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Tecnologia i
coneixement

Transparència La paràlisi: un Publicitat digital inserida
gran enèmic
o corrupció

El nou
paradigma

La tecnologia és una
eina per sortir d’una
crisi, en la que altres
ens hi han abocat

En un país
corrupte la fórmula
alemanya no és
possible

Tecnologia i Coneixement, el camí de l’Estat del Benestar del
segle XXII. Aquest és el títol del
llibre publicat pel Cercle per al
Coneixement que trobareu a
www.cperc.catt. El títol ja indica
molt. La tecnologia és una eina
per l’eficiència i l’economia del
coneixement, és el camí per
prosperar i per sortir d’una
crisi, en la que altres ens hi han
abocat. El llibre parla d’economia i d’indústria, amb articles
sobre competitivitat, innovació, operacions i energia. Però
també parla de l’Administració
i del serveis que aquesta presta
a la societat (Universitat, ciènn
cia i salut, entre d’altres). En
època de retallades, el llibre
aporta sentit comú i proposa
millorar l’eficiència en la prestació. El llibre enfoca la utilització de les eines 2.0 en les
“primaveres” socials avui. El
rector de la UPC, Antoni Giró,
el prologa i el propi editor, Berr
nat Ruiz, el conclou. Al llibre
hi signen diversos membres
del Cercle, encapçalats pel seu
president, Joan Majó, i l’expresident, Antoni Garrell.

Llegim als diaris que varis governs europeus volen impulsar
la reforma laboral seguint el
model alemany. Aquest model
es caracteritza, entre d’altres
coses, per la flexibilitat laboral
a tots nivells i un acomiadament amb quinze dies per any
treballat. Aquesta és la solució,
deu pensar el buròcrata de
torn i el seu gabinet. Aquesta
és la única manera de créixer
en un context de crisi. Tanmaa
teix, cal afinar una mica més.
Resulta que al costat de la flexibilitat trobem certs principis
ètics que ajuden a compensar
les injustícies que es puguin
produir. Per exemple, s’exigeix
a les empreses transparència
total en el seus comptes, operacions, contractes i càrrecs.
En un país corrupte la fórmula
alemanya no és possible. Així
doncs, cal preguntar-se: què
vol dir ser corrupte? Mirar pels
propis interessos, posant-los
per davant del bé comú. La dicotomia llavors és clara: transparència o corrupció? Després
ja en parlarem de quin model
laboral es vol.

Està per entendre
que estem davant
d’un canvi de model
de producció
En aquest moment moltes
empreses estan encara esperant “que tot això passi” i
encara està per entendre que
estem davant d’un canvi de
model de producció i que les
noves relacions econòmiques
s’estan configurant i que ben bé
ningú sap com acabarà sent el
món, però no tornarà a ser com
abans. Així, no tenim temps
a perdre. Hem de prendre
decisions:
1.Conèixer el problema: per
què les coses no són com
esperem? Tipus de clients,
producte sense valor afegit?
Hem perdut marge? Tenim
despeses excessives?
2. Podem obrir nous mercats,
a quin cost, amb quins productes, en quant de temps?
3. I què ens costarà tot això?
Com ho pagarem? Ho podem
finançar?
4. Qui ho farà? Com ho controlarem? Quins són els
indicadors d’èxit?
5. Val la pena? Tenim opcions?
Així doncs, el que queda és
executar el pla i seguir-lo de
prop.
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Sembla que la
publicitat inserida en
una sèrie ha aixecat
una gran polèmica

Els diferents
models de venda
on line canvien de
forma contínua

Hi ha cadenes de televisió que
emeten els seus programes
sense talls publicitaris, però ignoro fins a quin punt no es conn
sideren publicitat els avanços
de programació en les tan molestes cortinetes o banderoles.
Sembla que la publicitat inserida en una sèrie ha aixecat una
gran polèmica. Per descomptat
estic en contra de les parades
publicitàries en una pel·lícula,
però si la cadena de TV ha
comprat els drets d’explotació d’una sèrie i ha inclòs en
les seves clàusules la intenció
d’afegir-hi un product placement digital, crec que està en el
seu dret. És una nova fórmula
d’incrementar anunciants. És
una forma per seguir finançant
nous projectes. No obstant, tot
no val. La postproducció digital
ha de ser absolutament meticulosa i respectuosa a l’hora d’inn
serir un anunci. Seleccionar les
marques, els suports i l’estètica
adequada, han de formar part
del context de la història, o
quasi. Les idees dels altres no
ens poden sortir gratuïtes, tot i
la crisi.

El terme paradigma en el comerç electrònic adquireix vital
importància, ja que es refereix
a exemple o model i l’e-commerce és un sector en contínua
evolució. Per aquest motiu, és
difícil parlar de models inamovibles i fer una classificació dels diferents portals de
venda col·lectiva. Els diferents
models de venda on line canvien de forma contínua, però
mantenen quelcom en comú:
ajuden a estalviar temps i diners als usuaris. Els portals
d’e-commerce proliferen, la
clau per diferenciar-se està en
buscar el valor afegit. El repte
que vam emprendre des de Kaa
llejeo va ser unir e-commerce,
contingut i hiperlocalitat, sorr
tint una mica dels típics portals
de compra col·lectiva, on tot
el que l’usuari percep és experiència de compra al 100%. El
contingut hiperlocal, els concursos, la interacció, en definitiva, la Comunitat, són molt
més que el Comerç Electrònic.
En definitiva, Kallejeo es confifi
gura com un nou paradigma en
el camp de l’e-commerce.

