
 

Entrar al perfil de l’empresa: 
 

Des de la pantalla d’inici de Google:  

1. Selecciona el compte associat a l’empresa 

 

2. Clic a la icona  

3. Selecciona el perfil d’empresa  

 

 

 

  



 

Modificar el perfil 
 

Les principals dades a modificar es troben a la pestanya INFORMACIÓ: 

 

 

En aquesta pestanya podem actualitzar: 

1. Descripció 

És molt recomanable incloure una breu descripció de l’empresa i els serveis que ofereix. 

 

2. Fotos, vídeos i logotip 

Ens permet afegir el logotip de l’empresa i fotografies dels nostres productes i serveis. 

En algunes empreses també és molt útil crear vídeos de les instal·lacions. 

 

3. Horari d’atenció al client + horaris especials 

Es pot especificar l’horari habitual de l’establiment. 

A “Més horaris” es poden descriure horaris específics per alguns tipus de serveis, com 

horari només de recollida de material, horari preferent per a gent gran, etc. 

A l’espai “Horari especial” es pot informar sobre dates concretes com festius amb horari 

especial o on l’establiment estarà tancat. 

 

4. Productes 

Es poden incloure fitxes per a productes concrets. En aquestes s’hi inclou una fotografia 

i el nom del producte amb la descripció del producte. Fins i tot es poden crear categories 

per facilitar la cerca dins el perfil de la nostra empresa. És opcional tant posar el preu 

del producte com crear un enllaç de compra o més informació. 

Si t’interessa trobaràs un pas a pas en el següent apartat. 

 



 
5. Serveis  

Ens permet incloure un llistat de serveis que l’empresa ofereix, no hi ha opcions de 

compra. 

 

6. Zones de servei 

És una opció molt interessant si els serveis de la nostra empresa només cobreixen un 

territori concret. Per exemple, si oferim repartiment a domicili. Es poden incloure totes 

les zones on oferim servei. 

 

7. Comandes de menjar / Servei a domicili 

Algunes categories d’empresa permeten incloure un enllaç directe si tenim un sistema 

de comandes de menjar online instal·lat o la informació sobre el servei a domicili. 

 

8. Dades de contacte 

El perfil ens permet demanar la modificació de les dades d’ubicació i contacte de 

l’empresa com l’adreça, el telèfon o l’adreça web.  

En tot cas els canvis quedaran pendents d’aprovació per part de Google. 

 

9. Atributs 

El perfil també ens permet incloure més informació a través d’atributs, que són 

característiques o instal·lacions específiques de l’empresa. Hi ha diferents categories 

com la pròpia empresa, accessibilitat, instal·lacions (comoditats), clientela, salut i 

seguretat, etc. 

 

  



 

Gestionar fotos 
 

A la pestanya de Fotos del perfil podem incloure les imatges i vídeos que ens interessi publicar. 

Hi ha espai per destacar 2 imatges en concret: 

• Portada: és la foto que sortirà a la fitxa publicada. 

• Logotip 

 

Per modificar aquestes imatges, cap clicar a  de la imatge. 

 

 

  



 

Incloure productes 
 

1. Selecciona la pestanya PRODUCTES i seguidament COMENÇA: 

 
 

2. Selecciona la foto del producte i arrossega-la fins al quadre o clica SELECCIONA UNA 

FOTO i escull-la a través de la finestra d’arxius. 

 

3. Indica el nom del producte i crea o escull una categoria de productes. 

 

4. Opcionalment pots incloure la informació del preu i la descripció del producte. 



 
5. Opcionalment també pots incloure un botó per a realitzar alguna acció com la compra 

o petició de més informació. El botó ha d’enllaçar a un lloc web, no pot enllaçar a un e-

mail. 

 

 

 

  



 

Ressenyes 
 

Les ressenyes de Google són una de les característiques més interessants del perfil, ja que les 

persones que han gaudit dels nostres serveis poden explicar la seva experiència aconseguint 

millorar la nostra reputació a la xarxa. 

Així, les persones interessades en la nostra empresa poden tenir opinions independents de 

nosaltres. 

Tots els perfils de Google estan oberts a rebre ressenyes de qualsevol persona usuària.  

Però també podem sol·licitar específicament a la nostra clientela que escriguin sobre la seva 

experiència a l’empresa. Per això, els podem enviar un enllaç directe a la ressenya. 

Per poder aconseguir l’enllaç: 

1. A la pestanya INICI buscarem la opció ACONSEGUEIX LA PRIMERA RESSENYA 

 

2. Si ja en tenim la opció és ACONSEGUEIX MÉS RESSENYES 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Clicarem a COMPARTIR RESSENYA i ens apareix l’enllaç a punt per copiar i compartir. 

 

Aquest enllaç es pot compartir a la signatura del nostre e-mail o en altres documents com 

factures. O també el podem enllaçar a un codi QR i tenir-lo al mostrador per tal que les persones 

clientes se’l puguin descarregar directament al mòbil.  

Les ressenyes rebudes es poden contestar a través de la pestanya específica: 

 

 

Cal no oblidar que algunes ressenyes poden ser negatives, en aquest cas la gestió i resposta és 

encara més important. Respondre a la mateixa amb una frase de disculpa i demanant que 

contactin directament per investigar millor el cas és una de les respostes recomanades. És 

important mantenir sempre el to amable. 

Pots trobar alguns consells per gestionar ressenyes al centre d’Ajuda de Google: 

https://support.google.com/business/topic/4596755?hl=ca&ref_topic=4596652  

 

https://support.google.com/business/topic/4596755?hl=ca&ref_topic=4596652


 

Modificacions a través de la Cerca i Maps 
 

Google modificarà la gestió dels perfils d’empresa en un futur pròxim i aquesta es realitzarà 

directament a les eines Cerca (Cercador) i Maps. 

Per accedir al perfil a través d’aquestes eines: 

 

1. Cal assegurar-nos que obrim el Cercador amb el perfil on tenim la nostra empresa. 
2. Editem el perfil a través del botó “Edita el perfil” 

3. Ens apareixen les diferents categories del perfil. 

 

Si editem a través del quadre “Completa el teu perfil”, ens apareixen només categories on 

Google no disposa d’informació: 

 



 
 

Si realitzem la cerca a través de Maps ens apareix un botó que ens dirigeix cap al Cercador: 

 

 

 

Dubtes? 
 

Si t’ha quedat algun dubte pots contactar amb mi: 

Núria Camps 

Mail: nuria@lanuriacamps.com 

Web: https://lanuriacamps.com/  

 

Segueix-me a xarxes socials: 

Instagram: https://www.instagram.com/lanuriacamps/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lanuriacamps/  

 

I si aquesta acció t’ha resultat útil pots opinar en el perfil de la meva empresa: 

 https://g.page/r/CU1jwnJ1E5l6EAg/review  
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