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Para que queremos unha estratexia dixital?

RETOS DO NOSO SECTOR CULTURAL

Circulación e penetración entre o público galego. Cidadanía máis consciente da súa 
cultura e capaz de achegar máis valor, a través do consumo e da participación.

- Dinamizar e sacarlles máis partido aos públicos que xa hai. - ENGAGEMENT 
- Chegar aos públicos que non temos. - OUTREACH

Circulación noutros países. Conexión con públicos de fóra para obter visibilidade e 
relevancia nos distintos contextos (español, europeo, celta, latinoamericano, lusófono…) 
, redes e comunidades de interese. 

Profesionalización e sustentabilidade. Obtención de retorno, tanxible e intanxible, que 
permita e xustifique o investimento en recursos para a cultura. Tanto para a cidadanía 
como para quen traballa nisto. 



Por que queremos unha estratexia dixital?

CAMBIO DE PARADIGMA

1. Cultura de masas /  Cultura p2p

2. Público activo disposto a involucrarse e a participar, engadindo valor.

3. Sobreabundancia de contidos, escasez de atención e de tempo. Somos 
máis selectivos (risco de burbulla dixital)

4. O público autoorganízase en comunidades. Consumo vs engagement e 
participación. 



CAMBIO DE PARADIGMA:
O DIXITAL É SOCIAL 



Internet proporciónanos o contexto e as ferramentas para coñecer mellor que 
nunca o noso público.

Datos + interacción + conversa online e offline + creación de contido

 = engagement

Estratexias do marketing e da comunicación dixital 

Estratexias para a cultura





A cadea do compromiso e da participación

1. Entérome
2. Gústame
3. Comparto (ou fago retuit)
4. Recomendo. Comparto comentando, poñendo o meu criterio ao servizo 

do teu produto e viceversa
5. Achego (traballo ou diñeiro)
6. Aprópiome. Reutilizo, remesturo. Hackeo. Traduzo. Creo algo novo a partir 

do produto inicial. Expando a narrativa. 
7. Reinicio a cadea ao publicar un contido novo. 













O DESENVOLVEMENTO DE PÚBLICOS 
NAS CANLES DIXITAIS



A que necesidades responde unha estratexia de 
desenvolvemento de publicos?

Ampliar o noso público (atraer máis xente do mesmo perfil que xa temos)

Diversificar o noso público (atraer xente de perfís diferentes dos que xa temos)

Facer máis profunda a relación co público actual. Crear mellores experiencias 

Que aumenten a satisfacción e fidelización.
Que xeren máis achega de valor. 
Que fagan crecer e madurar o público, facéndoo capaz de entender obras máis complexas e 
ambiciosas, máis singulares e por tanto máis relevantes tamén de xeito internacional. 

Fonte: DIGITAL ENGAGEMENT IN CULTURE, HERITAGE AND THE ARTS Jasper Visser / Jim Richardson
http://digitalengagementframework.com/ 
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A estratexia de contidos

Alcanzar Interesar Involucrar Activar

Publicidade, prensa, 
RRPP, SEO.

Promocionar o contido 
que xa tes.

Plan de contidos.

Crear contido singular 
e de calidade, útil e 
relevante, posteado 
con regularidade.

Primeira resposta a 
ese contido (en forma 
de likes, valoracións, 
etc). 

Crear contido que 
favoreza a conversa e 
que pida interacción.

Resposta maior que 
xera valor compartido: 
comentar, retuitear, 
xerar contido propio. 
Mercar.  

Crear contido que 
sexa útil a bloggers, e 
creadores de opinión.
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Fonte: DIGITAL ENGAGEMENT IN CULTURE, HERITAGE AND THE ARTS Jasper Visser / Jim Richardson
http://digitalengagementframework.com/ 
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PROPOSTAS PARA UNHA ESTRATEXIA DIXITAL 
DE DESENVOLVEMENTO DE PÚBLICOS PARA A 

CULTURA GALEGA 



Ten a cultura galega unha estratexia dixital?

ESTRATEXIA 
INDIVIDUAL

ESTRATEXIA 
PROFESIONAL

ESTRATEXIA 
SECTORIAL

Prosumidores
Comunidades

Empresas
Organizacións 

Marcas

Empresas + organizacións + 
asociacións + publicacións 

especializadas.

ESTRATEXIA DE PAÍS Institucións
Industrias

Medios de comunicación

PÚBLICO



GRAZAS.  


