
Idea Inicial 
 

El Branded Content es una tècnica publicitària que es basa en que les marques realitzen una creació de continguts útils i 

rellevants per fidelitzar o captar consumidors i on inclouen els seus missatges de marca. Aquesta tècnica esta agafant forca 

rellevància en els últims anys i molts visionaris del mon publicitari semblen estar d'acord en que es convertirà en un model 

publicitari a seguir per totes les marques. La hipòtesi d'aquest treball doncs, gira entorn en conèixer si el Branded Content es 

una alternativa real a la publicitat tradicional.    

 
El procés d’elaboració 
 

El punt de partida del meu treball va ser una prèvia recerca a internet sobre la publicitat, per assolir els conceptes basics i 

tenir una idea clara sobre aquest model comunicatiu. Un cop realitzat aquesta recerca prèvia, vaig entrevistar a tres 

professionals del sector per conèixer amb exactitud i de primera ma com esta el mon publicitari en l'actualitat i la seva opinió 

sobre el Branded Content. Tots tres van coincidir en que la publicitat mes tradicional estava en crisi, i el Branded Content es 

presentava com una possible sortida i solució d'aquesta. Paral·lelament a les entrevistes, vaig estar llegint una sèrie de 

lectures i diferents articles i opinions a internet relacionats amb el Branded Content. A mes, he analitzat diversos casos de 

Branded Content per exemplificar tot el mostrat en el treball.           

 
Conclusions, resultats de la recerca 
 

- Les marques necessiten fer arribar els seus missatges als consumidor, 

– Els espots tradicionals no son efectius, degut al seu caràcter invasiu i molest. 

– Els consumidors tenen al seu poder eines per evitar els missatges publicitaris invasius: zapping, bloquejadors de 

publicitat... 

– Els mitjans tradicionals estan en crisi perquè les marques han deixat d'invertir en el mitja sabent que els anuncis no son 

efectius. 

– El Branded Content es una publicitat que els consumidors volen perquè no es invasiva, sinó que es útil i rellevant per ells. 

– Hi ha molts tipus de Branded Content: llibres, pel・licules, programes de TV o radio, cançons... 

– Totes les marques poden fer Branded Content. 

– El Branded Content es una publicitat efectiva perquè els missatges de les marques van dins del propi contingut que el 

consumidor visualitza de forma voluntària. 

– A traves del Branded Content es pot arribar a solucionar la crisi publicitària, ja que proporciona un nou model de negoci 

sostenible per a mitjans, agencies i marques. 
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