
ANÀLISi DE XARXES SOCIALS 2018

www.aisayuda.org



Presentació 

Dades generals de 2017  

Posicionamient i públic objectiu 

Publicacions a les xarxes socials  

Newsletter/Mailing masiu 

Impacte de projectes a les xarxes 

Conclusions 

3 

4 

5 

8 

13 

14 

18



Anem compartint, 
seguim creixent

Anàlisi de xarxes 2017

Terminem un any molt positiu, amb més 
seguidors, més experiences compartits, nova
web  i nous objetius per l'any que ja ha 
començat.
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Ais a la xarxa

POSICIONAMENT

Organització sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat i les seves famílies a través del voluntariat. 
Atributs de la marca: solidaritat, positivisme, dinamisme.

Públic objectiu
Els missatges difosos van dirigits a persones i / o fundacions amb algun tipus de 
vinculació o interès per l'ajuda social. Dins de cada xarxa, s'aprecien diferències 
en el target. 

Com es pot veure en les següents gràfiques, a Facebook es tracta d'un target on 
hi ha més dones (83,3%) que homes (14,9%), l'edat predominant s'estableix entre 
els 45 i 54 anys (30,3 %) i és un públic majoritàriament espanyol.

No obstant això, a Instagram les estadístiques són força diferents, ja que el 
percentatge d'homes és major (25%) i el rang d'edat més ampli és de 25-34 anys.



Els seguidors de Twitter, la nostra tercera xarxa social més utilitzada, també 
presenten variacions. L'audiència en aquest canal està més igualada entre 
gèneres, a més podem veure els principals interessos: política i esdeveniments 
d'actualitat, negocis i notícies, comèdia (pel·lícules i televisió), notícies sobre 
pel·lícules i informació general i SENSE FINS DE LUCRE en un 53%. 

Ais a la xarxa



Finalment, és important tenir en compte dos canals de comunicació de molt abast 
i gràcies als quals s'arriba a molta més gent: el mailing massiu amb Mailchimp i 
el canal de Youtube. 

Ais a la xarxa

Del primer cal dir que compta amb una base de dades de gairebé 2.000 
contactes que han tingut algun tipus de contacte directe amb AIS i que rep i obre 
els emails en un percentatge superior al 2,5%. L'enviament de la newsletter és 
mensual i serveix de butlletí noticiari per a tots aquells interessats en l'activitat de 
AIS. 

Respecte a Youtube, tal com s'aprecia en la gràfica següent, es pot veure com el 
públic predominant és femení i jove, més semblant a Instagram que a la resta de 
xarxes analitzades. 



PUBLICACIONS A FACEBOOK

8,63%

"M'agrada" a la pàgina d'AIS. 228 usuaris únics. 
Mai es promocionen les publicacions. 

759

822

Analitzem les publicacions més virals i els "m'agrada" rebuts a les xarxes 
socials més utilitzades durant l'any 2017 com un altre punt de referència per 
assolir els objectius de 2018.

Ais a la xarxa

El màxim abast correspon a una publicació del 16 de juny amb motiu de la 
presentació del projecte "Jo cuino, tu pintes" al Mercat Galvany. 
No existeix abast pagat, tot és orgànic. 

Abast de la publicació

1.258 
persones 
van veure 
aquesta 
publicació 
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twelve

1

2

34 de desembre. Premi cinema Inclús. 
2405 insights!

màximes REACCIONS
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1
2
3 5 de desembre. Dia internacional del 

voluntariat. 291 insights!

16 de desembre. Sortida de Nadal. 
404 insights!



232 posts el 2017. En aquesta pàgina, els 12 posts amb més abast i més 
nombre de likes. Tots entre 443 i 364 insigths. 
El post nº 1 correspon al festival bianual d' AISBAND.

PUBLICACIONS A instagram 
Ais a la xarxa
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Seguidors 
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72 Likes1



PUBLICACIONS TWITTER
 (

ú
lt

im
 t

ri
m

e
s

tr
e

 2
0

17
)

Ais a la xarxa

Seguidors

TWIT PRINCIPAL: Convocatòria del Primer Bany de l'Any. 28 diciembre. 

696 INSIGTHS. 

501 +109 

 

6,6k INSIGTHS
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1.094 VISUALITZACIONS A YOUTUBE DURANT 2017 

2.277 min de TEMPS DE VISUALITZACIÓ
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EMAILS ENVIATS I REBUTS EL 201732.202

16,61% 2,94%OPENED CLICKED

16% CLICK RATE

1.951 CONTACTES 

EVOLUCIÓ DE L'AUDIÈNCIA EL 2017

+164 (+9%)

NEWSLETTER



ENROLLA'T

Publicacions més virals del  projecte ENROLLA'T



AISBAND 164 
LIKES

Publicacions més virals del  projecte AISBAND



FABRICA DE SOMRIURES

Instagram Facebook
Publicacions més virals de  fabrica de somriures



AISNADAL

Publicacions més virals del  projecte AISNADAL



On som

Ais a la xarxa

CONCLUSIONS

Després de 15 anys d'història com a associació i de sis amb presència en 
xarxes, aquesta anàlisi de 2017 confirma la fidelitat dels membres de la 
comunitat d'AIS. Es tracta d'una entitat de curt abast però amb uns 
seguidors de llarga durada. Creix lentament, però no perd tot just 
seguidors. Això ens indica també una sòlida identitat unida a uns valors 
compartits. Tenim seguidors involucrats i actius en activitats de labor social 
com les organitzades per AIS. 

El major nombre d'insights i de reaccions a les publicacions coincideix amb 
la celebració d'activitats al costat dels usuaris, les sortides i moments al 
costat de les persones a qui es destina l'ajuda, així com els 
reconeixements públics a aquesta tasca. 

També és crucial remarcar la diversitat dels voluntaris i participants 
d'aquesta ong. Hi ha un 62% de joves, un 20% de veterans, 15% d'adults i 
3% de nens i famílies. Això influeix considerablement en l'activitat en 
xarxes socials, ja que tant el sector de veterans com el de nens són 
membres són molt inactius a la xarxa. 



Ais a la xarxa

On volem arribar el 2018 i com ho farem

Aprofitar els moments de les sortides i les activitats amb els usuaris per 
mostrar major proximitat des de les xarxes. Seguir fent partícips de les 
activitats d'AIS a tots els membres de la comunitat mitjançant la publicació 
de material audiovisual, que és el que més reaccions positives aconsegueix.

Elaborar contingut d'utilitat per a persones amb discapacitat. Entre els 
seguidors, a més dels voluntaris de AIS, també hi ha famílies de persones 
amb discapacitat, treballadors d'aquest sector, voluntaris que participen en 
altres associacions. Tots ells podrien valorar de forma molt positiva trobar 
informació pràctica, com per exemple, llocs adaptats que es poden visitar o 
activitats d'oci interessants.

Seguir creixent de forma constant el nombre de seguidors. No obstant això, 
no considerem necessari invertir en promoció ni en mètodes de pagament 
per millorar els nostres resultats, ja que encara és el nostre objectiu donar- 
nos a conèixer i arribar a gent nova, preval el tenir usuaris reals i implicats 
amb la causa i fer comunitat amb els quals ja estan.

Recolzar-nos en els socis i voluntaris per millorar el nostre posicionament. 
Fer-los partícips del nostre objectiu de sensibilització de la societat a través 
de les xarxes. Per experiència el "boca a boca" a AIS sempre ha apropat a 
moltes persones.

Cuidar de manera especial la newsletter i el canal de Youtube, doncs són els 
dos canals més efectius fins al moment i els que arriben a major nombre de 
persones. 

Reanimar el blog amb continguts atractius: receptes, experiències, 
testimonis que acosten la realitat dels usuaris. Marcar-se uns objectius 
mensuals perquè hi hagi constància en les publicacions. 


