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ES MILLOR TENIR UN GRUP 
DE FACEBOOK O UNA FANPAGE?
Tenir una Fan page consisteix en crear una pàgina
comercial de facebook on generar contingut pels
nostres clients potencials.
 
Tot i que Facebook no ajuda a potenciar la visualització
de les publicacions de la Fanpage sino es complementa
invertint amb els anuncis publicitaris que facis dins
Facebook.

Crear una comunitat de Facebook permetrà tenir els
teus seguidors en actiu i que hi participin en debats dins
al grup, que hi passin temps a la plataforma i per tan
aconsegueixis més visibilitat.



GRUPS DE FACEBOOK

Grups oberts: Qualsevol pot trobar-los i
unir-se a ells.
Grups tancats: Sols poden donar-te
accés als administradors del grup.
Grups ocults: No són visibles i sols
podran donar-te accés si tens
prèviament, una invitació.

Existeixen tres grups diferents de Facebook:

1.

2.

3.

És important analitzar quina és la teva
estratègia dins Facebook i seleccionar el
grup en funció d'ella.



ESTILS DE ROL DELS USUARIS
DINS UN GRUP DE FACEBOOK

Agregar com a administrador: Podrà fer qualsevol
modificació i aprobació i qualsevol altre requisit que
tinguis  prèviament aprovat.
Agregar com a moderador:  S'encarregarà de vigilar els
comentaris, el contingut i l'objectiu és que ningú
infringeixi les polítiques que tu prèviament hagis marcat.
Agregar com expert del grup: Li estem donant una
insígnia a una determinada persona on portarà el rol
concret que li donem.

Tan amb els grups com en el cas de la Fan Page, els hi
podrem donar certs rols. Dins el grup que hauràs creat a
l'apartat de "miembros" podràs veure les persones que s'hi
han sumat. Al costat dret, veuràs tres punts, si apretes,
podràs seleccionar alguna d'aquestes opcions:

 



COM ELIMINAR O BLOQUEJAR
PERSONES EN UN GRUP DE FACEBOOK 

Suspendre en el grup
Limitar l'activitat 
Bloquear-lo en el grup 
Eliminar membre

Per eliminar o bloquejar a una persona, anirem a la secció
de "miembros" seleccionarem la persona que volem
bloquejar i triarem una de les dues opcions següents:



PRINCIPALS MÈTRIQUES D'UN GRUP DE FACEBOOK

Creixament: On podràs veure la tendència de creixament del grup,
veure la quantitat d'usuaris que has aprovat, refusat o bloquejat.

Interacció: On veuràs la quantitat de publicacions que s'han dut a
terme durant un temps determinat. A més de poder comprovar els
membres que estan actius, els comentaris i reaccions en línies
temporals.

Dies amb més activitat
Les hores amb més activitat
La comparativa entre totes les mètriques (publicacions,
comentaris y reaccions)  
Les publicacions amb més activitat 

Dintre d'un grup de Facebook, a la part inferior del menú esquerre,
veuràs les següents opcions:

 

Afegir que tens un apartat final on podràs comprovar totes les
estadístiques i veuràs les següents dades:



CONSELLS PER ADMINISTRAR
AMB ÈXIT UN GRUP DE FACEBOOK
Ser constant: Publicar amb constància ens ajudarà a
augmentar el nostre públic i no crear-nos expectatives 
 d'arrivar a un èxit d'avui per demà. Tot té el seu temps i
dedicació. Intenta participar sempre que puguis, fer
interaccionar a la audiència, donar likes als posts dels
usuaris i fer-los sentir com a casa.

Innova: Els usuaris a les xarxes socials estan acostumats
a ser impactats constantment. És difícil retenir la seva
atenció i aconseguir deixar petjada. La clau aquí està en
innovar. Posar-nos en la ment de l'usuari. Ser repetitiu a
la llarga avorreix. Intenta sorprendre. La clau està en
deixar-los espai, per compartir contingut que els resulti
útil.

Selecciona el teu nínxol: Escull la temàtica que vols
parlar en el teu Grup de Facebook, perquè les persones
que et segueixin, sàpiguen de què es parlarà en el grup.



COM SORTIR D'UN GRUP DE FACEBOOK

Per sortir d'un grup de Facebook, simplement hauràs
d'anar al grup en qüestió i apretar el botó de
“Membres”. 

Dins d'aquest grup, trobaràs la opció de:
"Deixar de seguir grup".
 



COM PUBLICAR EN UN GRUP DE FACEBOOK
Para publicar en un grup, simplement hauràs d'anar
al grup en qüestió, donar-li al botó "Escriure algo"
com et mostro aquí a la imatge:



COM ELIMINAR UN GRUP DE FACEBOOK
Per eliminar un grup de Facebook que hagis
creat, simplement hauràs d'anar al inici de grup. I
en el botó que posa "Membre" veuràs que hi ha
una fletxa. Cliquem la fletxa i apereixarà el botó de:
"eliminar grup".
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