallet 

 





I per finalitzar recordem que porta un consumidor amb ell 

Avui 

En breu? 



Mini sites mòbils / Web apps: 

Butlletí ATI Catalunya   

-El nostre equip de desenvolupament R+D ha creat una 
eina per a publicar i gestionar  minisites de manera àgil i 
ràpida: partir de la nostra plataforma de publicació 
astrolabi.mobi  Servei per a crear els teus sites mòbils 
sense coneixments de programació 
+  Gestio de Continguts 
+ Publicació 
+ Adaptació atomatica al móvil visitant 

Oferta 
especial 

per a 
socis ATI 



Write the urls of your 

social links and 

TheSharingCode 

automatically updates the 

info in that networks to 

present them in a 

landing page. You’ll also 

get  the QrCode & short 

url  to spread it .  

Oferta 
especial 

per a 
socis ATI 



Gràcies 

jordi@ubiqua.es 


