
 

 
 

Màrqueting [al sector dels videojocs]  
 
 
Descripció general 
 
Nom de l’assignatura: Màrqueting  
 
Crèdits ECTS: 6 
 
Titulació: Grau en Disseny i Producció de Videojocs 
 
Curs: 2015-2016 / 2C 
 
Idioma d' impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 
Professorat 
 
Responsable: Ferran Puntí García <ferran@keradgames.com>    (fpunti@tecnocampus.cat)    
 
 
 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 
 
En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 

 Dominar els conceptes relacionats amb Màrqueting i el seu pes dins d'una empresa de videojocs. 
 Avaluar oportunitats de negoci basant-se en la informació del mercat i les capacitats pròpies. 
 Crear un pla de màrqueting com a element integrat en un pla de negoci. Per tant, entendre també un pla 

de negoci de forma global. I així poder prendre decisions respecte: 
o  La creació de productes digitals (videojocs), orientats a satisfer les necessitats d'un determinat 

públic objectiu.  
o Com distribuir el producte creat a través dels nous canals digitals. 
o Els preus, els marges i el seu impacte en el segment de mercat que ocupa. 
o La promoció de la marca i l'adquisició d'usuaris. 
o Els aspectes legals i l'atenció al client. 
o Les mètriques de negoci necessàries per avaluar el resultat de totes les decisions anteriors. 

 
 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 
 
Competències específiques: 
 
E13. Aplicar la visió sobre el negoci, el màrqueting i les vendes, l'anàlisi econòmic i el coneixement tècnic per a la 
producció de videojocs. 
 
Competències genèriques: 
 
G3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que 
incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 
 
G4. Comunicar informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat com no especialitzat. 
 
T1. Comunicar en un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per 
escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els graduats i graduades. 
 
T2. Treballar com a membre d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més o realitzant tasques de 
direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, 
assumint compromisos i tenint en compte els recursos disponibles. 
 
 



 

Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiant/a 
 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 60 40% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori   
Activitats dirigides 9 

 
6% 

Aprenentatge autònom  81 54% 
 
Continguts 
 

Títol contingut 1:  
Què és el Màrqueting i per a que serveix?  

Dedicació:  
21 hores totals 

Grup gran/teoria: 6 hores 
Activitats dirigides: 2 hora 
Aprenentatge autònom: 13 hores 

Descripció Tema 1: Què és el Màrqueting i per a què serveix?

1.1. Conceptes de Màrqueting tradicional i Brand management. 

1.2. Aproximació al Màrqueting Mix Digital (DARM). 

1.3. Conceptes (Posicionament, Social Media, Doppelganger, 

Reputació digital, Plataformes, Dispositius  ...). 

Activitats vinculades Activitat 1: Exercicis proposats a classe.  
Activitat 2: Examen parcial. 
Lectures recomanades. 

 
Títol contingut 2:  
El pla de màrqueting. 

Dedicació:  
24  hores totals 

Grup gran/teoria: 11 hores 
Activitats dirigides: 2 hores 
Aprenentatge autònom: 10 hores 

Descripció Tema 2: El pla de Màrqueting.

1.1. Definició i esquema. 

1.2. Anàlisi del mercat. 

1.3. Públic objectiu i creació de segments. 

1.4. Anàlisi de la competència. 

1.5. Anàlisis intern; RRHH; rols. 

1.6. Creació de la DAFO. 

1.7. Simulador d'empresa de videojocs part 1. 

Activitats vinculades Activitat 1: Exercicis proposats a classe  
Activitat 2: Treball final en grup. 
Activitat 3: Examen parcial. 

 
Títol contingut 3:  
Màrqueting mix: Producte. 

Dedicació:  
24 hores totals 

Grup gran/teoria: 11 hores 
Activitats dirigides: 2 hores 
Aprenentatge autònom: 11 hores 

Descripció Tema 3: Màrqueting mix: Producte

1.1. Definint un producte digital. 

1.2. Nous conceptes: Co-creació, Incremental development. 

Disrupció.... 

1.3. Regles i models de negoci. 

1.3.1. Cas d'estudi: Nicholas Lovell design rules.  

1.4. Concepte de retenció: UX, UI, Loops.... 

1.5. Prototips ràpids i tipus de test. 

1.6. Simulador d'empresa de videojocs part 2. 

Activitats vinculades Activitat 1: Exercicis proposats a classe.  
Activitat 2: Treball final en grup. 
Activitat 3: Examen final. 



 

 
Títol contingut 4:  
Màrqueting Mix: Distribució y preus. 

Dedicació: 
28 hores totals  

Grup gran/teoria: 10 hores 
Activitats dirigides: 2 hores 
Aprenentatge autònom: 16 hores. 

Descripció Tema 4: Màrqueting mix: Distribució i política de preus. 

1.1. Concepte de distribució. 

1.2. Canals de distribució en videojocs. 

1.2.1. Cas Steam. 

1.2.2. Cas App Store i Google Play. 

1.3. Concepte de política de preus, estratègies i monetització. 

1.4. Models existents. 

1.4.1. Cas d'estudi: Model "Freemium". 

1.5. Mitjans de pagament i polítiques comercials. 

1.6. Aspectes legals (condicions generals, privacitat...). 

Activitats vinculades Activitat 1: Exercicis proposats a classe.  
Activitat 2: Treball final en grup. 
Activitat 3: Examen final. 

 
Títol contingut 5:  
Màrqueting Mix: Adquisició d'usuaris. 
Altres: Atenció al client i Mètriques. 

Dedicació: 
22 hores totals  

Grup gran/teoria: 10 hores 
Activitats dirigides: 1 hora 
Aprenentatge autònom: 11 hores. 

Descripció Tema 5: Màrqueting mix: Adquisició, Atenció al client i mètriques de negoci.

1.1. Concepte de promoció i adquisició d'usuaris. 

1.1.1. Persuasió a la nova era digital (videojocs). 

1.1.1.1. Autenticitat. 

1.1.2. Compra d'usuaris: 

1.1.2.1. Campanyes (CTR, CPM, ROI...). 

1.1.2.2. Adquisició a les Xarxes socials. 

1.1.3. Adquisició Orgànica. 

1.1.4. Models de Revenue share y Crosspromo. 

1.7. Simulador d'empresa de videojocs part 3. 

1.2. Atenció als usuaris. 

1.3. Mètriques bàsiques de negoci. 

1.3.1. RET, MAU, DAU, Sticky rate, ARPU, ARPPU.... 

Activitats 
vinculades 

Activitat 1: Exercicis proposats a classe.  
Activitat 2: Treball final en grup. 
Activitat 3: Examen final. 

 
Planificació d’activitats  
 

Títol de l’activitat 1:   
Exercicis a classe 

Dedicació: 9 HORES 
TOTALS 

Son les activitats dirigides: 9 hores 
 

Descripció general Exercicis basats en casos reals, protagonitzats per empreses de videojocs a nivell 
internacional, i que tracten sobre decisions estratègiques o campanyes reals que van 
acabar en èxit o fracàs. 

Material de suport Normalment seran visionats a classe: vídeos o presentacions en ppt. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Els exercicis es resoldran en comú a l’aula i serviran per comentar, analitzar i 
generar debats a classe en torn als continguts de l’assignatura. Els treballs a classe 
o activitats dirigides no conten per nota, si per avaluar l'actitud a classe. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de tenir discurs per comentar  
decisions sobre creació de productes, polítiques de preus, canals de distribució i 
campanyes de llançament. Tanmateix, l'alumne hauria de ser capaç d'analitzar nous 
casos de forma independent amb una visió més tècnica i científica. 

 
 



 

 
Títol de l’activitat 2:  
TREBALL DE CURS 

Dedicació: 51 HORES 
TOTALS 

Grup gran/teoria: 10 hores 
Aprenentatge autònom: 20 hores 

Descripció general Finalitat de treball: Creació d'un pla de màrqueting per a una empresa de 
Videojocs. El treball de curs pretén la reflexió i la posada en pràctica per part de 
l’alumne sobre els aspectes bàsics del màrqueting en empreses de videojocs. 
Aquests aspectes bàsics es corresponen amb els continguts teòrics de l’assignatura 
i, per tant, es tracta de que els alumnes seleccionin i adaptin aquests continguts a 
l'activitat de crear una empresa virtual de videojocs.  
 
El treball serà en grups de 3-4 persones màxim. La variació del nombre de 
components a un nombre d'estudiants diferent a l'especificat quedarà a criteri del 
professor segons les necessitats de l'assignatura / grups. Els grups es crearan a 
classe en base als diferents perfils dels estudiants. 
 
El desenvolupament del treball contempla la tutories del professor durant les 
classes. Es preveuen tutories on els  alumnes puguin fer consultes i preguntar 
dubtes. A classe es detallarà la freqüència i el seu funcionament.  
 
L’assistència a aquestes sessions serà important en el procés d’avaluació, d’acord 
amb les competències generals de l’assignatura relatives al treball organitzatiu, l'auto 
aprenentatge, el treball en equip i les capacitats d’aplicar continguts i generar idees. 
 
El guió general del treball es correspon amb els 5 títols bàsics del temari. Els grups 
de treball hauran de seleccionar i implementar al seu cas les eines que aprenguin 
durant el curs. 

1. Anàlisi del mercat i de la competència. 
2. Definició del nostre Públic objectiu. 
3. Anàlisi intern. RRHH: rols a l'empresa de videojocs. 
4. DAFO. 
5. Definició del Producte (MVP-MVE). 
6. Decisions sobre canals i preus (tria del model de negoci - product related). 
7. Campanya de llançament i adquisició d'usuaris. 
8. Altres: 

a. Atenció als usuaris. 
b. Mètriques de negoci. 

 
Material de suport Lectures recomanades, estudi de casos reals, vídeos i presentacions en ptt a classe. 

 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

ENTREGA I PRESENTACIÓ ORAL: 
Els treballs s'entregaran en format paper DIN-A4 i en format digital. Cal que estiguin 
correctament paginats i han de contar amb: índex, introducció, cos del treball, 
conclusions i bibliografia (els annexos són optatius). Els treballs s’hauran de 
presentar de forma oral a la resta d’alumnes al final del curs. Per aquesta 
presentació cal tenir un PowerPoint o similar (resumit) que es pugui projectar i 
compartir amb la resta de companys del grup. La presentació del projecte és 
obligatòria per obtenir la qualificació. Els temps es repartiran de forma homogènia 
entre els alumnes del grup.  

El treball final en grup computarà un 35% de la nota final del curs. 

AVALUACIÓ ESPECÍFICA DEL TREBALL: 
 Correcció del treball escrit (50%) 
 Valoració de la presentació (30%) 
 Valoració de l’anàlisi i/o crítica d’un altre treball (20%) 

 
Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 

-Treballar en grup i coordinar les diferents tasques implicades en el treball 
-Aplicar els continguts relacionats amb l'assignatura  
-Saber autogestionar-se i planificar les pròpies accions personals 
-Establir un objectiu concret sabent treballar en equip i aplicant els conceptes tècnics 
apressos en el curs. 



 

 
Títol de l’activitat 3: EXAMEN PARCIAL  
 

Dedicació:  14 HORES 
TOTALS 

Grup gran/teoria: 2 hores 
Aprenentatge autònom: 12 hores 
 

Descripció general Examen parcial individual dels Temes 1 i 2 de l’assignatura. 
 

Material de suport Enunciat de la prova. Consta de dues parts: 
- primera part amb preguntes tipus test  
- segona part amb preguntes de raonament 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resultat de la prova. 
El resultat de l’activitat computarà un 20% de la nota final del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 Detectar oportunitats de mercat, crear una matriu DAFO i definir el seu 

públic objectiu. 
 

 
 

Títol de l’activitat 4: EXAMEN FINAL 
 

Dedicació:  12 HORES 
TOTALS 

Aprenentatge autònom: 12 hores 
 

Descripció general Examen final individual dels Temes 3 al 5. 
 

Material de suport Enunciat de la prova. Consta de dues parts: 
- primera part amb preguntes tipus test  
- segona part amb preguntes de raonament 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resultat de la prova. 
El resultat de l’activitat computarà un 35% de la nota final del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 Crear un producte que respongui a la oportunitat detectada. Un producte 

capaç de satisfer la demanda dels usuaris. Decidir el canal, el model de 
negoci, els preus i la campanya de llançament i posteriors accions 
d'adquisició d'usuaris. 

 
 
 
 
Sistema de qualificació (avaluació) 
 
L’avaluació de l’assignatura és la següent: 
  
·     Assistència i actitud a classe: 10% 
·     Treball final en grup: 35% 
·     Examen parcial: 20% 
·     Examen final: 35% 
  
Si no es lliuren a temps els treballs i exercicis, la nota màxima a la que es pot aspirar és un 7. 
  
Les activitats no lliurades comptaran com un 0. 
  
Els alumnes amb una qualificació inferior a 5 en la nota final podran recuperar l’assignatura mitjançant la 
realització d’un únic examen que recollirà tot el contingut de la mateixa. El pes del treball final i l'assistència a 
classe segueixen essent els mateixos i aquest examen es una segona oportunitat d'arribar al mínim de nota de la 
part teòrica. La nota de l'examen de recuperació compta el 55% (és a dir, reemplaça la nota de l'examen parcial i 
final). 
 
 



 

Normes de realització de les activitats 
 
Els exercicis de classe, per norma general, es faran en grup. 
 
Els treballs del curs en grup s'entregaran en format paper DIN-A4. Cal que estiguin correctament paginats i han 
de comptar amb: índex, introducció, cos del treball, conclusions i bibliografia (els annexos són optatius). 
 
Els treballs s’entregaran en digital a través d’una carpeta penjada al Campus Virtual de l’assignatura. 
 
Per la presentació del Treball de curs davant del grup cal tenir una presentació en powerpoint o similar 
(resumida) que es pugui projectar i compartir amb la resta de companys del grup. 
 
 
 
 
Metodologia docent 
 
La metodologia docent combina diversos instruments:  

1. Explicacions del professor a classe 
2. Utilització de jocs de simulació com a part del material de classe 
3. Comentari de bibliografia i altres materials amb el professor i en grups 
4. Presentació i resolució d’exercicis i casos reals per part del professor i de l’alumne 
5. Treball en grup dels alumnes aplicant els conceptes teòrics i pràctics treballats 
6. Presentacions orals dels alumnes 

 
Per la realització i avaluació de les diverses activitats es treballarà individualment i en grup, i es realitzaran 
sessions de treball conjunt del professor amb l’alumne. L’adequat seguiment del curs per part de l’alumne 
implica: 
 

a. Assistència i bona actitud continuada a les diferents sessions 
b. Treball personal mitjançant la lectura dels textos recomanats, la realització d’exercicis i casos, redacció 

de treballs i estudi personal de continguts i procediments 
c. Treball amb el docent i amb altres grups d’alumnes 
d. Realització d’exàmens i proves escrites 

 
 
 
 
Bibliografia 
 
Bàsica: 
WILL LUTON (2013): Free to play; making money from games you give away. 
 
 
Complementària: <opcional> 
EDWARD DE BONO (1999): Six Thinking Hats. 
PHILIP KOTLER (última edició): Direcció de Marketing. 
 
 
 
 
Altres recursos: <opcional> 
 

 Presentacions en ppt de cada bloc de continguts i dels casos reals. 

 Aula de PC's o portàtils per realitzar jocs de simulació en grup. 

 Vídeos  

 Lectures 

 


