
 

 
 
 
 

 
 

     𝐕𝐎𝐋𝐒 𝐓𝐄𝐍𝐈𝐑 𝐋𝐀 𝐓𝐄𝐕𝐀 𝐁𝐎𝐓𝐈𝐆𝐀 𝐀 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐀𝐆𝐑𝐀𝐌?🛒                  
 
Si tens una botiga o vens articles  i no tens activada la teva botiga a 
Instagram, posa't a treballar ara mateix. 
 

𝐐𝐮è 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐭𝐨? 
 
Primer tenir una web des de la qual vens aquests productes o una 
botiga 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐢𝐟𝐲 𝐨 𝗪𝐨𝐨𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞, perquè quan facin clic en l’article que 
surti en el teu post d'Instagram, els porti directament a la web. 
 
Entre la web i Instagram hi ha un pas intermedi molt important, 
𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤. 
No pots tenir 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 sense tenir primer, la teva botiga 
definida a Facebook, des de 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐁𝐮𝐬𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬. 
 
 

𝐄𝐥𝐬 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐬 𝐩𝐞𝐫 𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦𝐒𝐡𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 
𝐬ó𝐧: 
 

     Tenir 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐥 𝐝'𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 (tant en Facebook com en Instagram) 
     Tenir configurada 𝐥'ú𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó de Facebook i Instagram. 
     Tenir integrat 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐭à𝐥𝐞𝐠 a la pàgina de Facebook. 
     Haver publicat almenys 𝟗 𝐩𝐨𝐬𝐭 a la pàgina. 
 

Si compleixes tots els requisits  anteriors, ja podem començar! 

 

 
1.- Entra a la pàgina de Facebook i ves al 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 de la teva pàgina.  

2. -Dins de Bussines Manager clica al botó blau de la dreta "𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢ó 𝐝𝐞 
𝐧𝐞𝐠𝐨𝐜𝐢". 
3. -En el menú de la esquerra anem a la opció "𝐨𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬" i 
seleccionem "𝐂𝐚𝐭à𝐥𝐞𝐠𝐬". 

 

https://www.instagram.com/tu_marketing_digital/


 
4.- A la pantalla apareixerà una finestra que ens preguntarà si volem agregar 
un catàleg, li direm 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫, i als dues noves opcions que ens donarà li direm 
"𝐜𝐫𝐞𝐚𝐫 𝐜𝐚𝐭à𝐥𝐞𝐠". 
5. -Ens preguntarà quin nom li volem donar al catàleg li direm i fem clic a 
"crear catàleg". 
6. -A continuació en el menú de la esquerra triarem l'opció "𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐞𝐬" i 
després "𝐚𝐠𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐞𝐬". 
7. -Després ens preguntarà si volen agregar-les "𝐦𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭" "connectar els 
píxels" o fer servir "Feed de dades". Normalment s'utilitza l'opció d'afegir-els 
a manualment. 
8.- Escollim l'opció d'entrar-les manualment. Llavors s'obrirà una finestra en 
la qual podrem 𝐚𝐟𝐞𝐠𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞, el títol, la descripció i l'enllaç directe 
fins a la web on està l'article. 
 
Un cop fet tot això ja estarem a punt, per fer les publicacions a Instagram i 
enllaçar-les. 

 

𝐀𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭 é𝐬 𝐥'ú𝐥𝐭𝐢𝐦 𝐩𝐚𝐬! Si ja has posat en pràctica tots 
els passos, ara només falta activar l'opció de 
compra. 𝐒𝐨𝐦-𝐡𝐢? 
 
𝐔𝐧 𝐜𝐨𝐩 𝐡𝐞𝐦 𝐩𝐮𝐣𝐚𝐭 𝐮𝐧 𝐚 𝐮𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐬 𝐞𝐥𝐬 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐭í𝐜𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐥 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 
𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐩à𝐠𝐢𝐧𝐚, 𝐞𝐧𝐬 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐥𝐠𝐮𝐧𝐬 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐥𝐥𝐬: 
 
     Obrim el nostre perfil a Instagram i anem a "𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢ó-𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚-
𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫-𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬 𝐚 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦". Haurem d'esperar a que ho revisin, i 
acceptin el nostre catàleg i articles, normalment això tarda de 24 a 48 hores. 
 
     *Important* a cada fotografia es poden etiquetar 𝐮𝐧 𝐦à𝐱𝐢𝐦 𝐝𝐞 𝟓 𝐚𝐫𝐭í𝐜𝐥𝐞𝐬, 
si fem un carrusel de fotografies el màxim es de 4 fotos, o sigui, 𝐮𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 
𝟐𝟎 𝐚𝐫𝐭í𝐜𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó. 
     Un cop passin 24 hores fes la prova de pujar una foto d'algun article, al 
donar-li següent et sortirà com sempre la funció d'etiquetar a persones i ara, 
𝐚 𝐬𝐨𝐭𝐚 𝐞𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐭𝐚𝐫 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞𝐬. 
 
𝐀𝐢𝐱í 𝐝𝐞 𝐟à𝐜𝐢𝐥! escollir l'article de la foto i publicar-ho! Ara ja tens la teva botiga 
a Instagram 

 

 

https://www.instagram.com/tu_marketing_digital/

