
2017-12-15 09:40:30

MÀSTER UNIVERSITARI EN EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ

8004 - MARKETING I VENDES

Informació general

Tipus d'assignatura : Bàsica
Coordinador : Giovanni Giusti
Curs: Primer
Trimestre: Primer i segon
Crèdits: 5
Professorat: 

Roberto Dopeso Fernández  <rdopeso@tecnocampus.cat>
Albert Ribera Castellà  <albert.ribera@gmail.com>
Carles Povedano Barcelona  <carles1.povedano@gmail.com>
Manel Vericat Ramos  <mvericat@gmail.com>
Roberto Dopeso Fernández  <rdopeso@tecnocampus.cat>
Sergio Costa Sant'anna  <sergio.costa@upf.edu>

Idiomes d'impartició

Castellà
Anglès

Competències que es treballen

Bàsica

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes que les sustentin a públics especialitzats i no 
especialitzats de una manera clara i sense ambigüetats

Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura, 
autodirigida o autònoma

Específica

Planificar i gestionar events, seminaris i congressos relacionats amb temes d'empreneduria i creació de negocis innovadors

General

Aplicar eines i metodologies que facilitin el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades a l'entorn dels negoci.

Transversal

Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinars, participants activament en les tasques i negociant davant opinions discreptants, fins arribar a 
posicions de concens
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Reconèixer la diversitat de punts de vista, entendre la multiculturalitat i ser capaç de donar a conèixer les opinions pròpies dins del respecte a les 
opinions divergents

Descripció

Entendre el rol del màrqueting en la definició i consecució dels objectius empresarials.
Entendre el paper del màrqueting com a factor determinant i integrador de totes les àrees funcionals de l'empresa de cara a crear valor diferencial 
pel client.
Prendre consciència i entendre la importància, per a la competitivitat de l'empresa de treballar amb objectius, estratègies i accions de Màrqueting.
Saber desenvolupar un Pla de Màrqueting adequat als objectius de l'empresa ja la realitat del mercat.
Saber organitzar un departament de Màrqueting.
Entendre els principals reptes per a l'execució d'un Pla de Màrqueting.

Metodologia de treball

Sessions Teòriques

Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en 
l'assignatura.
Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

Aprenentatge Dirigit

Seminaris: Format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una 
perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.
Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen 
una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel profesor.
Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot 
proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

Aprenentatge Autònom

Tutories no presencials: per les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de la 
ESCSET.

Continguts

1. Màrqueting per a emprenedors

1.1. El màrqueting com a integrador de les àrees funcionals per crear el valor diferencial per al client.
1.2. El procés del màrqueting
1.3. El màrqueting dels emprenedors
1.4. Anàlisi de l'entorn: Matriu Dafo
1.5. Estratègies de creixement
1.6. Cicle de vida del producte
1.7. Estratègia competitiva
1.8. Estratègies de segmentació

2. Pla de Màrqueting

2.1. Targeting
2.2. Posicionament
2.3. Mix de Màrqueting
2.4. Càlcul del Pressupost
2.5. Visibilitat del Pla
2.6. Cronograma i sistemes de control

3. Pla de Vendes

3.1. Hipòtesis inicials
3.2. Procés de vendes
3.3. Tipus de plans de venda
3.4. Definició del preu
3.5. Definició clients, canals i força de vendes
3.6. Objectius i abast
3.7. Estratègia de mitjans i costos
3.8. Sistemes d'informació i control

4. Mètriques de vendes



4.1. Definició de mètriques
4.2. Tipus de mètriques
4.3. Mètriques bàsiques
4.4. Conversions, objectius i KPI
4.5. Lifetime value i cost d'adquisició
4.6. Mètriques de vendes per al teu negoci

5. Màrqueting Digital

5.1. Presentació
5.2. Internet com a oportunitat de negoci
5.3. Introducció al Màrqueting Digital
5.4. Eines anàlisis i benchmarking digital
5.5. Màrqueting

SEM (SEU) - Pràctica dels après amb el seu projecte
SEM (PPC)
Xarxes Socials
Uns altres, email màrqueting, afiliació, etc.

6. Màrqueting Sensorial i Neuromarketing

6.1. El comportament racional del consumidor
6.2. El comportament emocional del consumidor
6.3. Fonaments de Neuromarketing i Neuroeconomia
 

7. Màrqueting Internacional

7.1. Globalització i efectes en els negocis
7.2. Mercat nacional X internacional
7.3. La importància de el “Cross-cultural Communication” en els negocis
7.4. Motius per a la Internacionalització
7.5. Barreres que dificulten la internacionalització
7.6. Estratègies d'internacionalització
7.7. Selecció de mercats (criteris)

Sistema d'avaluació

Sistema d'avaluació:

SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l'aula 10%

SE2. Entrega Pla de marketing i vendes 50%

SE3. Seminaris 40%

Recursos

Bàsics

Bibliografies
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Complementaris

Bibliografies



“El plan de ventas” . Gregorio Fernández-Balaguer; Javier Molina Acebo (ESIC EDITORIAL) 6ª Ed.

“Métricas del marketing” Alejandro Domínguez Doncel y Gemma Muñoz Vera, ESIC Editorial, 2ª Edición 2010

Chan Kim, W., Mauborgne, R. (2005): Blue Ocean Strategy. Harvard Business Review (Boston)
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Dugas, L., Jourdan, B.(2010): La venta Compleja. Ediciones Pirámide (Madrid)
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Lytle, Chris (2012): The Accidental Sales Person. Amacom (New York)
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