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ASSIGNATURA: Màrqueting Estratègic  

ESTUDIS: Pub RP 

CODI:  

 
TIPUS: Optativa     CURS: 4    SEMESTRE:   
CRÈDITS hores/setmana:  
CRÈDITS ECTS: 
PROFESSOR: Joan Torrents i Casabayó 
IDIOMA: Català i Castellà 

 
 
PREREQUISITS:  
 
CONEIXEMENTS PREVIS:  
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
És una assignatura de quart curs, i la cursen els alumnes que van escollir l’especialitat de 
Publicitat. Es basa en els pilars següents  
 
 -Es donen per sabuts els conceptes més bàsics del Màrqueting, és a dir, 
             des de la seva aparició fins avui dia, situant el departament de Màrqueting 
             en l’organització de l’empresa; a més també es dóna per sabut els conceptes  
    claus en Màrqueting,  com Segmentació, Posicionament, DAFO, i les quatre  
             variables: Producte, Preu, Distribució i Comunicació. 
 
 -Es descriuen, classifiquen i analitzen les estratègies i accions que, a partir  
             de l’anàlisi del mercat i del seu entorn i utilitzant els instruments bàsics,  
  (producte, preu, distribució i comunicació) es poden portar a terme amb  
  la finalitat d’assolir els objectius proposats. 
 
 -L’assignatura descriu com el Màrqueting realitza un conjunt de feines que són  
             necessàries per a què l’economia de mercat funcioni amb normalitat. 
 
 -L’assignatura fa referència al Màrqueting estratègic, és a dir l’anàlisi continu  
             i sistemàtic de les necessitats del mercat i el disseny i desenvolupament  
            de productes amb unes característiques que  les diferencien dels seus 
            competidors i assegurin a l’empresa un avantatge perdurable. 
 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  

1. -Comprendre les bases teòriques i ideològiques de les estratègies de Màrqueting. 
2. -Saber la diferència entre Màrqueting operatiu i Màrqueting estratègic. 
3. -Situar el Màrqueting en l’empresa amb relació amb les altres funcions. 
4. -Conèixer les funcions que realitza el Màrqueting en una economia de mercat. 
5. -Saber situar el Màrqueting en l’organització de l’empresa. 
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6. -Saber les limitacions del concepte Màrqueting 
 
 
CONTINGUTS: 

1- Concepte d’estratègia 
2- Màrqueting estratègic i Màrqueting operatiu 
3- Estratègies de desenvolupament 
4- Estratègies de creixement 
5- Estratègies competitives 
6- Concepte i tipus de producte 
7- Polítiques de marca 
8- Segmentació i Posicionament 
9- Estratègies de la cartera de productes 
10- Estratègies de desenvolupament i llançament de nous productes 
11- El concepte de preu 
12- Condicions i mètodes de la fixació de preus. 
13- Estratègies de fixació de preus 
14- Preus i objectius empresarials 
15- Concepte i funcions del canal de distribució 
16- Estratègies de distribució. 
17- Noves alternatives de distribució: el comerç electrònic 
18- Grans superfícies i comerç detallista 
19- La comunicació comercial 

a) Publicitat 
b) Força de vendes 
c) Relacions públiques 
d) Promocions 
e) Màrqueting directe 

                         20-El Pla de Màrqueting 
                         21-El Control i l’Auditoria del Pla de Màrqueting 
 
METODOLOGIA: 
L’assignatura s’impartirà mitjançant: 
 -Classes magistrals  
 -Participació en debats sobre temàtiques plantejades amb anterioritat  
             pels professors. 
 -Exercicis individuals i en grup, de caràcter pràctic i d’aplicació  
             dels coneixements que els alumnes faran fora de les classes magistrals. 
 -Presentació dels exercicis a l’aula per part dels alumnes utilitzant  
             les tecnologies de comunicació adients. 
 
AVALUACIÓ:   
 
A. Exàmens 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
Marqueting estratégico 
Jean Jacques Lambin, Esic. Madrid 2003 
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Dirección de marqueting 
Philip Kotler. Prentice Hall. Madris 2000 
 
Marketing estratégico. Teoria y casos 
Jose Luis Munuera y Ana Isabel Rodriguez. Pirámide Madrid 1998 
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