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Les Tecnologies líquides

Zygmunt Bauman fa referència a 
la modernitat líquida pensant en 
els efectes de:
� La glob alització, les 

migr acions, el nomad isme, el migr acions, el nomad isme, el 
tur isme.

� Dels webs, d’Inter net, dels 
telèfons mòbils. 

� D’un mon de subj ectivitats 
redefinit per la inter acció i dels 
enormes  potencials de les TIC.





TIC i inno vació

Relació dir ecta
entre el grau 
d’ integ ració de 
les TIC i el grau 
d’ inno vació a d’ inno vació a 
les empr eses . 



Info rmació i Xarxes Socials
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Info rmació i Xarxes Socials



Tur isme i mob ilitat

� La mob ilitat és més segura avui que mai:
� Per la connec tivitat
� La info rmació i el con eixement
� Vinculada a sec tors econò mics importants



Info rmació i Geolocalització



Info rmació i Geolocalització



Xarxes Socials i Geolocalització

Twitter360 : http://www.youtube.com/watch?v=5w7EAz8-uwU



Comunicació de prox imitat

Marketing de prox imitat
Aprofita xarx es soc ials i es basa en 
geoloc alitzaciógeoloc alització

Usuaris obtenen info rmació
� D’on són 
� De llocs propers
� D’amistats properes



Comunicació de prox imitat

Esquema de fidel ització basat en 
premis (econòmics o reconeixement social)
Empreses obtenen avan tatges:Empreses obtenen avan tatges:
� Comunicació contextual
� Fer seguiment dels clients
� Recolzar-se clients que fan publicitat (push)
� Fer ofertes a través de premis



http://doubledutch.me/



Marketing de prox imitat

Amb double dutch:
� Contactes i relacions en xarxa.
� Fidelització i reconeixement.
� Integració amb altres aplicacions.� Integració amb altres aplicacions.
� Notificacions “push” (els clients et fan 

publicitat.
� Aplicació personalitzable amb el propi logo i 

nom de l’empresa.
� S’hi pot afegir informació de la pròpia

empresa.



Comunicació de prox imitat

Poynt:  http://www.youtube.com/watch?v=acxZrzaj-1o



Comunicació de prox imitat



Comunicació i Geolocalització

Btsidekick : http://www.youtube.com/btsidekick



Realitat Aug mentada
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Realitat Aug mentada

� Informació i coneixement mitjançant
� Comunicació de proximitat

Layar: http://www.youtube.com/watch?v=b64_16K2e08



Realitat Aug mentada

� Informació i coneixement mitjançant
� Realitat virtual 

Turisme València: http://www.youtube.com/watch?v=vlIkU_DUYXU



Realitat Aug mentada

� Per la formació del personal

BMW augmented reality  http://www.youtube.com/watch?v=P9KPJlA5yds&NR=1



Les Tecnologies líquides

� Pensar en una realitat “líquida”
� Guanyar flexibilitat
� Preparar la informació pròpia� Preparar la informació pròpia
� Integrar les plataformes tecnològiques
� Gestionar el e-marketing amb les 

noves aplicacions



La Realitat líquida

Gràcies !


