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1. Què és i quina és la seva funció?

2. Quins són els seus objectius?

3. A qui va adreçat? 

4. A través de quins canals es comunica?

5. La línea editorial en la gestió de continguts
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: Què és i quina és la seva funció?

Plataforma de recomanació de continguts que sorgeix de 
l’aliança entre la Fundació Factor Humà i RocaSalvatella

Detecta i divulga la información més rellevant en les àrees de 
la transformació dels negocis i de la gestió de persones des 

d’una perspectiva digital 

Recopila allò més nou i allò que aporta una visió més
profunda i analítica perquè els seus usuaris estiguin al dia de 

tot el que succeeix entorn dels àmbits temàtics d’interés.
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: Quins són els seus objectius?

Convertir-se en un referent de la recomanació de continguts referits
a l’impacte digital en la gestió de les persones i la transformació de 

les organitzacions 

Aportar contingut de valor per al desenvolupament de l’activitat 
professional i contribuir al desenvolupament del talent. 

Promoure i difondre una nova forma de treballar conjuntament
basada en la col·laboració i en la compartició de continguts
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: A qui va adreçat?

Socis, clients i 
stakeholders de 

FFH i RS

Caps de 
departament de 

les àrees de 
recursos humans, 

formació, 
comunicació i 
màrqueting, 

vendes…

Experts en 
l’àmbit/sector 

digital 
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: A través de quins canals es comunica?

•Es dirigeix a un públic més
“proper” i “compromès”. 
Genera autoritat, lideratge i 
posicionament.

•Genera un repositori i una 
plataforma per a fomentar 
la subscripció a la 
Newsletter. 

•És el xarxa que aporta 
més freqüència i intensitat

•Treballa el 
posicionament, la gestió
de la marca, la 
comunicació i la xarxa
ampliada d’interessats. 

•És la xarxa més potent en 
la selecció i “curació” de 
continguts. 

•Treballa el posicionament, 
la comunicació, genera 
autoritat, valor de marca i 
contribueix a la fidelització

Scoop.it Twitter

NewsletterBlog

http://www.scoop.it/u/observador-digital
https://twitter.com/search?q=observador%20digital&src=typd
http://www.observadordigital.info/
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: La línea editorial en la gestió de continguts

Las fonts
d’informació
han de ser 
solvents i 
diverses

Aporten 
actualitat

Parlen 
sobre 

tendències

Aporten 
dades

sobre una 
realitat

Analitzen
amb

profunditat
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Moltes gràcies!!!

Pots seguir l’Observador Digital a:

http://www.observadordigital.info/

https://twitter.com/ObservadorDg

http://www.scoop.it/u/observador-digital

http://www.observadordigital.info/

