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INTRODUCCIÓ 

Instagram va néixer l’any 2010 com una nova xarxa social que avui en dia ha canviat el 

motor de les relacions entre marca i usuari, originant així una nova revolució en el món de 

la moda. Al principi, aquesta xarxa només podia ser utilitzada per usuaris que tinguessin 

dispositius iPhone, i això era un petit segment de la població. L’any 2011 l’aplicació va 

començar a introduir nous elements que aconseguien que l’eina fos més social, com per 

exemple els anomenats hashtags1 o etiquetes. Però el canvi radical el trobem el 3 d’abril de 

2012, quan Instagram s’obre al mercat del sistema operatiu Android després de ser 

adquirida per Facebook. Aquest fet originava que allò que va començar com una eina 

exclusiva passés a ser un producte a l’abast de molts.2 

Aquest treball parteix de la idea de com aquesta xarxa social gratuïta ha aconseguit que 

empreses de moda hagin redirigit les seves estratègies de mercat, utilitzant com a vehicle 

conductor les instagramers3. D’altra banda, aquest projecte també neix de la necessitat 

d’aprofundir més en aquest nou fenomen comunicatiu, i com aquesta xarxa social ha pogut 

generar un elevat volum de col·laboracions entre les marques i els usuaris. Amb aquest 

treball també vull intentar respondre les preguntes que tant em rodaven pel cap, ja que és 

un tema molt recent i encara no s’han fet els suficients estudis que puguin respondre-les.  

Fa aproximadament dos anys que sóc seguidora de perfils de noies, que poc a poc s’han 

anat convertint en les portaveus de moltíssimes empreses de moda a partir d’aquesta 

xarxa social. Ja sigui per les seves fotografies, el carisma que desprenen o pel seu estil de 

vida i de vestir, les marques de moda han vist en elles la clau per potenciar les seves firmes 

d’una manera innovadora i molt més econòmica que una campanya publicitària. Així 

doncs, aquestes marques contacten amb les instagramers, i els demanen que publiquin 

fotografies al seu Instagram amb els productes que els envien, per tal d’arribar 

directament als seus milers de seguidors. 

Aquesta eina social s’ha convertit en un fenomen de referència per a molts consumidors 

que busquen en aquesta aplicació consells i criteris sobre moda per part dels anomenats 

instagramers. Aquestes persones són usuàries d’Instagram que comparteixen a la xarxa 

                                                           
1 El hashtag o etiqueta és una cadena de caràcters formada per una o diverses paraules 
concatenades i precedides per un coixinet (#). És, per tant, una etiqueta de metadades precedida 
d'un caràcter especial per tal que tant el sistema com l'usuari l'identifiquin de forma ràpida. 
S'utilitza en serveis web com ara Twitter, Instagram, identi.ca o en missatgeria basada en protocols 
IRC per assenyalar un tema sobre el qual gira certa conversa. 
2 Escalona, N. (2013). #DigiTalk. Del màrqueting directe a la comunicació 2.0. Editorial UOC. 
3 Instagramer: Es diu de la persona que utilitza i és activa en la xarxa social Instagram. 
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allò que els interessa o inspira, com ara el seu dia a dia, els seus viatges, els seus amics o 

parella, però sobretot són aclamats pel seu estil a l’hora de marcar tendències. Són usuaris 

que destaquen per influir en els altres. Partint d’aquests nous models socials, les marques 

de moda han trobat en aquestes persones un perfil essencial per poder donar a conèixer 

els seus productes a través d’ells. 

Gràcies a aquesta aplicació, les marques de moda tenen l’oportunitat de donar a conèixer 

als usuaris tota la seva varietat de productes sense limitacions de temps ni d’espai. 

Aquesta relació que es crea entre instagramer i usuari permet que les marques puguin 

trobar noves formes personalitzades que satisfacin les necessitats dels seus clients. 

L’estratègia principal és que les marques construeixin col·laboracions amb els 

instagramers perquè en els seus perfils d’Instagram mostrin els seus productes i, 

d’aquesta manera, captivin els seus seguidors. 

Per a la realització del meu treball he volgut analitzar perfils d’instagramers que ja 

coneixia i que seguia de feia temps, noies d’entre 17 i 25 anys, i que ja sabia que 

col·laboraven diàriament amb diferents marques amb l’objectiu de donar visibilitat als 

seus productes a través de les fotografies que publiquen al llarg de la setmana.  

Les seves publicacions úniques aconsegueixen milers de likes4 i fan que cada vegada el 

nombre dels seus seguidors vagi augmentant.  Que això sigui possible és una combinació 

entre els seus estils a l’hora de vestir i la qualitat de les fotografies, cosa que aconsegueix 

captar l’atenció de moltíssims usuaris a la xarxa. Tot aquest èxit aconseguit és gràcies als 

seus followers5, el primer factor que origina que una marca de moda decideixi posar-se en 

contacte amb elles per fer col·laboracions, ja que al cap i a la fi són la multitud de 

seguidors que tenen aquells que beneficiaran després a la marca, tant en la seva reputació 

com en l’augment de vendes.  

La idea d’aquest projecte ha sorgit també partint de la base de la importància que tenen les 

xarxes socials en la nostra vida actualment, però centrant-me només en Instagram a causa 

del fort impacte que ha tingut en aquets darrers anys. 

Sóc seguidora d’instagramers de moda des de fa molt de temps i em considero fan de les 

seves fotografies i dels seus estils tan personals.  

 

                                                           
4 Like: És la paraula anglesa que significa “m’agrada” s’utilitza en Instagram quan posem en una 
fotografia que ens agrada. 
5 Follower: Paraula anglesa que significa “seguidor”. En el cas d’Instagram són les persones que 
segueixen el nostre perfil. 
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El públic no només es fixa en els seus outfits6 sinó que també captiven les imatges en si. 

Sempre m’ha agradat tot allò relacionat amb la moda i les tendències, i per això he estat 

molt implicada en aquest sector, seguint bloggers7, YouTubers8 i tots aquells continguts 

que hi tinguessin relació. 

Instagram s’ha transformat en una plataforma que facilita donar a conèixer un nou 

producte o una marca. Alhora, les instagramers s’han convertit en la via més important de 

promoció que es coneix, ja que han aconseguit construir una relació única amb els usuaris 

que les segueixen, i que al fer això es converteixen en possibles clients potencials del 

producte.  

El món de la comunicació està canviant i Instagram és una eina de la qual se’n ha tret molt 

més profit del que es tenia previst. Per tant, aquest treball se centrarà en definir el 

fenomen instagramer, i com ha anat evolucionant fins aquest èxit de masses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Paraula anglesa que significa vestimenta, roba o conjunt. 
7 Internauta que escriu i publica continguts en un blog. 
8 Usuari que penja vídeos a la xarxa social YouTube. 
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Justificació 

L’elecció d’aquest tema es relaciona, des del primer moment, amb el gran interès que em 

van despertar l’aparició de les instagramers. Ja fa aproximadament tres anys que em 

considero seguidora de moltes d’elles i puc dir que les he vist créixer en aquest nou món 

que s’està creant a través d’Instagram. 

La quantitat de fotografies que penjaven diàriament i les col·laboracions que feien amb 

altres marques van fer que em plantegés moltes preguntes. Com era possible que noies 

d’entre 17 i 25 anys aconseguissin contractes amb altes firmes de moda?, De quina manera 

eren remunerades per realitzar aquesta feina?, S’ocupaven de tota la gestió elles soles o 

necessitaven ajuda?, Perquè la xarxa social Instagram s’ha convertit en imprescindible per 

les marques?. Qüestions com aquestes eren les que necessitava respondre i amb aquest 

treball tenia la oportunitat d’investigar i aprofundir més sobre aquest tema i, d’alguna 

manera, intentar respondre les incògnites.  

 

Objectius 

L’objectiu principal del treball és descriure aquest nou fenomen de les instagramers i del 

màrqueting d’influència. També es proposarà analitzar com i per què les marques de roba 

es posen en contacte amb les instagramers per dur a terme col·laboracions amb elles i de 

quina manera les dues parts en treuen beneficis.  

És interessant conèixer la importància que han tingut les xarxes socials en el món de la 

moda en aquests darrers anys, i de quina manera han passat a formar una part 

indispensable en les marques i les vendes que aquestes es proposen. D’altre banda, 

s’estudiarà el fenomen instagramer, fent un repàs a la trajectòria de la ja reconeguda 

imatge de la blogger, i perquè la primera l’ha arribat a desbancar.  

Per tal d’assolir aquesta investigació i arribar a una conclusió, es realitzaran entrevistes 

amb les instagramers en qüestió, per conèixer de primera mà com han adquirit tant d’èxit 

en aquest nou món d’Instagram, i conèixer una opinió realista de la situació en la qual es 

troben. A més d’això, es farà una recerca exhaustiva del fenomen, per poder contrastar 

informació, i construir una resposta més complerta. 

 



El fenomen instagramer Clàudia Hurtado Nolla 

5 

 

Metodologia  

La metodologia emprada per dur a terme aquest treball es basa l’anàlisi aprofundida dels 

perfils públics de les instagramers de les que en tinc coneixença des de fa temps i que he 

pogut seguir tot el seu desenvolupament en la xarxa social. 

De la mateixa manera la lectura d’alguns llibres com  Marca busca eggoblogger9 i 

#DIGITALK. Del màrqueting directe a la comunicació 2.010 han estat clau a l’hora de guiar el 

treball i sintetitzar-lo de forma adequada. Aquets llibres m’han ajudat a tenir una idea més 

clara del màrqueting digital i de les relacions que existeixen entre les marques i les 

instagramers. 

La recerca per Internet ha estat en tot moment necessària per ampliar la informació i 

respondre, de manera més clara, plantejaments que havien anat sorgint. Al mateix temps, 

la consulta diària de molts perfils d’Instagram i la contínua indagació de noves notícies 

sobre aquest fenomen també han ajudat a la construcció d’aquest treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Fernández Pardo, A. (2015). Marca busca egoblogger. Madrid: Anaya Multimedia. 

10 Escalona, N. (2013). #DigiTalk. Del màrqueting directe a la comunicació 2.0. Editorial UOC. 
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1. MARC TEÒRIC 
 

1.1 Relació entre les xarxes socials i les marques  

La comunicació de masses s’està tornant digital a una velocitat de vertigen. Els ciutadans 

utilitzen les xarxes socials d’Internet per interactuar amb els seus cercles d’amistat, però 

també per organitzar-se políticament, articular protestes, xafardejar, entretenir-se, 

informar-se, presumir o prendre decisions de consum. Les empreses necessiten adaptar-

se a aquest nou entorn per dirigir-se de manera adequada als nous tipus de consumidor; 

aquells que busquen experiències de compra desitgen comunicar les seves preferències en 

el món digital, s’empassen continguts de manera voraç a traves de la societat multi 

pantalla i simultàniament el consum mediàtic amb la interacció a través de dispositius 

mòbils.  

Les empreses han de canviar no només la seva manera de comunicar, sinó també la seva 

forma de ser i d’actuar. Els clients ja no es conformen amb un bon producte que 

adquireixen de forma acrítica atrets per la publicitat convincent o enginyosa, ara desitgen 

vincular-se amb la marca que consumeixen i que aquesta es faci responsable de les seves 

expectatives.  

La satisfacció dels compradors, definida com el nivell de conformitat de la persona quan 

realitza una compra o utilitza un servei; és ara més que mai, l’espina dorsal de 

l’organització empresarial en un entorn, el d’Internet, on l’excés d’oferta ha de combatre’s 

a través de la diferenciació i la personalització de les accions comunicatives.  

Les marques que volen estar presents en el World Wide Web11 ja desenvolupen des de fa 

temps accions de promoció, algunes amb més encerts que altres. La comunicació digital té 

una sèrie de particularitats que han de ser conegudes i interioritzades per aconseguir l’èxit 

2.0. La marca personal ja és sinònim d’influència i el seu cultiu és imperatiu pels qui 

busquen un treball millor o el reconeixement dels seus amics, clients, proveïdors, 

subordinats, companys o superiors.  

Internet facilita la comunicació, però només és útil si l’estratègia domina sobre 

l’espontaneïtat de les tasques comunicatives. Tenir clar què volem comunicar amb la 

                                                           
11 Xarxa de pàgines escrites en hipertext mitjançant el llenguatge de marcatge HTML i connectades 
entre si mitjançant vincles, de manera que formin un sol cos de coneixement pel qual es pot 
navegar fàcilment. 
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marca, i de quina manera ho farem, dota de coherència qualsevol intercanvi de 

coneixement que es produeixi a la biosfera 2.0 i, molt aviat, 3.0. (Lamelo, 2014) 

Cada vegada són més les xarxes socials que apareixen i que aconsegueixen una 

repercussió extraordinària gràcies a la utilització constant de milions d’usuaris. La seva 

aparició es va convertir en un element clau en el món de la moda. Gràcies a elles es va 

descobrir una plataforma on donar a conèixer les seves marques i productes. Aquesta 

digitalització va aconseguir obrir un nou món de possibilitats abans inexistent.  

Aquest nou corrent tecnològic ha fet que la construcció de les realitats es diversifiqui i 

sigui un procés individual. Ara cada persona pot exposar els seus punts de vista en milions 

de temes referents al món de la moda. D’aquesta manera la moda democràtica s’ha 

convertit en una de les idees més fortes, ja que ara les persones poden veure tot allò que 

passa al voltant del món i agafar d’allò que veuen el que més s’apropi als seus interessos. 

És per aquest motiu que la forma d’imposar tendències ha canviat. El món digital ha obert 

la porta a noves cares de la moda, persones que imposen el seu estil i que marquen 

tendència, i que han aconseguit que milions de persones se sentin identificades amb el seu 

estil. La importància ja no recau en anar vestida de cap a peus d’algun dissenyador amb 

renom al món de la moda, sinó en tenir un estil propi i personal, imposar-lo i defensar-lo. 

En aquest canvi de paradigma apareixen les  instagramers, qui després de les bloggers 

s’han convertit en les noves impulsores de tendències. (Martínez, 2016) 

Les persones que lideren les campanyes de moda han canviat el seu concepte sobre com 

dur a bon port una bona campanya. Ara ja no guanyen tant protagonisme les models, sinó 

que les persones més naturals i properes són qui aconsegueixen vendre més. Aquest fet ha 

generat que la relació entre la marca de roba i l’usuari hagi canviat radicalment. 

Totes les marques -des de les firmes de moda més luxoses als joves dissenyadors 

emergents- estan apostant-ho tot a les xarxes socials per interactuar amb els seus fans. Les 

xarxes socials han crescut a un ritme vertiginós i cada tweet12, post13 de Facebook o 

fotografia publicada a Instagram forma part de l’acurada construcció de la nostra pròpia 

marca personal. (Katie Jane Rose, 2016) 

El públic està saturat amb l’abundant informació que rep a través de tot tipus de canals, i 

per aquest motiu ara més que mai és imprescindible diferenciar-se de la resta i treballar la 

identitat pròpia de cada empresa perquè sigui el més potent possible. 

                                                           
12 És una publicació o actualització del estat realitzada en la plataforma de la xarxa social Twitter. 
13 Paraula anglesa que significa publicació. 
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Les xarxes socials són principalment alguna cosa visual i s’avenen especialment amb la 

indústria de la moda i del luxe. “La innovació digital suposa una gran ajuda als dissenyadors 

de moda” (Caroline Rush, directora executiva del British Fashion Council), perquè permet 

a les empreses augmentar les seves vendes i la seva popularitat a nivell global. Tot i que 

obtenir beneficis quan estàs començant és bastant difícil, està demostrat que ser molt 

actiu en les xarxes socials pot arribar a ser molt positiu pels dissenyadors més joves que 

s’estan obrint pas al món de la moda. 

Les xarxes socials són molt funcionals i la seva immediatesa en la relació amb el públic les 

converteix moltes vegades en una opció digital molt més senzilla de dominar que la 

d’endinsar-se en el disseny d’una pàgina web o la creació d’una botiga online14. Molts 

dissenyadors recorren a les xarxes socials per evitar el procés de negociar amb minoristes 

o embarcar-se en la venda online.  

Les marques s’han adonat de la importància d’adaptar-se a aquesta nova situació i gràcies 

a plataformes com Instagram, els fans de la moda poden seguir al detall tot el que està 

passant i interactuar amb les firmes de roba d’una manera que mai ens haguéssim 

imaginat. D’altra banda, les marques ara tenen la oportunitat de conèixer millor als seus 

seguidors i conèixer de més a prop el que els hi agrada. I ja saben que no només es tracta 

de publicar la fotografia més original, sinó que el producte també ha de parlar per ell 

mateix. 

Hem de recordar que l’objectiu de qualsevol negoci és arribar a la gent. Abans de l’era 

digital, els editors de moda eren els encarregats de disseccionar les peces de roba i 

promocionar-les en les revistes, però ara les xarxes socials han desbancat als periodistes i 

han dotat a les marques d’una veu pròpia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 En línia. 
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1.2 INSTAGRAM: Funcionament i Consells 

La saviesa popular diu que “una imatge val més que mil paraules”. Aquesta dita, és la base 

de l’èxit d’Instagram, una aplicació per telèfons intel·ligents (smartphones) que s’ha 

convertit en la xarxa social de moda. Es basa en la difusió de fotografies altament 

exposades amb unes saturacions extremes i manipulades mitjançant una col·lecció de 

filtres, marcs i efectes que els hi poden proporcionar un aspecte vintage que ha fet furor en 

tot el món. Instagram també permet compartir aquestes instantànies en altres plataformes 

com són Facebook, Tumblr, Flickr o Twitter.  

Instagram és el paradigma de l’exposició de l’esfera privada en la plaça pública, s’ha 

convertit sense cap dubte en la xarxa social més útil per les estratègies de màrqueting 

digital per la seva alta capacitat de difusió i la seva connexió directa amb l’estela emocional 

dels consumidors. (Lamelo, 2014) 

Les marques han començat a trobar un poderós aliat publicitari a Instagram. Els usuaris 

cada vegada posen més atenció sobres les xarxes socials i els anunciants no estan 

disposats a deixar escapar una oportunitat que podria traduir-se en més d’una alegria en 

termes de vendes.  

Per arribar en aquest punt però hem de comprendre el seu funcionament i tenir clares les 

característiques bàsiques d’aquesta aplicació.15 

1. Aquesta xarxa social té un objectiu molt visual, pel que els missatges que acompanyen 

a les fotografies han de ser breus i precisos perquè es pugui comunicar amb la imatge 

en si, i més quan parlem de productes de moda. 

2. La utilització de material audiovisual també ajuda perquè el missatge que es vol 

transmetre sigui més clar. Pot servir com petits espots publicitaris. Moltes 

instagramers han fet col·laboracions amb marques en forma de vídeo, és una forma 

diferent d’arribar al públic que també agrada molt. 

3. Per tal que el producte que es vol promocionar aconsegueixi l’objectiu desitjat, és a dir, 

el de rebre visites a la seva web i que les vendes online augmentin, s’ha d’enllaçar la 

fotografia amb la marca amb la que s’està col·laborant per tal que el públic accedeixi al 

perfil d’Instagram de la marca amb la màxima rapidesa. 

4. La utilització de hashtags permet també un major abast entre tots els usuaris 

d’Instagram. 

                                                           
15 Rocafull, D. (2014). Cómo debe ser la estrategia en Instagram para empresas. [en línia] Agencia de 
Marketing Online. http://wanatop.com/estrategia-instagram-para-empresas/ [23 març 2016]. 
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5. No s’han d’utilitzar molts filtres a no ser que facin la imatge molt més atractiva. La 

importància de la naturalitat és clau. Els seguidors han de veure la veritable essència 

de la imatge.  

6. És molt important que la marca sigui activa a Instagram i que interactuï amb altres 

perfils de gran notorietat per aconseguir més seguidors i molta més visibilitat a la 

plataforma. També és de gran ajuda que es publiquin continguts en hores de major 

moviment a l’aplicació, per tal de captar el màxim nombre d’usuaris com sigui 

possible. 

7. La marca no només s’ha de centrar en penjar publicacions que promocionin algun dels 

seus productes, sinó que d’alguna manera ha de connectar amb el públic a través dels 

seus continguts. Aquí és on apareixen les instagramers; un fet de valor a l’hora de crear 

vincles emocionals amb els usuaris.16 

Les instagramers han de tenir molta cura del contingut que publiquen a la plataforma. Un 

cop aconseguida la repercussió no és suficient en penjar una fotografia qualsevol, sinó que 

és necessari que hi hagi un treball darrere per aconseguir uns resultats atractius pel públic 

i per la marca, sobretot si es tracta d’una fotografia exclusivament compartida per una 

col·laboració. S’ha de cuidar fins l’últim detall; l’escrit, els hashtags en cas que siguin 

necessaris, i òbviament que la fotografia sigui atractiva, ja que aquí es demostrarà la seva 

influència a l’hora de promocionar un producte. 

 

1.2.1 Consells bàsics per ser actiu a la xarxa 

Un cop s’ha entès com funciona l’aplicació també es necessitaran aquests deu consells 

imprescindibles perquè el perfil aconsegueixi la repercussió desitjada.17 

#Top1: Perfil públic i una bona biografia. 

Tenir el perfil públic és el pas més important per aconseguir la màxima visibilitat. De res 

serveix deixar-ho hermèticament tancat. D’altra banda, la biografia és la segona cosa que 

la gent veurà del teu perfil, per tant, has d’escriure una frase directa, interessant i que 

demostri la personalitat. D’altra banda també s’hi pot afegir el lloc de residència, o com fan 

                                                           
16 Rocafull, D. (2014). Cómo debe ser la estrategia en Instagram para empresas. [en línia] Agencia de 
Marketing Online. http://wanatop.com/estrategia-instagram-para-empresas/ [23 març 2016]. 
17 Cajal, M. (2015). Instagram y los secretos nunca contados por 5 Instagramers de lujo. [en línia] 
Mabel Cajal. http://www.mabelcajal.com/2015/06/instagram-los-secretos-nunca-contados-por-
instagramers.html [22 març 2016]. 
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moltes instagramers, el correu electrònic. D’aquesta manera es podran posar en contacte 

ràpidament si això és el que es desitja. 

#Top2:  Definir un estil amb el que se’t reconegui. 

S’ha de mantenir un estil propi, ja que serà el que identifiqui, i pel que la gent reconeixerà 

el perfil. Mantenir l’essència i la originalitat, et facilitarà la connexió amb nous usuaris i 

mantindré els que ja tinguis. 

#Top3: L’horari de major impacte és l’última hora del dia. 

La millor hora per publicar sempre serà quan els seguidors estan connectats i això cadascú 

ho anirà veient a mesura que treballa en la xarxa social. Tot i així, els instagramers amb 

més influència, expliquen que les hores en què millor els funcionen les publicacions, 

acostumen a ser per la tarda/nit i en major quantitat els dies entre setmana. En general 

existeix una percepció de menor activitat els caps de setmana. S’ha de tenir en compte que 

si es vol arribar a aconseguir popularitat en altres països, la diferencia horària és un factor 

que s’ha de considerar. 

#Top4: Tipologia de publicacions que més agraden. 

Les publicacions haurien d’anar d’acord amb l’estil i personalitat de cadascú. En el cas de 

les marques sempre han de ser relacionades amb el seu producte, però d’una manera 

original. Durant algunes èpoques, hi ha publicacions que es poden posar més de moda ja 

que és una xarxa on hi entren molts estils diferents. Per tant, s’ha de ser coherent amb el 

teu estil i els gustos dels teus seguidors. S’ha d’evitar publicar moltes fotografies sobre un 

mateix moment perquè l’spam18 resta seguidors.  

#Top5: Etiquetar les fotografies. 

Així apareixerà en tots els perfils relacionats amb la temàtica de la fotografia. Es pot 

etiquetar el lloc on s’hagi fet la fotografia, les marques de les peces de roba que portes, etc.   

#Top6: Nombre de publicacions. 

S’ha de mirar de ser actiu a Instagram cada dia, sense excepció. S’haurien de penjar un 

mínim d’una fotografia al dia i un màxim de tres fotografies per dia. 

#Top7: Les xarxes socials. 

                                                           
18

 És aquell missatge enviat per un mitjà electrònic, indiscriminada i massivament, sense el 
consentiment del receptor. 
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Compartir a Facebook i a Twitter les fotografies ajudarà a guanyar més popularitat a la 

xarxa i augmentar la potència del missatge. 

#Top8: Identificar els hashtag. 

Fer una investigació del sector, les persones més influents i els hashtags més utilitzats en 

el mercat és important a l’hora de conèixer l’entorn. Es podria triar una llista inicial de 

hashtags principals que coincideixin amb la identitat i que es considerin més oportuns. 

#Top9: Analitzar els posts. 

Es pot analitzar quin són els posts amb més èxit i seguir-ne la seva línia per tal de crear 

més engagement19 amb els seguidors. 

#Top10:  SIGUES TU MATEIX! 

A l’hora de fotografiar, es poden provar coses diferents. És molt important triar llocs que 

estiguin relacionats amb l’estil de cadascú, és a dir, que aconsegueixin crear una història 

per a poder dotar una fotografia d’un caràcter propi.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Engagement és un anglicisme de moda que pot assimilar-se al grau de compromís o implicació 
entre una marca i els seus usuaris. 
20 Adolescents.cat. (2016). Adolescents.cat: Els 10 manaments per a triomfar a Instagram.[en línia] 
http://www.adolescents.cat/noticia/20548/10/manaments/triomfar/instagram [29 març 2016]. 

http://www.adolescents.cat/noticia/20548/10/manaments/triomfar/instagram%20%5b29
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1.3 La influència d’Instagram 

Instagram s’ha convertit en una de les xarxes socials de moda. L’aplicació s’està 

posicionant molt bé en les llistes d’usuaris de l’univers del Social Media, ja que està 

aconseguint introduir-se entre aquells nínxols de mercat en els que Facebook no està 

tenint tant d’èxit. L’atractiu d’Instagram es basa en un dels elements que més triomfen en 

les xarxes socials: les imatges. Les fotografies aconsegueixen sempre despertar l’interès 

dels internautes i aconseguir grans quotes d’engagement, per el que una xarxa social 

dedicada únicament a elles hauria d’aconseguir grans resultats en aquest terreny.  

Allò que veiem a Instagram no és la realitat sinó una versió millorada de la mateixa, o 

inclús una posada en escena del que ens agradaria que fos la nostra vida i, per tant, el que 

volem mostrar al món. Instagram és, així, una fórmula per endinsar-se en un univers  

d’aspiracions, més que real, i el que publiquen els famosos i els influencers en aquesta 

xarxa social no està gaire lluny d’aquesta situació. Ells també trien l’enquadrament i l’espai 

d’una imatge, i també apliquen filtres i realitzen millores a les seves fotografies.  

Tot i així, per molt que no sigui del tot real, i per molt que tot estigui passat per filtres, les 

fotografies d’Instagram s’estan convertint en una poderosa eina per donar a conèixer 

moltes coses, i a la xarxa social també li ha arribat el moment en el qual les marques 

s’interessin molt pels seus influencers. 

Els influencers són aquells que tenen una presència activa en les xarxes socials i una 

estreta relació amb els seus seguidors. A més, són aquells usuaris que mitjançant un 

contingut original n’atrauen d’altres i generen noves idees o corrents. Per aconseguir-ho 

però, han de ser autèntics i saber transmetre el seu missatge.  Els influencers han de tenir 

una certa afinitat amb la marca que vulgui fitxar-los, perquè aquesta és la única manera 

amb la què aconseguiran que el missatge arribi realment a l’audiència.  Un prototip 

d’influencer a Instagram és una persona que tingui una mitja de mig milió de followers, que 

arribi al públic d’entre 17 i 29 anys i que ell mateix estigui en aquesta mateixa franja 

d’edat. 21 

La importància no només radica en els seguidors. Aquets usuaris han de saber transmetre 

autenticitat en estat pur i que les seves accions en la xarxa social tinguin un cert significat, 

o que arribin als consumidors i que ells així ho percebin.  

                                                           
21 La major part de la informació d’aquesta pàgina ha estat extreta de: PuroMarketing (2016). El 
creciente y rentable universo de los influencers en Instagram.[en 
línia]http://www.puromarketing.com/16/23835/creciente-rentable-universo-influencers 
instagram.html [14 abril 2016]. 

http://www.puromarketing.com/16/23835/creciente-rentable-universo-influencers
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Des d’un principi, les marques han volgut conquistar als influencers d’Instagram per 

convertir-los en ambaixadors de la seva marca. Quan a l’any 2012 Facebook va comprar de 

manera milionària l’aplicació de fotografies, les empreses ja estaven pensant com donar 

feina a aquets usuaris per arribar als consumidors, i ja van començar a pagar un sou als 

qui tenien audiències majors perquè es fessin fotografies amb les coses que ells intentaven 

promocionar. La situació, però, s’ha accelerat. A mesura que la importància i el pes 

d’Instagram ha anat creixent en el panorama del Social Media, també ho ha fet l’interès de 

les marques per les seves estrelles. Per alguns mitjans, 2014 va ser l’any de la gran 

aparició de les instagramers en aquest panorama d’influències.  

Com podem comprovar, les tècniques de màrqueting passen cada vegada més per les 

xarxes socials i és per això pel que el màrqueting d’influencers a Instagram és una eina a 

tenir molt en compte quan tenim la voluntat de promocionar una marca o un producte. 

L’estratègia del màrqueting d’influències pot ser una de les més fructíferes si la idea és que 

una marca en concret s’obri un lloc a Instagram. 

Per realitzar una bona estratègia de màrqueting d’influència es requereix seguir nou 

passos per portar-ho a terme i rebre els beneficis desitjats:22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Nuñez, V. (2014). Qué es el Marketing de influencia y cómo funciona. [en línia] Vilma Núñez 
Consultora Estratégica de Marketing.  http://vilmanunez.com/2014/05/13/marketing-de-
influencia/ [20 abril 2016]. 
Quadre de realització pròpia. 
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Com treballen els influencers d’Instagram? 

El paper dels influencers a Instagram va molt més enllà del que ens pensem, i s’apropa més 

a aquell que pot marcar la pauta en un mercat concret, tal com passa en altres xarxes 

socials. Aquest fenomen funciona a tots els nivells i en tots el sectors. Per exemple, la 

indústria del turisme ja aposta pels instagramers per transmetre l’encant dels destins que 

volen promocionar. Això s’ha convertit en una nova font d’ingressos per aquests 

influencers i en una sortida més del pressupost dels organismes que potencien el turisme. 

Alguns estudis assenyalen que aquests influencers podrien moure molts diners en aquest 

sector, ja que les empreses no només els paguen tot el viatge i l’allotjament, sinó que a més 

reben un sou diari al llarg de la seva estada. 

Les marques no només contracten als instagramers perquè parlin d’ells en els seus perfils. 

També els poden contractar perquè siguin ells mateixos qui generin continguts per la 

pròpia empresa. Escollir a les persones que s’encarregaran de parlar d’una marca no és 

una feina que s’hagi de deixar a l’atzar. A més de les llistes que s’han anat generant, que 

agrupen a totes les influències d’Instagram, també hi ha eines i agències que uneixen 

marques i usuaris. 23 

Com aconseguir que un influencer promocioni uns productes en concret? 

 El primer pas és trobar influencers en el sector empresarial en què competeix la marca. 

Per això, s’haurà de realitzar una recerca exhaustiva dins i fora d'Instagram fins a trobar 

els influencers que millor encaixin amb aquesta marca. S’ha de tenir en compte que 

aquesta persona representarà la marca, així que no es pot triar una a persona qualsevol. 

Una vegada que se sap quins són els candidats idonis és el moment de triar el tipus 

d'associació que es vol proposar als influencers. A continuació veurem alguns exemples 

que han funcionat molt bé en casos reals.24 

 Concursos 

Una de les estratègies més comunes és crear un concurs en què es regali algun producte de 

la marca i llançar-ho a través de la pàgina d'un influencer. D'aquesta manera apropem els 

productes als seguidors de l’influencer contractat, i a més s’aconsegueix un creixement en 

el perfil d’Instagram de la marca, cosa que ajuda a posicionar-la.   

                                                           
23 PuroMarketing (2016). El creciente y rentable universo de los influencers en Instagram.[en 
línia]http://www.puromarketing.com/16/23835/creciente-rentable-universo-influencers 
instagram.html [14 abril 2016]. 
24 Díaz, D. (2015). Marketing de influencers en Instagram. [en línia] 
http://www.todoinstagram.com/marketing-de-influencers-en-instagram/ [16 abril 2016]. 
 

http://www.puromarketing.com/16/23835/creciente-rentable-universo-influencers
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És una manera de construir i difondre la imatge de la marca. Arribar al consumidor, 

motivar-lo i connectar amb ell. El més important de tot és involucrar als usuaris. 

 Col·laboracions 

Una opció és aprofitar el blog de la marca per entrevistar influencers i convidar-los a que 

donin la seva opinió sobre els productes. D'aquesta manera s’atraurà a altres influencers i 

per tant s’arribarà a més públic. Es pot utilitzar Instagram per promocionar aquestes 

entrevistes o articles i recordar utilitzar hashtags rellevants i esmentar als influencers en 

les publicacions. Una col·laboració també és factible quan s’ofereix gratuïtament un 

producte en concret a un influencer, i aquest el comparteix al seu perfil com una cosa que 

utilitza en la seva vida quotidiana. Així, el producte es dóna a conèixer a la xarxa. 

 Units per una causa 

Es pot trobar influencers que donin suport a les mateixes causes que una marca i proposar 

una unió per aconseguir arribar a més gent. Treballar amb influencers en campanyes 

d'impacte social pot ser molt beneficiós, ja que és fàcil aconseguir que aquests s'involucrin 

en campanyes d'aquest tipus i que aquestes es facin virals. 

 Experiències 

Les experiències com a estratègia de màrqueting es basen en la creació de vincles 

emocionals entre una marca i el seu públic.  Si es vol aconseguir que una marca s'associï a 

un tipus d'experiències, com pot ser l'aventura o l'esport, és molt important que es mostri 

aquestes experiències en un perfil d’Instagram. Amb això es pot provar a convidar als 

influencers a provar algunes de les experiències que ofereix una marca (anar a un 

restaurant en concret, fer servir un tipus de sabata específica per fer esport, etc.), i animar-

los a compartir imatges d'aquests moments en els seus perfils. Aquest tipus d'estratègies 

fan que l'atractiu dels productes augmenti. 25 

 

 

 

 

                                                           
25 Díaz, D. (2015). Marketing de influencers en Instagram. [en línia] 
http://www.todoinstagram.com/marketing-de-influencers-en-instagram/ [16 abril 2016]. 
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1.4  De les Bloggers a les Instagramers 

Instagram s'ha convertit en una eina imprescindible per a la indústria i es mereix un lloc 

privilegiat en el seu ecosistema. Tant és així que un estudi recent de Fashion Beauty 

Monitor (l'únic recurs digital i proveïdor líder de contactes, notícies i esdeveniments dins 

dels sectors de moda, bellesa i estil de vida), afirma que aquest any, les marques 

augmentaran un 59% la seva inversió en màrqueting d’influència, que consisteix 

bàsicament en fitxar prescriptors que recomanin els seus productes en el seu públic 

objectiu. En aquesta estratègia, Instagram torna a jugar un paper protagonista.  

En un moment en què es teoritza amb la desaparició dels egoblogs26 el perfil d'instagramer 

que congrega milers de seguidors es converteix en el preferit del públic i de les marques. 

Ja no és imprescindible tenir una pàgina web cuidada i plena de fotografies editades 

perquè les firmes s’hi fixin. A cop de publicacions constants i més espontànies, les 

instagramers van guanyant terreny a les bloggers, perquè no són el mateix, és clar. Potser 

les segones han estès les seves fronteres en aquesta xarxa social, però hi ha un bon grapat 

de noies que han saltat de l'anonimat a la popularitat gràcies a un simple perfil 

d'Instagram.  

Paloma Miranda, fundadora i directora de Go Talents, l'única agència del nostre país 

especialitzada en instagramers ho té clar: "Tant el públic com les marques demanen cada 

vegada més l’aquí i l’ara i això només t'ho dóna Instagram. Tot i que els blogs segueixen 

tenint la seva funció han passat a un segon pla perquè el contingut arriba tard i perd 

interès”. 27 

Ana Fernández Pardo, representant de diverses bloggers i autora del llibre Marca busca 

egoblogger, coincideix en què cada vegada les marques es fixen més en instagramers abans 

que en bloggers: "els blogs estan perdent visites per culpa d'aquesta xarxa social, els 

seguidors ja no necessiten anar a la web si ja han vist el look28 del dia i on poden aconseguir 

les peces en només treure el cap per Instagram". Per això, les firmes de moda, bellesa o 

lifestyle29 no dubten a pagar entre 300 i 2.000 euros per una única fotografia a la xarxa 

social.                                                                                                                                                             

                                                           
26 Un blog en el que una persona parla diàriament de si mateixa, a vegades en relació a un únic 
tema, i d’altres vegades sobre qualsevol cosa. 
27 La majoria d’informació d’aquesta pàgina ha estat extreta de:  Ferrero, C. (2016). Cuando la 
'instagramer' mató a la bloguera | S Moda EL PAÍS. [en línia] S Moda EL PAÍS. 
http://smoda.elpais.com/moda/actualidad/cuando-la-instagramer-mato-a-la-bloguera/[3 maig 
2016]. 
28 Paraula anglesa que significa aspecte propi exterior d’una persona, especialment en el vestir. 
29 Paraula anglesa que significa l’estil de vida. 
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Tot i això, aquests números no són comparables amb els diners que cobren bloggers o 

models internacionals, ja que s'ha parlat de quantitats astronòmiques que oscil·len entre 

els 100.000 i els 300.000 euros, una suma inimaginable per a joves, desconegudes fins fa 

poc, que estan adquirint reconeixement gràcies a un perfil atractiu per als seus milers de 

seguidors. "Les marques paguen en funció de l'audiència a la qual arribarà el contingut. Per 

això, des del punt de vista de les noies pot resultar més rendible publicar un post al seu perfil 

d'Instagram que fer una acció més complicada en un blog, perquè és molt més fàcil i ràpid", 

afegeix l'autora de Marca busca egoblogger.30 

Tenir un blog propi ja no és una novetat. Ara el que volen les marques és fer-se veure de 

manera immediata mitjançant Instagram, i les instagramers són les escollides per 

fomentar aquest nou mecanisme que està creixent de forma desmesurada. Noies que es 

converteixen en un aparador per marques de roba i que arrosseguen a milers de seguidors 

amb elles. Acostumen a ser noies molt joves d’entre 17 i 25 anys, la gran majoria de les 

quals estan cursant els seus estudis universitaris i que exposen les seves vides a 

Instagram. En les seves fotografies el que destaca i crida més l’atenció del públic són els 

seus outfits, alguns molt casual31 i masculins, i en altres més chic32 i elaborats. Això si, les 

fotografies dels seus viatges o del seu dia a dia també arriben a captivar als seus seguidors 

d’una forma inimaginable.  

Les petites firmes de roba les adoren, veuen en elles la possibilitat de donar-se a conèixer 

regalant productes a canvi d’imatges publicades al seu perfil.  Un negoci que està pujant 

com l’espuma i sembla ser que no toca fons.  

Des de complements a roba de bany, passant per la roba del dia a dia i acabant per les 

sabates i les ulleres de sol. No hi ha producte que se’ls hi resisteixi, i en aquest últim any ja 

s’han començat a veure assistint a esdeveniments on les bloggers abans eren habituals. El 

fenomen instagramer ha deixat en un segon pla a les bloggers, ja que la instantaneïtat 

sembla ser un factor que s’anteposa als blogs.  

El prototip d’una instagramer d’èxit és el d’una noia atractiva, de ciutat, que no dubta en 

mostrar al món el seu gust sobre el món de la moda. Cada vegada tenen més presència i  

poc a poc comencen a encapçalar campanyes de diferents firmes. I és que les firmes com 

                                                           
30 Ferrero, C. (2016). Cuando la 'instagramer' mató a la bloguera | S Moda EL PAÍS. [en línia] S Moda 
EL PAÍS. http://smoda.elpais.com/moda/actualidad/cuando-la-instagramer-mato-a-la-bloguera/[ 
3 maig 2016]. 
31 L’estil casual és aquell que s’utilitza en contextos que no exigeixen el respecte d’un codi de 
vestimenta formal. 
32 Paraula anglesa que significa anar a la moda o ser elegant. 
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per exemple Stradivarius, Zara, Rabat Joyas, By Biomo, Boria&Coria o Daniel Wellington 

són algunes de les marques que podríem nombrar. (Masdeu C, 2014). 

En cadascuna de les seves imatges hi ha un parell de firmes etiquetades, i aquestes solen 

ser de botigues multi marca o de petites firmes que no tenen els mitjans per donar-se a 

conèixer de manera global i pública.  

Un clar exemple de bloggeres són Chiara Ferragni, Kristina Bazan o Aimee Jenny en l’àmbit 

més internacional. A Espanya podríem parlar d’Alexandra Pereira, Aida Domènech, Paula 

Ordovás o Sara Escudero. Però en el nou model de fashion instagramer trobaríem un dels 

casos més coneguts a nivell nacional, Inés Arroyo. Aquesta catalana va ser una de les 

primeres en apostar per aquesta xarxa al nostre país, donant-se a conèixer com una amant 

de la moda en el seu perfil d’Instagram i poc a poc va anar aconseguint més seguidors dels 

seus looks i fotografies, i les col·laboracions amb marques li van començar a sorgir amb 

molta afluència. La jove de 21 anys, estudiant de quart curs d’Empresarials, sempre ha 

estat en contacte amb el món de la moda gràcies a un negoci familiar. El seu perfil va 

néixer de manera espontània i sense intenció de convertir-se en prescriptora, actualment 

és un dels Instagrams més rellevants del moment.33 

Queda clar que el món blogger s’està esvaint per moments i per poder adaptar-se als nous 

mitjans que Internet ens té preparats, les bloggers s’han hagut de convertir en totes les 

coses possibles que es puguin ser a la xarxa, com per exemple instagramers, o fins i tot, 

YouTubers. Com tot en el món digital en el que vivim, el concepte està en adaptar-se a les 

noves tendències per tal d’estar sempre en contacte amb el consumidor, i seguir-lo allà on 

vagi, aportant-li sempre la innovació que busca.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Font, M. (2015). Instagramers vs Bloggers de moda ¿Quién triunfa más?. [en línia] Modalia.es. 
http://www.modalia.es/bloggers-de-moda/9734-instagram-vs-blogger.html [17 maig 2016]. 
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1.5  En què es fixen les marques? 

Les marques de roba han trobat en les instagramers les aliades perfectes per donar a 

conèixer els seus productes i serveis a canvi d’una bona remuneració econòmica o en 

forma de regals, com per exemple peces de roba o articles de la seva marca que puguin 

atraure. 

El que es vol analitzar en aquest punt és la sèrie d’atributs que es tenen en compte a l’hora 

de seleccionar una instagramer amb la que col·laborar i que aconsegueixin satisfer les 

seves expectatives.34 

La credibilitat que desprèn la instagramer és molt important per la marca, perquè 

d’aquesta característica depèn que els seguidors se’n refiïn o no de la publicació i que la 

trobin més propera. Aquest és un punt clau que ha de tenir tota instagramer perquè quan 

comencen a iniciar les col·laboracions amb les marques poden perdre la innocència i 

empenta que tenien al principi.  

Quan una marca demana a una instagramer que promocioni el seu producte és molt 

important que elles mateixes consumeixin aquell producte. Les instagramers han de ser 

consumidores dels productes que ensenyen al públic i els ha d’agradar, ja que si no les 

convenç no voldran publicar cap post per no enganyar als seus fans i seguidors. Aquí 

trobaríem la qüestió principal: si totes són  fidels als seus gustos i afinitats o més bé es 

deixen emportar per les remuneracions que les marques els hi proporcionen. 

Tal com afirma Jon Greño, Community Manager35 de Sephora, en el llibre Marca busca 

egoblogger: “S’han d’establir relacions només amb aquells influencers que realment hagin 

manifestat el seu interès per la marca. No podem cometre l’error de guiar-nos exclusivament 

pel nombre de seguidors, per exemple. Perquè una col·laboració funcioni, ha d’agradar-li la 

marca que promociona i els seus productes”. Actualment, les marques són més conscients 

que mai en la rendibilitat de pagar a les instagramers perquè els seus productes surtin al 

seu perfil.  

Els seguidors i fans d’una instagramer determinen l’impacte social que tindrà el producte 

que estan promocionant un cop surti en una fotografia. Veient l’audiència que acompanya 

                                                           
34 La majoria d’informació d’aquest apartat ha estat extreta de: Fernández Pardo, A. (2015). Marca 
busca egoblogger. Madrid: Anaya Multimedia. 
35 És la persona encarregada de crear, gestionar i dinamitzar una comunitat virtual a Internet, 
independentment de la plataforma o eines digitals utilitzades, amb l'objectiu d'aconseguir que els 
usuaris participin i interaccionin entre ells. 
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a les instagramers, les marques de moda també creixeran en seguidors i això és un fet molt 

buscat per les marques, per tal de posicionar-se en el mercat online. 

Una característica a destacar és el tràfic de vendes que genera una instagramer. Les 

marques amb botigues online les contracten perquè d’aquesta manera puguin originar que 

un cop vista la fotografia, els seguidors puguin anar amb un sol clic directe a la seva pàgina 

web, i tot i que no sempre acabi en venda, generen notorietat i això ja fa moltíssim per la 

marca. Això s’ha vist en múltiples casos reconeguts, en què hi ha hagut productes 

presentats per una instagramer, que posteriorment s’ha esgotat a la pàgina web gairebé 

instantàniament.  

És molt important també que les marques aconsegueixin un molt bon posicionament, que 

es millora fàcilment amb l’audiència que els seguidors de les instagramers els hi 

proporcionen. El fet d’enllaçar el perfil de la marca amb la peça de roba que portin les 

instagramers a la fotografia, és un punt que beneficia moltíssim a les marques.  

L’afinitat és una característica molt important per les marques i agències a l’hora de triar 

un perfil d’instagramer, ja que si el producte que volen comercialitzar no té res a veure 

amb el seu estil, no aconseguiran la repercussió desitjada, i és possible que la col·laboració 

no arribi a bon port. Per aquest motiu, la clau en tota aquesta trajectòria és conèixer en 

profunditat a la instagramer, en la mesura del possible, seguint-la durant un temps per tal 

de veure si és el perfil que necessita la marca. Si és necessari, quedar en persona amb ella 

també pot influir molt positivament en el procés de selecció. I si finalment veuen 

impossible l’afinitat amb la instagramer, quedarà descartada i buscaran a una altra. 

La professionalitat és un altre punt a tenir en compte. Les marques busquen que les 

instagramers tinguin una bona reputació i que es prenguin amb serietat la seva feina, de 

tal manera que es preocupin de realitzar fotografies d’alta qualitat. Algunes marques es 

queixen de que els posts moltes vegades no compleixen les seves expectatives, ja que les 

autores els hi donen més protagonisme als seus outfits que al producte o esdeveniment 

que promocionen. Per tant, tots aquests aspectes s’han de pactar prèviament perquè no hi 

hagi problemes de desavinences. 

Les agències no suporten els excessos d’egocentrisme. És possible que en molts casos la 

instagramer en qüestió, després d’aconseguir milers de seguidors a les xarxes socials i 

rebre constantment falagueria dels seus fans, els hi pugi l’autoestima i amb ella les 

exigències. Però moltes vegades les marques no estan disposades a cedir davant de les 



El fenomen instagramer Clàudia Hurtado Nolla 

22 

 

Demandes, i per aquest motiu han de contactar amb els seus representants, si en tenen, 

que són qui les assessoren i controlen les seves tarifes. 

D’altra banda, les marques de roba també poden negar-se a realitzar col·laboracions amb 

una instagramer que promocioni articles de la competència, o que doni la mateixa 

importància a l’article amb el que col·labora, que a un altre que s’inclogui en el look que 

duu a la fotografia. Per aquest motiu moltes vegades demanen que dediquin una o dues 

fotografies únicament al producte que estan promocionant.  

Per evitar conflictes és important que la marca intenti fer consumidor del producte a la 

instagramer, d’aquesta manera prevaldrà la credibilitat. Les marques no busquen 

qualsevol instagramer, sinó que ha de complir amb la majoria d’atributs dels ja esmentats 

perquè sigui la triada per començar una relació professional amb ella.  
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2. MARC PRÀCTIC 

2.1 Base del treball 

La següent fotografia mostra les cinc instagramers que s’han entrevistat per poder dur a 

terme aquest treball.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Captures de pantalla del perfil personal de les instagramers entrevistades 

Per poder elaborar aquest treball era imprescindible actuar sobre una base sòlida i 

propera. Així doncs, les entrevistes amb les instagramers eren essencials per aprofundir 

molt més en el tema i conèixer de primera mà tot allò que es volia respondre amb aquest 

treball. La idea principal era la d'entrevistar a un total de quinze instagramers a les que 

seguia de fa temps perquè havia observat la seva evolució en aquesta xarxa els dos últims 

anys. Tot i que era conscient de que no rebria resposta de totes, es va aconseguir l’ajuda 

d’un total de cinc instagramers. Totes elles van ser escollides en funció de la seva 

repercussió social en aquesta xarxa social, és a dir, es va tenir en compte el nombre de 

seguidors (d'entre 10.000 a 300.000) que tenia cadascuna d'elles. També es va exigir que 

fossin molt actives i reconegudes, i sobretot que realitzessin col·laboracions amb marques 
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a través d'Instagram. Per últim, que fossin de nacionalitat espanyola i que tinguessin entre 

17 i 25 anys.  

Quan ja es va tenir clar el que es necessitava i el que es volia aconseguir, va ser el moment 

de redactar les vint preguntes36 per les entrevistades i tot seguit redactar un e-mail37 a 

cadascuna d’elles, aconseguit des del seu perfil personal d’Instagram, demanant la seva 

ajuda. A mesura que anaven contestant els enviava un enllaç amb les preguntes i esperava 

amb ànsies llegir les seves respostes. 

Gràcies a la seva ajuda es va poder aprofundir sobre alguns temes relacionats amb el seu 

dia a dia en aquesta xarxa social o les seves relacions i col·laboracions amb les marques. 

 

2.2 Versió instagramer 

El primer que veiem els seguidors d’una instagramer quan ens endinsem en el seu perfil, 

són l’atractiu de les seves fotografies. La qualitat, l’estil, i els llocs que ens mostren en les 

seves imatges són el que més ens captiva i ens converteix en seguidors de la seva màgia. 

Però darrere de tot això no hi ha només fotografies, sinó molta feina i esforç per part 

d’aquestes noies. Les instagramers dediquen molt de temps al seu perfil. El seu dia a dia 

està molt regit per aquesta aplicació, ja que si volen diferenciar-se de la resta, s’ha de notar 

i han d’aconseguir que cada dia més persones s’enamorin del seu perfil.   

La majoria d’instagramers han trobat en aquesta xarxa social una nova sortida 

professional. Tot i que per la majoria d’elles Instagram és només un hobby, també tenen la 

pressió i la responsabilitat d’un treball, com bé explicaven algunes d’elles en les 

entrevistes. Totes elles estudien, algunes estan acabant el batxillerat i la resta estan de ple 

en la seva carrera universitària. Així que elles mateixes no creuen que ja tinguin la vida 

solucionada per ser reconegudes en aquesta xarxa social, sinó que és una cosa que els hi 

agrada fer, els hi comporta molta feina però que val molt la pena. 

Per ser conegut en aquesta xarxa social cal tenir una sèrie de característiques que et facin 

únic. Cadascuna de les entrevistades ha aconseguit la seva notorietat de maneres 

diferents, sobretot han sabut crear una relació molt estreta amb el públic que ara les 

segueix. Laura Brunet explicava que sempre ha intentat ser molt propera amb tots els seus 

seguidors, contestant en la mesura del possible a tots els comentaris que va rebent. D’altra 

                                                           
36 Vegeu Annex II 
37 Vegeu Annex I 
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banda també opina que la seva popularitat ha augmentat pel fet que combina diferents 

fotografies i no es fa repetitiva.  El fet de que en un perfil d’Instagram no sempre es 

mostrin les mateixes fotografies i que la varietat sigui un reflex del seu dia a dia, és crucial 

perquè la gent s’enganxi al teu perfil i no se’n cansi. L’autenticitat és una característica que 

ha intentat transmetre sempre Clàudia Constans, cosa que per ella és un fet que la destaca 

entre d’altres.  

L’estil de vida de cadascuna també és un element clau per captivar al púbic. La mostra 

d’imatges espectaculars dia rere dia on s’ensenyen viatges, menjars en restaurants 

d’ensomni  i  fotografies amb outfits que gairebé mai es repeteixen, és una cosa que agrada 

molt. 

Aquestes noies dediquen una part molt gran del seu dia a aquesta xarxa social. Es fan 

fotografies, les retoquen, publiquen un mínim de dues imatges per dia i dins del possible 

també han de cuidar la seva relació amb els seus seguidors, contestant comentaris sempre 

que sigui factible. Totes elles han administrat el seu perfil d’Instagram per si soles, però 

Laura Brunet i Clàudia Constans han necessitat una mica més d’ajuda des que el nombre 

dels seus seguidors ha augmentat. En el cas de Laura Brunet, actualment té un 

representant que li gestiona detalls com els e-mails, les col·laboracions i les factures, 

mentre que Clàudia Constans ha començat a treballar amb una agència que li gestiona tot 

el que té a veure amb el seu Instagram. Està clar que com més augmenten els followers i 

conseqüentment les col·laboracions amb les marques, aquestes noies necessiten més 

ajuda per portar-ho tot al dia i no patir entrebancs.  

En el cas de les fotografies que publiquen, solen ser elles mateixes, o alguna persona 

propera, com amics o familiars qui les realitza. Laura Brunet diu que la seva mare és la 

idònia per fer-li les magnifiques imatges que publica. A Natalia Cebrián li fa la seva 

germana perquè li apassiona la fotografia i així també aprofiten per fer-se’n juntes. Tot i 

així, com és en el cas de Maria Martínez i Clàudia Constans, col·laboren amb algun fotògraf 

professional de manera esporàdica perquè els hi faci algunes de les seves espectaculars 

fotografies.  
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2.3 Relació entre marca i instagramer 

 

Imatge extreta del perfil personal d’Instagram de Natalia Cebrián 

 

En aquesta fotografia del perfil d’Instagram de Natalia Cebrián tenim un exemple de 

col·laboració, i es tracta d’un producte capil·lar. En aquest cas, la marca L’OREAL ELVIVE 

ha fet una gran campanya on hi ha moltes instagramers implicades per donar ressò a 

aquest nou producte pel cabell. Un altre prova més de la força que tenen les instagramers i 

de com les marques les utilitzen com a plataforma publicitària.  

Com s’ha comentat anteriorment, totes les entrevistades en aquest treball col·laboren amb 

marques. Per exemple Laura Brunet treballa juntament amb Asics, L'Oreal, Tous, Pimkie, 

Stradivarius, Double Agent i 7UP entre d’altres. El que principalment busca per acceptar 

una oferta és que realment li agradi el producte i que vagi amb el seu estil, i sobretot que la 

publicitat no sigui molt agressiva. Clàudia Constans també ha treballat amb moltíssimes 

marques tant de roba com de rellotges, ulleres, joies i calçat, i el que també busca al 

col·laborar amb una marca és que sobretot lligui amb el seu estil. 
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Totes estaven d’acord en que mai utilitzarien una marca que no els hi agradés perquè no 

va amb elles enganyar als seus seguidors. Com diu Natalia Cebrián, “Al fin y al cabo nunca 

me voy a poner nada que no me guste y que no me sienta cómoda con ello”. 

En el seu cas, col·labora amb marques com Siara fashion, Sheinside o Romwe, ja que 

treballen molt amb un estil que la caracteritza personalment, el boho.38 

 

Imatge extreta del perfil d’Instagram de Clàudia Constans 

L’anterior fotografia ha estat extreta del perfil de Clàudia Constans. És un altre exemple de 

la feina que ha de fer una instagramer quan realitza una col·laboració amb una marca. 

Moltes vegades la marca en concret només demana que se la etiqueti a la fotografia perquè 

la gent pugui conèixer d’on és la peça de roba i els hi permeti anar directament al perfil  

d’Instagram de la marca. Altres vegades, com és en el cas de la fotografia, els demanen 

també que els mencionin en l’escrit, fins i tot que redactin un escrit concret i pactat,  o que 

afegeixin algun hashtag relacionat amb el que s’està promocionant.  

 

                                                           
38 És un estil de vestimenta on una persona és capaç de prendre riscs a l’hora de vestir-se, combinar 
peces inesperades amb moviments i grans accessoris.  
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2.2.3 Negociacions entre marca i instagramer  

Era de total transcendència saber de quina manera les instagramers pacten les condicions 

amb les marques per dur a terme una col·laboració. En aquest concepte tan nou és molt 

difícil saber com s’ha d’actuar, ja que no hi ha cap tipus de pautes establertes de cara al 

que haurien de demanar les instagramers a les marques a l’hora de fer una col·laboració. 

Cadascú té els seus propis interessos i s’ha d’arribar a un acord entre les dues parts 

perquè en surtin beneficiades. Per aquest motiu, una de les preguntes a les entrevistades 

va ser sobre les negociacions que duen a terme quan una marca es posa en contacte amb 

elles. 

Les marques es posen en contacte amb elles a través del seu correu electrònic,  i per això 

sempre el tenen en el seu perfil públic perquè sigui la forma més senzilla i ràpida per 

posar-se en contacte amb elles. 

A continuació s’ha volgut posar indvidualment els diferent tipus de pactes que realitzen les 

instagramers entrevistades: 

- Laura Brunet: Principalment negocia el seu fee39, i a vegades el dia i l’hora en el que 

ha de publicar la fotografia o el tipus de text que ha d’escriure. 

- Clàudia Constans: Negocia el número de posts que ha de publicar, la data de 

publicació i el pressupost. 

- Sara Baceiredo: Les marques li envien el producte i a canvi, ella publica el nombre 

de fotografies que li demanin. Sara encara no obté remuneració econòmica a canvi 

de la publicitat que els hi proporciona en el seu Instagram, sinó que els seus 

beneficis es basen el rebre productes i regals de les marques gratuïtament . 

- Natalia Cebrián:  Per tal de fer una col·laboració, ha de ser sobretot alguna cosa 

relacionat amb el que li agradi (moda, esport, cosmètica...) ja que com diu ella, si no 

ho fes d’aquesta, la publicitat que fa perdria tota la credibilitat.  

Totes les instagramers estan d’acord en que abans de triar la marca amb la que 

treballaran, els ha d’agradar allò que promocionen, ja que si no creuen que estarien 

enganyant als seus seguidors, i això és una cosa que no poden permetre. Els seus followers 

són una part imprescindible del seu èxit i en són molt conscients, i per aquest motiu no 

volen que en cap moment es perdi la confiança i la bona relació que tenen amb ells. 

                                                           
39 Paraula anglesa que significa tarifa 
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Les instagramers no sempre pacten tarifes amb les marques. Moltes vegades quan una 

petita empresa està començant i a elles els hi agraden els seus productes les ajuden 

penjant fotografies al seu perfil d’Instagram sense cap tipus de remuneració econòmica. 

Per últim, es va voler conèixer si alguna d’elles havia tingut algun tipus de problema amb 

les marques, ja que després de molta investigació i de llegir diverses entrevistes amb 

professionals del sector de la publicitat s’ha comprovat que moltes vegades es poden crear 

desavinences entre instagramer i marca. A vegades, per part de la instagramer al  pactar 

unes condicions amb la marca, i que no les portés a terme, o també per part de la marca 

per no respectar l’acord que s’havia estipulat en un principi. 

Maria Martínez i Sara Baceiredo no han tingut cap conflicte ni mala experiència amb les 

marques. En el cas de Clàudia Constans tampoc, tot i que alguna vegada li havia succeït que 

li enviessin un producte a casa i que no fos el que es pensava que rebria. Laura Brunet, 

sense voler esmentar l’empresa, va explicar la seva experiència amb una marca amb la que 

havia treballat, on no li van pagar per la fotografia publicada, i la roba rebuda per part seva 

no era el que s’esperava en un primer moment. Afirma que la van tractar molt malament, 

dient que la fotografia que havia penjat no era el que volien i que no se’ls havia etiquetat a 

la publicació. 

Natalia Cebrián també va tenir una mala experiència col·laborant amb una empresa 

asiàtica. “Las prendas que me llegaron eran de muy muy mala calidad y no quería sacarlas 

en ninguna foto porque sentaban fatal y era horribles cara a cara. Hablé con la manger de 

esta empresa y después de mucho lio me perdonó hasta la siguiente colaboración”. 

Està clar que no tot en aquest món és tan fàcil com sembla, i que abans d’emprendre 

qualsevol tracte amb una instagramer s’han d’establir uns acords i les dues parts els han 

de respectar de principi a fi.  

2.4 Remuneració  

Avui en dia, el fet de compartir fotografies a Instagram és un nou negoci del segle XXI. Però 

la pregunta és: De quina manera són remunerades les Instagramers? Aquesta i moltes més 

són algunes de les preguntes que desperten la curiositat de milers de seguidors d’aquesta 

xarxa social. Els responsables de comunicació i màrqueting d’una marca també es poden 

trobar amb dubtes a l’hora de recórrer a aquets nous professionals, i poden no saber quin 

tipus d’honoraris ha de rebre, i si hi ha alguna norma establerta al voltant d’aquest 

fenomen tan complex.  
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En el cas dels beneficis econòmics que reben les instagramers entrevistades, provenen de 

les col·laboracions i accions que realitzen amb les diferents marques a Instagram. Els 

beneficis rebuts dependran de les condicions que hagin pactat. Per establir els diferents 

acords influeix molt el nombre de seguidors, el tipus de fotografies i el seu estil vestint, 

però sobretot que encaixi a la perfecció amb la marca que està promocionant.  De fet, si 

una instagramer es dedica professionalment a Instagram i aquesta xarxa és la seva única 

font d’ingressos, depèn de la marca que la contracta amb objectius publicitaris, ja que els 

seus continguts són gratuïts pels seus seguidors. A l’hora de definir un pressupost, les 

marques han de valorar en euros els atributs que van tenir en compte per seleccionar 

aquella instagramer en qüestió, fent cas sempre d’uns objectius definits prèviament en la 

planificació estratègica.  

Hi ha alguns casos en què els influencers reben un ingrés fix mensual de determinades 

marques per assegurar la seva repercussió contínua a la xarxa social. D’altra banda, alguns 

només cobren un fee mensual d’una firma amb el compromís de no publicar res sobre la 

seva competència directe. 

Allò que les marques tenen clar és que contractar a un instagramer els dóna dret a exigir. 

Quan hi ha una paga entremig, la marca pot supervisar la publicació d’allò que s’ha pactat 

en la data acordada i amb els requisits negociats, però ha de recordar que, tot i pagant, 

l’instagramer és qui interactua amb el seu públic. Això vol dir que la marca no pot fer 

imposicions de cap tipus de la manera que té l’influencer en qüestió de comunicar-se i 

relacionar-se amb els seus seguidors, ja que trencaria tota la credibilitat i l’autenticitat de 

la col·laboració. (Fernández P, 2015) 

Clàudia Constans i Natalia Cebrián són les dues úniques entrevistades que obtenen tant  

beneficis econòmics, com productes i regals de les marques. En canvi, les altres 

instagramers afirmen només haver rebut productes gratuïts fins al moment. En general, 

totes obtenen beneficis econòmics gràcies a les marques i a mesura que creix la seva 

popularitat, el seu sou com a instagramer va en augment. 
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2.5 Com triomfar a la xarxa 

La relació de proximitat que es crea entre les intagramers i els seus seguidors sembla ser 

la peça que sustenta l’èxit d’aquestes noies, un aspecte que també comparteixen les 

bloggers o els influencers en general. Aquestes persones es capbussen en la vida del seu 

públic, entrant en contacte directe de manera sincera amb ells.  

S’ha de ser constant i mantenir el contacte amb els teus seguidors, mostrant interès per 

cadascun d’ells. És una pràctica que porta molt de temps, però si més no, en això consisteix 

la seva feina. Si una instagramer vol obtenir l’èxit assegurat, la primera cosa que ha de 

tenir clar és que els seus followers són els qui faran que la seva popularitat augmenti o que 

en qualsevol moment s’estavellin. Com més incrementa el nombre de seguidors i més likes 

aconsegueixen les seves fotografies, les instagramers estan més a prop estan de rebre els 

e-mails que envien les marques amb la voluntat de realitzar alguna col·laboració amb elles. 

Totes tenen el seu propi estil a l’hora de vestir i actuar en el seu perfil d’Instagram, cosa 

que permet que les marques puguin establir un conjunt de preferències respecte a elles i 

d’aquesta manera poder escollir amb més facilitat quina és la més adequada per presidir la 

col·laboració, o quina és la que lliga més amb el producte que es vulgui promocionar. 

Són moltes les persones usuàries d’aquesta xarxa social i seguidors d’instagramers que es 

pregunten que han de fer per aconseguir aquesta fama. Després d’haver entrevistat a les 

noies es podria dir que la majoria no s’esperava l’èxit aconseguit i estan totes molt 

sorpreses i satisfetes amb els resultats obtinguts. Maria Martínez, una de les instagramers, 

si que tenia molt clar els seus objectius en aquesta xarxa social “no considero que todo el 

trabajo fuera intencionado pero si muy trabajado” afirma. 

Després d’haver parlat amb cadascuna d’elles, s’ha volgut fer un recull dels seus consells 

per aconseguir ser una instagramer o si més no de les actituds que elles creuen que són 

clau i que les han portat fins on són ara.  

 S’ha de ser constant i que les fotografies tinguin una bona qualitat, i que sobretot hi 

hagi molta implicació amb el treball que estàs realitzant, recomana Laura Brunet.  

 

 Clàudia Constans aposta per llençar-se a la piscina, ja que ningú perd res per 

intentar-ho. Que creguin en elles mateixes i que les fotografies siguin el més originals 

possibles. 
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 Maria Martínez és breu i precisa: “Se tú misma”, una actitud clau per a qualsevol 

objectiu que es vulgui assolir.  

 

 Sara Baceiredo aconsella que la importància recau en que es posin moltes ganes i que 

es treballi dia a dia. Aquesta és per ella la única clau per l’èxit assegurat.  

 

 Per últim, Natalia Cebrián diu que t’has de distingir de la resta a més de tenir molt  

feedback40. D’altra banda aconsella: “que no se obsesione, si tiene que llegar llegará 

solo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 És la reacció, resposta o opinió que ens dona un interlocutor.  
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CONCLUSIONS  

Cada vegada existeixen més xarxes socials que ens ajuden a interactuar amb altres usuaris 

i ara estem en temps d’Instagram. Aquesta aplicació s’ha convertit en el millor aparador de 

la vida personal i professional de qualsevol usuari, però també en la millor eina per a fer 

créixer un negoci, ja que es pot aconseguir una major visibilitat i arribar a un gran nombre 

d’usuaris i futurs clients. 

El nostre món està evolucionant i també els mitjans de comunicació. Si fa uns anys 

començava la revolució de les bloggers, ara ens hem trobat amb un nou fenomen de les 

xarxes socials. És per aquest motiu que els blogs han quedat una mica enrere perquè ja 

existeix una eina immediata, de fàcil accés, i sobretot massiva, que està arrasant. En 

aquesta aplicació es comparteixen milions de fotografies diàriament, mil comentaris són 

escrits cada minut i es registren milions de persones per segon, ja siguin fotògrafs 

professionals, principiants o les mateixes marques que desitgen promocionar-se.  Aquest 

fenomen ha creat una veritable revolució fotogràfica i s’ha convertit en la plataforma de 

moda per excel·lència. Actualment, estem vivint en la generació dels instagramers, les 

noves figures de la comunicació, aficionades a la moda i la fotografia que cuiden l’estètica i 

es basen en aspectes quotidians.  

És constant la interacció de les marques de moda amb les persones que exerceixen certa 

influència en aquesta xarxa. L’augment continu d’aquesta nova estratègia de comunicació i 

del naixement de les instagramers van ser el que va fer que aflorés en mi aquest interès 

per portar a terme aquest projecte.  

Saber com les fotografies i l’estil de vida d’unes noies de no més de vint-i-cinc anys 

exercien tanta influència sobre un gran sector de la població era un tema que m’impactava 

enormement i necessitava conèixer aquestes noies de primera mà i que elles mateixes 

m’expliquessin la seva experiència en aquest nou món on l’increment de persones que 

mostren i recomanen productes i marques en aquesta xarxa social és imparable. 

Després del seguiment d’aquestes noies durant molt de temps podria dir que les he vist 

créixer en aquest món. Des dels seus inicis, els seus seguidors anaven augmentat mes rere 

mes a gran velocitat. En el meu cas, no va ser només els seus outfits diaris el que em van 

cridar l’atenció per convertir-me en una fidel seguidora, sinó que la qualitat de les seves 

fotografies era una la cosa que més m’unia a elles. Evidentment es parla molt de la roba i 

del seu estil, ja que són els elements més rellevants per aconseguir seguidors i que les 

marques vulguin realitzar col·laboracions.  
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Tot i que la tipologia de les seves fotografies també és un fenomen clau que fa que els 

seguidors augmentin. Aquest fenomen va ser un altre punt de partida que em va fer 

reflexionar abans de fer el meu treball, ja que vaig arribar a la conclusió –d’allò més 

subjectiva- que les persones no només seguim aquests personatges pel seu gust per la 

moda, sinó perquè viuen la vida que a la majoria ens agradaria. Viatges d’ensomni, 

restaurants de cinc estrelles Michelin on mostren uns plats que a qualsevol li cauria la 

baba, hotels extraordinaris, etc. Són coses que qualsevol voldria tenir, i a través de les 

instagramers d’alguna manera ho poden viure de més a prop.  

Les marques han vist en aquestes noies una nova manera d’arribar al públic. Han deixat 

enrere les costoses campanyes publicitàries i han creat una nova estructura de màrqueting 

al voltant de les instagramers. A través de les entrevistes amb cinc noies que he aconseguit 

realitzar he pogut apropar-me una mica més a aquest nou fenomen a partir de casos 

concrets. 

Gràcies a la recerca d’informació es pot afirmar que actualment Instagram és una de les 

xarxes socials més eficaces a l’hora de la relació comunicativa entre marca i usuari. 

L’aplicació permet sense cap mena de dubte una relació molt propera entre les marques i 

els seus seguidors.  

Instagram és una aplicació en la que és molt senzill seguir les modes. En una xarxa social 

on la imatge té molta més importància que el text, els usuaris busquen principalment 

trobar nous estil i novetats que els agradin i que abans desconeixien. A partir d’aquests 

atributs, l’aplicació online ha aconseguit convertir a persones anònimes en persones a qui 

admirar gràcies a la seva roba i el seu estil de vida. 

Els instagramers serveixen perquè les marques aconsegueixin arribar a un públic més 

ampli. Aquestes persones sobrepassen els 10.000 seguidors, això vol dir que quan una 

marca vol realitzar una col·laboració amb una d’elles està pensant en la repercussió que 

tindrà fer-ho. Moltes marques, sobretot les que estan començant, tenen molt pocs 

seguidors en les seves xarxes socials, i el fet de fer una col·laboració amb alguna 

instagramer els permetrà que els seus seguidors vagin directament al perfil  d’Instagram 

de la marca i que aquesta a poc a poc vagi creixent en el nombre de followers i també 

perquè augmentin les compres online.  

Les influencers publiquen una fotografia etiquetant un producte de la marca amb la que 

estan col·laborant i seguidament el nombre de seguidors o les compres augmenten com 

l’espuma. En altres casos com ens explicava Laura Brunet en la seva entrevista, quan una 
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marca poderosa penja alguna foto de la instagramer al perfil de la marca també 

aconsegueix seguidors ella. Òbviament sempre són les marques les que en surten més 

beneficiades en aquest aspecte, però s’ha de dir que en ocasions són béns comuns, ja que 

les instagramers sobretot les que estan començant en aquest món també necessiten l’ajuda 

de les pròpies marques per fer-se cada vegada més reconegudes. 

També s’ha de dir que no té perquè funcionar sempre les col·laboracions entre 

instagramer i empresa en algunes campanyes. És a dir, les instagramers tenen molta 

influència en aquesta xarxa social però perquè publiquin una fotografia al seu perfil de la 

marca en qüestió no vol dir que conseqüentment el perfil d’Instagram de la marca s’ompli 

de likes i de followers, o que es comprin els productes que la instagramer promociona.  És 

una cosa que necessita temps; no tots els productes obtenen els mateixos resultats i les 

marques ho han de saber. 

 A través de la investigació també he pogut esbrinar que perquè una marca es fixi en una 

instagramer en concret no només ha de tenir un mínim de seguidors en el seu perfil, sinó 

que és crucial que es complementi perfectament amb la marca que promocionarà, que li 

agradi el producte, i que per damunt de tot sigui fidel al seu públic, ja que sense ell no 

serien res.  

Les instagramers han arribat a ser els referents en moda de moltíssimes persones. La 

majoria dels seus seguidors solen ser noies de les mateixes edats que elles, que volen estar 

assabentats de totes les novetats en aquest món i ningú millor que les instagramers per 

posar-los al corrent de les últimes tendències en tot moment. 

Dues de les instagramers entrevistades realitzaven treballs conjuntament amb les 

marques sense cobrar, però a mesura que els followers i el seu reconeixement a la xarxa 

creix, els beneficis econòmics també ho fan i les col·laboracions amb les marques s’han de 

pactar molt bé entre les dues parts. Però com he dit anteriorment, els instagramers són un 

mitjà molt econòmic per fer campanyes publicitàries amb el que les marques 

aconsegueixen uns resultats molt bons a un preu baix comparat amb la realització d’una 

campanya publicitària. 

Per totes les instagramers aquest és un nou món on no s’imaginaven que s’endinsarien. 

Darrere de les seves fotografies existeix molta feina i dedicació, ja que per aconseguir el 

reconeixement que ara tenen o que comencen a tenir, han de dedicar moltes hores al seu 

perfil d’Instagram i a les seves fotografies, sobretot si el seu objectiu és fer-se un lloc al 

món de la moda com a futur professional. 
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Avui en dia Instagram s’ha convertit en un instrument indispensable pel món de la moda i 

la comunicació, a través de la qual es poden realitzar estratègies d’influència amb l’ajuda 

dels instagramers. Comunicar-se amb el públic a través d’Instagram és un pas que tota 

empresa ha de donar per tal d’aconseguir efectivitat i els beneficis desitjats, però 

actualment és necessari l’ús dels perfils més influents en el món de l’estil i la moda a 

Instagram per portar-ho a terme.  No sabem fins quan es mantindrà aquest nou fenomen, 

però el que si està clar és que aquestes noies encara tenen molt de camí per endavant i les 

marques estaran al seu costat per innovar dia a dia. 
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Annex I.  E-mail enviat a totes les instagramers 

 

Hola (Nom de la instagramer) 

 

Me presento, soy Clàudia Hurtado y estoy cursando mi 4rto año de Comunicación Cultural. 

 

Estoy realizando mi trabajo final de grado sobre la relación de las instagramers con las 

marcas de moda. Pues bien, te estoy enviando este e-mail porque soy una fiel seguidora 

tuya y me encantaría contar con tu ayuda para que mi proyecto llegue a buen puerto. 

 

Mi idea se basa en conocerte y saber cómo ha sido tu evolución en Instagram des de que 

empezaste y como sigues triunfando hoy en día. 

 

Soy una auténtica fan del trabajo que has conseguido hasta ahora y de tu estilo tan 

personal, y me encantaría descubrir más sobre ti. 

 

Entiendo perfectamente que quedar cara a cara sería complicado, así que si pudieras 

contestarme un par de preguntas por e-mail sería perfecto. 

 

Te doy las gracias por adelantado y espero recibir tu respuesta pronto. 

 

Un beso. 
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Model d’entrevista per les instagramers 

1- ¿Cuándo empezaste a usar Instagram? 

2- ¿Instagram para ti es más un hobby o un trabajo? 

3- ¿Cuándo te diste cuenta que tu perfil gustaba a la gente y empezaste a ganar más 

seguidores? 

4- ¿Qué crees que empezó a diferenciarte del resto de perfiles para que la gente se 

fijará en el tuyo? 

5- ¿Sabes de antemano lo que vas a fotografiar o sueles improvisar? 

6- ¿Cómo definirías tu estilo de vestir? 

7- ¿Con qué marcas colaboras? ¿Qué buscas en una marca a la hora de colaborar con 

ella? 

8- ¿Cómo compaginas Instagram en tu día a día? ¿Qué rutina sigues con tu página de 

Instagram?  

9- La mayoría de tus fotografías son hechas por ti o alguien cercano, ¿o contratas 

algún fotógrafo que te ayude? 

10- ¿Has conseguido más seguidores gracias a tus colaboraciones con las marcas? 

11- ¿Cuentas con ayuda para gestionar tu Instagram o te ocupas tu misma de todo? 

12- ¿Te esperabas el éxito conseguido? ¿Era intencionado? 

13- ¿Qué condiciones pactas con las marcas antes de realizar una colaboración con 

ellas? 

14- ¿Has tenido alguna mala experiencia con alguna marca que puedas explicar? 

15- ¿Crees que se puede vivir de Instagram? 

16- ¿Qué piensas del término influencer? ¿Te consideras una de ellas? 

17- ¿Qué crees que hay que tener para ser instagramer?  

18- ¿Qué es en tu opinión lo mejor y lo peor de ser instagramer? 

19- ¿Alguna vez te has sentido presionada por tus seguidores? (por ejemplo, por tener 

que colgar más de una foto diaria)  

20- ¿Qué consejo darías a una persona que quiere llegar a considerarse instagramer? 
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Entrevista amb Laura Brunet 

Edat: 17 anys 

1- ¿Cuándo empezaste a usar Instagram? 

Hace 5 años 

2- ¿Instagram para ti es más un hobby o un trabajo? 

Es un hobby pero tengo la presión y la responsabilidad de trabajo 

3- ¿Cuándo te diste cuenta que tu perfil gustaba a la gente y empezaste a ganar 

más seguidores? 

Cuando empecé a llegar a los 10k, 20k mas o menos, hace un año y medio 

4- ¿Qué crees que empezó a diferenciarte del resto de perfiles para que la gente 

se fijará en el tuyo? 

Que intento ser muy cercana e intento contestar a todas las chicas. También creo 

que gusta el hecho que combino diferentes fotos y no me hago repetitiva, combino 

fotos hechas con cámara y más profesionales, hasta fotos con el móvil de outfits de 

mi día a día. También incluyo paisajes, comidas.. 

5- ¿Sabes de antemano lo que vas a fotografiar o sueles improvisar? 

Lo voy pensando durante el día. 

6- ¿Cómo definirías tu estilo de vestir? 

Casual y chic, pero muy urbano 

7- ¿Con qué marcas colaboras? ¿Qué buscas en una marca a la hora de colaborar 

con ella? 

Con muchas, ejemplo: Asics, L'Oreal, Tous, Pimkie, Stradivarius, Double Agent, 

7UP.. Busco que me guste realmente el producto, que vaya conmigo y que la 

publicidad no sea muy agresiva. 

8- ¿Cómo compaginas Instagram en tu día a día? ¿Qué rutina sigues con tu 

página de Instagram?  

Cuesta un poco y más cuando estas con exámenes. Subo dos fotos al día, una a las 

20 y la otra a las 22 o 22:30. 

9- La mayoría de tus fotografías son hechas por ti o alguien cercano, ¿o 

contratas algún fotógrafo que te ayude? 

Mi madre es quien me hace las fotos, y a veces también un amigo que tiene cámara 

más buena. 
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10- ¿Has conseguido más seguidores gracias a tus colaboraciones con las 

marcas? 

A veces si, por ejemplo cuando Double Agent sube mi foto, haciendo repost, me 

suben. 

11- ¿Cuentas con ayuda para gestionar tu Instagram o te ocupas tu misma de 

todo? 

Con Instagram me ocupo yo misma, pero tengo una manager que me gestiona los 

mails, las colaboraciones, facturas, etc. 

12-  ¿Te esperabas el éxito conseguido? ¿Era intencionado? 

No me lo esperaba, no era mi intención. 

13-  ¿Qué condiciones pactas con las marcas antes de realizar una colaboración 

con ellas? 

Solo mi fee, a veces también negociamos el día y la hora que tengo que subir la foto 

o el texto. 

14- ¿Has tenido alguna mala experiencia con alguna marca que puedas explicar? 

Si, con una marca.. No me pagaron, la ropa era horrorosa y encima que subí una 

foto me trataron muy mal diciéndome que la foto estaba mal, que no les había 

etiquetado en la descripción, que la pared estaba sucia, etc. 

15- ¿Crees que se puede vivir de Instagram? 

Creo que se puede vivir durante un cierto tiempo, todo esto puede acabar de un dia 

para otro. 

16- ¿Qué piensas del término influencer? ¿Te consideras una de ellas? 

Sí, creo que influyo mucho en mis seguidores a la hora de vestir, de comprar, etc. 

17- ¿Qué crees que hay que tener para ser instagramer?  

Buenas fotos, responsabilidad y constancia 

18- ¿Qué es en tu opinión lo mejor y lo peor de ser instagramer? 

Lo mejor es que ganas un saldo haciendo lo que realmente te gusta. Y lo peor la 

presión que exige. 

19- ¿Alguna vez te has sentido presionada por tus seguidores? (por ejemplo, por 

tener que colgar más de una foto diaria)  

No 

20- ¿Qué consejo darías a una persona que quiere llegar a considerarse 

instagramer? Que tengo constancia, que se haga buenas fotos, con calidad, 

siempre con los mismos efectos, y sobretodo que se implique mucho 
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Entrevista amb Clàudia Constans 

Edat: 21 anys 

1- ¿Cuándo empezaste a usar Instagram? 

El mayo de 2012 

2- ¿Instagram para ti es más un hobby o un trabajo? 

Un trabajo, pero también estudio psicología en la Universidad.  

3- ¿Cuándo te diste cuenta que tu perfil gustaba a la gente y empezaste a ganar 

más seguidores? 

Creo que desde un principio, por alguna razón o por otra, mi Instagram ha ido 

creciendo, no sé si por el estilo de fotos o lo que transmito en ellas. Desde siempre 

me ha gustado cuidar la imagen de mi perfil y pensarme mucho las fotos. 

4- ¿Qué crees que empezó a diferenciarte del resto de perfiles para que la gente 

se fijará en el tuyo? 

No creo que haya nada en especial.. puede que la autenticidad que he intentado 

transmitir siempre. 

5- ¿Sabes de antemano lo que vas a fotografiar o sueles improvisar? 

Depende. En realidad yo no busco la foto, sino que me viene ella. Es algo 

totalmente instantáneo. 

6- ¿Cómo definirías tu estilo de vestir? 

Cómodo y masculino pero sí que es verdad que mi estado de ánimo me afecta a la 

hora de coger una prenda u otra en el armario. 

7- ¿Con qué marcas colaboras? ¿Qué buscas en una marca a la hora de colaborar 

con ella? 

Que encaje conmigo y sobretodo con mi estilo. He trabajado con muchísimas 

marcas, tanto de ropa como de relojes, de gafas, de joyas, de calzado, etc. 

8- ¿Cómo compaginas Instagram en tu día a día? ¿Qué rutina sigues con tu 

página de Instagram?  

Intento subir mínimo una foto al día. Instagram forma parte de mí día a día, 

siempre estoy contectadísima y no me pierdo ni una foto. Pero a todo lo que está 

detrás de las fotos, que es el mail, le dedico una hora o dos al día. 

9- La mayoría de tus fotografías son hechas por ti o alguien cercano, ¿o 

contratas algún fotógrafo que te ayude? 

Normalmente las fotos me las hace mi hermano o un par de amigas cercanas que 

sepan cómo hacérmelas. Parece fácil pero no lo es, tenemos todas muchas manías y 
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nos gusta que la foto sea perfecta. Si quieres que te diga una cosa, de cada foto que 

ves en mi Instagram, habrá de 10 mínimo iguales o parecidas en mi carrete. 

10- ¿Has conseguido más seguidores gracias a tus colaboraciones con las 

marcas? 

No creo que las marcas me hayan influenciado a la hora de crecer seguidores, pero 

lo que sí puede haber influenciado es asistir a sus eventos o subir fotos con sus 

productos. 

11- ¿Cuentas con ayuda para gestionar tu Instagram o te ocupas tu misma de 

todo? 

Hasta ahora siempre lo he llevado yo todo, pero ahora estoy empezando a trabajar 

con una agencia y ellos son quienes me gestionan todo lo que tiene que ver con mi 

Instagram 

12-  ¿Te esperabas el éxito conseguido? ¿Era intencionado? 

Para nada, si todavía no me lo creo. Entré en Instagram sin ningún objetivo y aquí 

estoy, alucinada con todo este mundo 

13-  ¿Qué condiciones pactas con las marcas antes de realizar una colaboración 

con ellas?  

El número de posts, la fecha de publicación y el presupuesto 

14- ¿Has tenido alguna mala experiencia con alguna marca que puedas explicar? 

Malas experiencias no pero alguna vez me ha ocurrido que recibo el producto a 

casa y no es lo que me esperaba, pero esto nos puede pasar a todos. 

15- ¿Crees que se puede vivir de Instagram? 

Se puede, pero hay que dedicarle muchas horas y saber moverte 

16- ¿Qué piensas del término influencer? ¿Te consideras una de ellas? 

Más que influencer, me considero instagramer. Porque mi éxito viene dado por el 

número de seguidores que tengo en mi cuenta. 

17- ¿Qué crees que hay que tener para ser instagramer?  

Seguridad en uno mismo y ganas. 

18- ¿Qué es en tu opinión lo mejor y lo peor de ser instagramer? 

Lo mejor para mi es poder dedicarme a lo que me gusta y lo peor es que no hay 

nada malo, lo único que "las apariencias engañan" y que la gente hablará de 

nosotras sin conocernos. 

19- ¿Alguna vez te has sentido presionada por tus seguidores? (por ejemplo, por 

tener que colgar más de una foto diaria)  

No, la verdad es que no. Por mis seguidores no, pero por mi familia si “jajaja”. 

Alguna vez me han dicho que debería subir más fotos. 
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20- ¿Qué consejo darías a una persona que quiere llegar a considerarse 

instagramer? 

Que no perderá nada por intentarlo, que crea en ella que le ponga ganas y que se 

haga fotos originales. 
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Entrevista amb Maria Martínez 

Edat: 17 anys 

1- ¿Cuándo empezaste a usar Instagram? 

Hace 3 años 

2- ¿Instagram para ti es más un hobby o un trabajo? 

Un hobby en el que me pagan. 

3- ¿Cuándo te diste cuenta que tu perfil gustaba a la gente y empezaste a ganar 

más seguidores? 

Hace un año. 

4- ¿Qué crees que empezó a diferenciarte del resto de perfiles para que la gente 

se fijará en el tuyo? 

Mi estilo de vida. 

5- ¿Sabes de antemano lo que vas a fotografiar o sueles improvisar? 

Lo programo. 

6- ¿Cómo definirías tu estilo de vestir? 

Mix de prendas low cost con accesorios luxury. 

7- ¿Con qué marcas colaboras? ¿Qué buscas en una marca a la hora de colaborar 

con ella? 

Que me guste el producto. 

8- ¿Cómo compaginas Instagram en tu día a día? ¿Qué rutina sigues con tu 

página de Instagram?  

Subo dos fotos diarias. 

9- La mayoría de tus fotografías son hechas por ti o alguien cercano, ¿o 

contratas algún fotógrafo que te ayude? 

Las hago yo o mi novio. 

10- ¿Has conseguido más seguidores gracias a tus colaboraciones con las 

marcas? 

Si. 

11- ¿Cuentas con ayuda para gestionar tu Instagram o te ocupas tu misma de 

todo? 

Lo gestiono yo sola. 

12-  ¿Te esperabas el éxito conseguido? ¿Era intencionado? 

Es trabajado. 
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13-  ¿Qué condiciones pactas con las marcas antes de realizar una colaboración 

con ellas? 

Depende. 

14- ¿Has tenido alguna mala experiencia con alguna marca que puedas explicar? 

No, de momento. 

15- ¿Crees que se puede vivir de Instagram? 

No. 

16- ¿Qué piensas del término influencer? ¿Te consideras una de ellas? 

Para nada. 

17- ¿Qué crees que hay que tener para ser instagramer?  

Autoestima. 

18- ¿Qué es en tu opinión lo mejor y lo peor de ser instagramer? 

Lo mejor encontrar inspiración continúa lo peor las trampas. 

19- ¿Alguna vez te has sentido presionada por tus seguidores? (por ejemplo, por 

tener que colgar más de una foto diaria)  

No. 

20- ¿Qué consejo darías a una persona que quiere llegar a considerarse 

instagramer? 

Se tú misma. 
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Entrevista amb Sara Baceiredo 

Edat: 18 anys 

1- ¿Cuándo empezaste a usar Instagram? 

En 2013. 

2- ¿Instagram para ti es más un hobby o un trabajo? 

Un hobby. 

3- ¿Cuándo te diste cuenta que tu perfil gustaba a la gente y empezaste a ganar 

más seguidores? 

Cuando comencé a subir fotos a diario. 

4- ¿Qué crees que empezó a diferenciarte del resto de perfiles para que la gente 

se fijará en el tuyo? 

La claridad y buen rollo que transmiten mis fotos quizás. 

5- ¿Sabes de antemano lo que vas a fotografiar o sueles improvisar? 

Normalmente lo sé de antemano. 

6- ¿Cómo definirías tu estilo de vestir? 

Cómodo y simple. 

7- ¿Con qué marcas colaboras? ¿Qué buscas en una marca a la hora de colaborar 

con ella?  

Colaboro con marcas que me gusten por qué al fin i al cabo tengo que llevarlo yo. 

8- ¿Cómo compaginas Instagram en tu día a día? ¿Qué rutina sigues con tu 

página de Instagram?  

Subo una fotografía diariamente de lunes a jueves y a partir del viernes hasta el 

domingo por la noche voy subiendo dependiendo de lo que haga. Normalmente 

cada fin de semana hago fotos nuevas para la semana. 

9- La mayoría de tus fotografías son hechas por ti o alguien cercano, ¿o 

contratas algún fotógrafo que te ayude? 

Normalmente son hechas por amigos o familiares aunque alguna vez he 

colaborado con fotógrafos. 

10- ¿Has conseguido más seguidores gracias a tus colaboraciones con las 

marcas? 

Sí por el hecho de tener la "obligación" de mantenerlo activo.  

11- ¿Cuentas con ayuda para gestionar tu Instagram o te ocupas tu misma de 

todo? 

Yo me ocupo de todo. 
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12-  ¿Te esperabas el éxito conseguido? ¿Era intencionado? 

No lo esperaba pero es cierto que llevo muchos años y que la fotografía es una de 

las cosas que más me gustan 

13-  ¿Qué condiciones pactas con las marcas antes de realizar una colaboración 

con ellas? 

Las marcas me envían su producto y yo a cambio subo el número de fotos que me 

pidan. 

14- ¿Has tenido alguna mala experiencia con alguna marca que puedas explicar? 

No 

15- ¿Crees que se puede vivir de Instagram? 

En mi caso no, pero hay gente que puede vivir de ello 

16- ¿Qué piensas del término influencer? ¿Te consideras una de ellas? 

Realmente no me considero influencer, simplemente me gustan las fotos e 

Instagram es la app ideal para compartirlas 

17- ¿Qué crees que hay que tener para ser instagramer?  

Muchas ganas, ilusión y sobretodo que te guste 

18- ¿Qué es en tu opinión lo mejor y lo peor de ser instagramer? 

Lo mejor es que a la gente le guste lo que hago 

19- ¿Alguna vez te has sentido presionada por tus seguidores? (por ejemplo, por 

tener que colgar más de una foto diaria)  

No 

20- ¿Qué consejo darías a una persona que quiere llegar a considerarse 

instagramer? 

Que se lo trabaje día a día y le ponga muchísimas ganas 
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Entrevista amb Natalia Cebrián 

Edat: 23 anys 

1- ¿Cuándo empezaste a usar Instagram? 

Hace cosa de 4 años. 

2- ¿Instagram para ti es más un hobby o un trabajo? 

Un hobby totalmente. 

3- ¿Cuándo te diste cuenta que tu perfil gustaba a la gente y empezaste a ganar 

más seguidores? 

Hace poco menos de un año fue cuando empecé a sumar seguidores más 

rápidamente. 

4- ¿Qué crees que empezó a diferenciarte del resto de perfiles para que la gente 

se fijará en el tuyo? 

La calidad de las fotos creo que es siempre algo que llama a ver tu perfil, eso, junto 

con la originalidad y subir más o menos constantemente creo que fue lo que lo 

diferenció. 

5- ¿Sabes de antemano lo que vas a fotografiar o sueles improvisar? 

Normalmente son improvisadas excepto si es alguna en especial que tenía en 

mente. 

6- ¿Cómo definirías tu estilo de vestir? 

Súper aleatorio. Unas veces muy hippie, otras más casual y de vez en cuando 

también algo más elegante. 

7- ¿Con qué marcas colaboras? ¿Qué buscas en una marca a la hora de colaborar 

con ella?  

He colaborado con marcas como Siara fashion que tiene un estilo super boho muy 

de mi estilo y también con otras como Sheinside o Romwe que tienen de todo un 

poco. Al fin y al cabo nunca me voy a poner nada que no me guste y que no me 

sienta cómoda con ello 

8- ¿Cómo compaginas Instagram en tu día a día? ¿Qué rutina sigues con tu 

página de Instagram?  

Normalmente intento subir una foto/día, pero todo depende, puede que esté una 

temporada que no tenga mucho que subir y recurra al "baúl de los recuerdos" y 

otra que este subiendo por ejemplo un día 3 (aunque no suele ser muy habitual 

jajajaja). 
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9- La mayoría de tus fotografías son hechas por ti o alguien cercano, ¿o 

contratas algún fotógrafo que te ayude? 

Mi hermana es mi mejor fotógrafa, ella sabe perfectamente como las quiero y como 

a ella también le gusta mucho aprovechamos y también le saco yo alguna a ella. 

10- ¿Has conseguido más seguidores gracias a tus colaboraciones con las 

marcas? 

En algo sí que ha contribuido pero tampoco he hecho tantas colaboraciones en las 

que me hayan promocionado dichas empresas en sus cuentas. 

11- ¿Cuentas con ayuda para gestionar tu Instagram o te ocupas tu misma de 

todo? 

Yo hago todo, no creo que nadie sepa exactamente lo que me gusta y este tipo de 

cosas me parecen algo muy personal. 

12-  ¿Te esperabas el éxito conseguido? ¿Era intencionado? 

Para nada me lo esperaba ya que nunca ha sido una meta, por llamarlo de alguna 

forma. Yo subía mis fotos porque me gustaba que la gente las viera, comentara... 

pero nunca me había parado a pensar en que miles de personas acabarían 

viéndolas  

13- ¿Qué condiciones pactas con las marcas antes de realizar una colaboración 

con ellas? 

Ante todo tiene que ser algo relacionado con lo que me gusta (moda, deporte, 

cosmética...) sino perdería toda la credibilidad la publicidad que hago. 

Evidentemente no aceptaría una colaboración con una empresa de lavadoras ya 

que en mi cuenta las lavadoras ni van ni vienen jajajaja. 

14- ¿Has tenido alguna mala experiencia con alguna marca que puedas explicar? 

Una vez que colaboré con una empresa asiática todas las prendas que me llegaron 

eran de muy muy mala calidad y no quería sacarlas en ninguna foto porque 

sentaban fatal y era horribles cara a cara! Hablé con la manger de esta empresa y 

después de mucho lio me perdonó hasta la siguiente colaboración... pero vaya 

marrón jajajaja. 

15- ¿Crees que se puede vivir de Instagram? 

Al final hoy en día las RRSS son el mejor medio de difundir publicidad y Instagram 

está muy explotada en este tema. La publicidad está muy bien pagada, al fin y al 

cabo Instagram es otra estrategia de marketing y esta sería la razón por la que sí 

que se podría vivir de ello. De todas formas me parecería de muy terco dejar de 

estudiar o abrirte a otras cosas por centrarte únicamente en "vivir de Instagram" 
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(u otra red social) Esto es muy inestable y nadie sabe qué puede pasar de aquí a x 

tiempo. 

16- ¿Qué piensas del término influencer? ¿Te consideras una de ellas? 

Como "influencer" que me consideran y me llaman, tengo que reconocer que ¡ODIO 

està palabra con todo mi alma! ¿Influencer, influir...??? Me parece un poco 

exagerado todo esto de que la gente te tenga que tener como referencia, vale que 

puedas ayudar a la gente como "inspiración" personal, pero hay que saber hasta 

dónde llegar. 

17- ¿Qué crees que hay que tener para ser instagramer?  

Algo distinto al resto, además de mucho feedback, yo es en lo que más me fijo. 

18- ¿Qué es en tu opinión lo mejor y lo peor de ser instagramer? 

Lo mejor es que puedes beneficiarte de algo que realmente te gusta, de uno de mis 

hobbies favoritos, en mi caso. Y lo peor, tanto en Instagram como en cualquier otra 

red social, es que te estás exponiendo a muchísimo público y hay que tener mucho 

cuidado con la información que se da. 

19- ¿Alguna vez te has sentido presionada por tus seguidores? (por ejemplo, por 

tener que colgar más de una foto diaria)  

Algo que me pasa muy a menudo y que me presiona y a la vez que molesta es que 

mis seguidoras me OBLIGUEN a seguirles. No sé, al final todos seguimos a cuentas 

que nos gustan, si encuentro a alguna seguidora mía cuya cuenta me gusta, claro 

que le voy a seguir! (no sería la 1ª ni la 10ª vez jajajaja) pero nunca con exigencias 

por su parte... 

20- ¿Qué consejo darías a una persona que quiere llegar a considerarse 

instagramer? 

Que no se obsesione, si tiene que llegar, llegará solo. 

 

 

 

 


