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Què és la marca personal?
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El màrqueting és un conjunt d’estratègies i eines per a detectar quines 
necessitats no resoltes té el mercat i donar-hi resposta. 

En l’àmbit professional podem pensar en estratègies de màrqueting per posar 
en valor l’experiència i/o coneixements de les persones com a resposta a 
les necessitats que tenen les empreses (que busquen persones per cobrir els 
seus llocs de treball)

Relació entre aquestes necessitats:

Empresa necessita treballadors/es    –    Persones necessiten feina
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Què és el màrqueting?



Una d’aquestes estratègies seria el model AIDA, que podem aplicar a una 
situació d’entrevista:

Com per exemple el model AIDA:

Captar l’atenció
Mantenir l’interès
Generar desig
Provocar una acció
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Qui sóc?

Anàlisi
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Aquesta anàlisi ha de servir per ser capaços de construir un argumentari que 
ens faciliti parlar de nosaltres i posar-nos en valor

DAFO
Fortaleses
Debilitats
Oportunitats
Amenaces
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Qui sóc?

Anàlisi

By SWOT_pt.svg: Obra derivada de Tintazulderivative work: Irene Pelegrí (talk) - SWOT_pt.svg, CC 
BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15378560
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Qui sóc?

Què explico de mi?
Com treballo?
Què m’agrada?
Què aporto?
Què em fa únic/a?
Quines habilitats tinc? 
Quines habilitats no tinc?
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Com ets? 
Què has fet – què has deixat de fer?
Què saps fer millor?
Què et fa únic?
Quins són els teus assoliments?
Què t’agrada – què no t’agrada?
N’hi ha més com tu? On?
De qui em diferencio?
Idees amb les quals t’identifiques
Valors



El pla o estratègia: 
A qui em dirigeixo?

Què els hi explico?

Quins canals faig servir?

Com ho explico?
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Em dirigeixo a algú que em vulgui contractar. L’entrevistador/a o 
seleccionador/a

Cada empresa i cada lloc de treball té unes característiques diferents:
- Què busca?
- Quina filosofia tenen?
- Quin àmbit treballen?
- Com responc a la seva demanda? 

Recomanació: 
Investigar – no fer inferència – preparar-se
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L’estratègia

A qui em dirigeixo?



Què et fa diferent?
Per què han de triar-te a tu i no a una altra persona?

Aprofita la teva anàlisi:

Posa en rellevància les teves fortaleses
Proposa les teves debilitats com aspectes en els quals treballes per 
millorar
Perquè la teva candidatura és una oportunitat, malgrat les amenaces externes
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L’estratègia

Què explico de mi?



L’entrevista

Els correus electrònics

Plataformes 

Xarxes Socials
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L’estratègia

Quins canals fem 
servir?



La reputació
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Més enllà de les entrevistes, hem de pensar que a la xarxa també ens poden 
buscar i, encara que no en siguem conscients, les nostres publicacions poden 
arribar a les pantalles de les persones avaluadores.
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La reputació

Com em mostro a la xarxa?



Explicar les bones experiències
Destacar les formacions que es realitzen
Explicar quan engeguem un nou projecte
Fer xarxa amb altres persones afins, o del sector
Fer contactes i compartir 
Ser actiu
...
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La reputació

Bones pràctiques



Publicacions en favor de la violència
Publicacions sobre ús d’alcohol i drogues
Errors gramaticals
Ús de paraulotes
Publicació de contingut sexual o poc adequat
Continguts perjudicials o que podrien ser-ho en un futur
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La reputació

Errors de reputació 
personal a la xarxa
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