
      

 
8004 - Màrqueting i Vendes 

 
 
Tipus d'assignatura 

Titulació: Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació   
Curs: Primer 
Trimestre: Primer - Segon 
Crèdits ECTS: 5 
Coordinador de l'assignatura: Dr. Roberto Dopeso 
Professorat teoria: Dr. Roberto Dopeso y Dr. Jordi Garolera 
Professorat seminaris: Carles Povedano i Pau Alpuente 
Idioma de lliurament: Anglès / Castellà 

1.- Objectius 

Objectius generals 
d'aprenentatge de 
l'assignatura 

• Comprendre el paper del màrqueting en la definició 
i consecució d'objectius empresarials. 

• Comprendre el paper del màrqueting com a factor 
determinant i integrador de totes les àrees 
funcionals de l'empresa per tal de crear valor 
diferencial per al client. 

• Prendre consciència i comprendre la importància, 
per a la competitivitat de l'empresa per treballar 
amb objectius de màrqueting, estratègies i accions. 

• Saber desenvolupar un Pla de Màrqueting adequat 
als objectius de l'empresa i a la realitat del mercat. 

• Saber organitzar un departament de Màrqueting. 
• Comprendre els principals reptes per a l'execució 

d'un Pla de Màrqueting. 

2.- Competències 
 
2.1.- Competències 
bàsiques 

• CB2.- Que els estudiants sàpiguen aplicar els 
coneixements adquirits i la seva capacitat de 
resolució de problemes en entorns nous o poc 
coneguts en contextos més amplis (o 
multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea 
d'estudi 

• CB3.- Que els estudiants puguin integrar 
coneixements i afrontar la complexitat de fer judicis 
basats en informació que inclogui reflexions sobre 
les responsabilitats socials i ètiques vinculades a 
l'aplicació dels seus coneixements i judicis 



      

• CB4.- Que els estudiants sàpiguen comunicar les 
seves conclusions i els últims coneixements i raons 
que els sustenten a audiències especialitzades i no 
especialitzades d'una manera clara i inequívoca 

• CB5.- Que els estudiants tinguin les habilitats 
d'aprenentatge que els permetin continuar 
estudiant d'una manera que serà en gran part 
autodirigida o autònoma 

 
2.2.- Competències 
transversals 

• CT2.- Liderar un equip i treballar equips 
multidisciplinaris, participar activament en tasques i 
negociar davant d'opinions discrepades fins que 
s'assoleixin posicions de consens  

• CT3.- Reconèixer la diversitat de punts de vista, 
entendre la multiculturalitat i poder donar a 
conèixer les opinions en compliment d'opinions 
divergents 

• TC4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les 
desigualtats de gènere per dissenyar solucions 

 
2.3.- Competències 
específiques 

• CE1.- Planificar i gestionar esdeveniments, 
seminaris i congressos relacionats amb temes 
innovadors d'emprenedoria i creació d'empreses  

• CE3.- Aplicar intel·ligència competitiva per detectar 
signes de canvi, analitzar tendències, reaccions i 
estratègies dels competidors actuals i/o potencials.  

• CE4.- Dissenyar i implementar amb èxit projectes i 
plans de gestió d'I+D i innovació a nivell empresarial 

• CE7.- Saber aplicar i adaptar la tecnologia per a la 
creació de projectes emprenedors 

• CE8.- Promoure el capital relacional mitjançant la 
creació de xarxes socials i la incorporació de les 
existents per tal d'aprofitar al màxim en el 
desenvolupament i aplicació de la seva idea de 
negoci 

3.- Metodologia de treball 
 
Sessions teòriques • Classe magistral: Sessions de classe d'exposició 

basades en l'explicació del professor en què 
assisteixen tots els alumnes matriculats en 
l'assignatura 

• Presentacions: Formats multimèdia que admeten 
classes presencials 



      

 
Aprenentatge orientat 

• Seminaris: Format presencial en grups de treball 
reduïts. Es tracta de sessions vinculades a les 
sessions presencials de l'assignatura que 
permeten oferir una perspectiva pràctica de 
l'assignatura i en què la participació dels estudiants 
és clau 

• Discussions i fòrums: Converses presencials o 
en línia, en funció dels objectius que persegueixi el 
professor responsable de l'assignatura. Les 
discussions tenen data d'inici i de finalització i són 
dinamitzades pel professor 

 
Autoaprenentatge 

• Tutoria no presencial: per a la qual l'estudiant 
disposarà de recursos telemàtics com el correu 
electrònic i els recursos intranet d'ESCSET 

4.- Avaluació de l´assignatura 

Sistema d'avaluació: 

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

El SE2.  Seminaris - 40% 

El SE3.  Pla de Màrqueting i Vendes - 50% 

5.- Continguts de l´assignatura 
 
1. Màrqueting per a emprenedors 

1.1. El màrqueting com a integrador d'àrees funcionals per crear el valor 
diferencial per al client. 

1.2. El procés de màrqueting 
1.3. La comercialització d'emprenedors 
1.4. Anàlisi de Medi Ambient: Matriu DAFO 
1.5. Estratègies de creixement 
1.6. Cicle de vida del producte 
1.7. Estratègia competitiva 
1.8. Estratègies de segmentació aplicades 

 
2. Mètriques de vendes 

2.1. Definició de mètriques 
2.2. Tipus de mètriques 
2.3. Mètriques bàsiques 
2.4. Conversions, objectius i KPI 
2.5. Valor de per vida i cost d'adquisició 
2.6. Mètriques de vendes per a la teva empresa 

 
 
3. Màrqueting Digital  

3.1. Internet com una oportunitat de negoci 
3.2. Introducció al Màrqueting Digital 



      

3.3. Eines de benchmarking i anàlisi digital 
3.3.1. Pràctica d'utilitzar les eines  

3.4. Màrqueting Digital 
3.4.1. SEM (SEO) 
3.4.2. SEM (PPC) 
3.4.3. Mitjans de comunicació social 
3.4.4. Altres, email màrqueting, afiliació, etc. 

 
4. Pla de Màrqueting 

4.1. Orientació 
4.2. Posicionament 
4.3. Barrejar el Màrqueting 

4.3.1. Accions del producte 
4.3.2. Accions de preu 
4.3.3. Accions de distribució 
4.3.4. Accions de comunicació 

4.4. Càlcul del pressupost 
4.5. Visibilitat del pla 
4.6. Timeline i sistemes de control 

 
5. Pla de Vendes 

5.1. Aspectes clau d'un pla de vendes 
5.2. Hipòtesis inicials 
5.3. Procés de venda 
5.4. Tipus de plans de venda 
5.5. Definició de preus 
5.6. Definició de clients, canals i força de vendes 
5.7. Pressupost de vendes 
5.8. Objectius i abast 
5.9. Mitjans de comunicació i estratègia de costos 
5.10. Sistemes d'informació i control 

  
6.- Recursos didàctics 
 
Bibliografia bàsica: 
 
Kotler, P., & Armstrong, G. (2017). Fundamentos de marketing. 13ª edición. Pearson 
educación. 
 
Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Dirección de marketing. 15ª edición. Pearson edu-
cación. 
 
Kingsnorth, S. (2019). Digital marketing strategy: an integrated approach to online 
marketing. Kogan Page Publishers. 
 
"El Plan de marketing en la práctica", José María Sainz de Vicuña Ancín, ESIC Edito-
rial, 2007. 
 
"El Plan de marketing en la PYME", JL Munuera, AI Rodríguez, ESIC Editorial, 2009. 
 
Jeffery, M. (2010). Data-driven marketing: the 15 metrics everyone in marketing should 
know. John Wiley & Sons. 
 



      

Blanchard, K., Meyer, P., Ruhe, D. (2007):  Know, Can , Do! Berret-Koehler Publishers, 
Inc. (San Francisco)  
 
Blank, S., Dorf, B. (2012): The Startup Owner’s Manual. K&S Ranch Publishers 
(Pescadero) 
 
Rodríguez-Ardura I. (2014). Marketing digital y comercio electrónico. Madrid: Ed. 
Pirámide. 
 
Sixto García, J. (2016) “Fundamentos de Marketing Digital”. Salamanca: 
Comunicación Social. 
 
Estrade Nieto, J.M.  (2012). Marketing Digital. Marketing móvil, SEO y  analítica 
web. Madrid: Anaya 
 
Bibliografia complementària 
 
Chan Kim, W., Mauborgne, R. (2005): Estratègia oceànica blava. Harvard Business 
Review (Boston) 
 
Dugas, L., Jourdan, B.(2010): La venta compleja. Pyramid Editions (Madrid) 
 
Lytle, Chris (2012): The Accidental Sales Person. Amacom (Nova York) 
"El plan de venetas". Gregorio Fernández-Balaguer; Javier Molina Acebo (ESIC 
EDITORIAL) 6ª Ed. 
 
"Métricas de marketing" Alejandro Domínguez Doncel y Gemma Muñoz Vera, ESIC 
Editorial, 2ª Edició 2010 

 
 
 


