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GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS

5008 - EL PLA DE MÀRQUETING

Informació general

Tipus d'assignatura : Obligatòria
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curs: Tercer
Trimestre: Primer
Crèdits: 4
Professorat: 

Anaïs Arderiu  <aarderiu@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català

Aquesta matèria s'imparteix en català. El pla docent es troba disponible també en castellà.

Competències que es treballen

Específica

E2. Aplicar els fonaments del màrqueting i investigació de mercats.

E3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

E4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació 
amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

E5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

E6. Sintetitzar i avaluar les estratègies de màrqueting per a la internacionalització de l'activitat empresarial.

E7. Gestionar oportuna i convenientment els recursos disponibles en els ambients de treball en els que toqui dirigir.

E8. Sintetitzar idees per convertir-les en negocis factibles i rendibles entenent el mercat actual.

E9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

Descripció

Aquesta matèria està destinada a capacitar els alumnes per realitzar un pla de màrqueting, amb especial incidència en la part més estratègica de la 
disciplina. Els alumnes analitzaran l'estratègia de diferents empreses d'èxit, realitzaran casos pràctics i elaboraran el seu propi pla de màrqueting. 

Resultats d'aprenentatge

1. Entendre el rol del màrqueting en la definició i consecució dels objectius empresarials.

2. 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.
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3. Prendre consciència i entendre la importància, per a la competitivitat de l’empresa de treballar amb objectius, estratègies i accions de Màrqueting.

4. Conèixer les estratègies de màrqueting més comunes al mercat

5. Desenvolupar una estratègia adequada per als diferents reptes empresarials

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

Metodologia de treball

Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en 
l'assignatura
MD2. Conferències: Sessions presencials o transmeses en streaming, tant a les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució, en les quals un o 
diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials
MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. 

Aprenentatge dirigit
MD5. 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
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
MD7. 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
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor
MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de 
recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles
 

Continguts

1. Introducció. Què és un pla de màrqueting?

2. Fases i etapes del Pla de màrqueting

2.1. Fase Analítica

      •Descripció d’anàlisi actual

      •Diagnòstic de la situació  (DAFO i Mapa de posicionament)

      •Target– Segmentació de mercat

2.2. Fase estratègica

      •Fixació d’objectius de màrqueting

      •Estratègies de màrqueting

2.3. Fase Operativa

      •Pla d’accions

      •Supervisió

      •Pressupost

Activitats d'aprenentatge

AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal
AF7. Tutories presencials
 

Sistema d'avaluació

20% - Resolució de casos pràctics d'estudi individual i conjunt.

10% serà la nota dels casos pràctics presentats.
5% de l’assistència com a mínim del 75% dels casos d’èxit externs.



5% nota de classe.

35% - Treball en Grup - Pla de Màrqueting.

Cada part serà avaluada de manera independent i en el cas que alguna part s’entregui tard, hi haurà una penalització del 0,75 en la part.

20% - Exposició del Pla de màrqueting.

15% dependrà de la posada en escena. En el cas que no hi haga una assistència mínima del 50% de les audicions, la nota màxima serà un 5. En 
aquest cas, cada component del grup serà avaluat de manera individualitzada.
5% restant dependrà de la avaluació dels vostres companys.

25% -  Examen final.

Per aprovar l'examen, és necessari tenir com a mínim un 5 en la part d'avaluació contínua.

 

Recuperació: Per a aquells que hagin suspès l'examen final, tindran l'opció de fer un examen recuperació en la data indicada.

Recursos

Complementaris
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