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ASSIGNATURA:  Màrqueting Directe i Relacional  

ESTUDIS: PUB RP 

CODI: MQREL 

 
TIPUS: Lliure Configuració     CURS: 4   SEMESTRE: 2Q 
CRÈDITS hores/setmana: 5 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 4,3 crèdits 
PROFESSOR: Xavier Duran i Muñoz 
IDIOMA: Català 
 
 
PREREQUISITS: No n’hi ha 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: No n’hi ha 
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
Conèixer les característiques diferencials de la comunicació personal, personalitzada, directa 
i interactiva en respecte a la comunicació unidireccional i de masses. 
 
Introducció als mitjans de comunicació des de la perspectiva de la obtenció de la resposta i 
el diàleg amb el públic objectiu. Creativitat i ús dels mitjans per obtenir respostes. 
 
Màrqueting directe, promocional, interactiu, etz... com a tècniques necessàries i útils per 
assolir objectius tan de màrqueting com de comunicació. 
 
Conèixer els aspectes bàsics de la gestió de la relació amb els clients (Customer 
Relationship Management : CRM) i els programes de fidelització de clients. 
 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
Completar la formació dels alumnes de publicitat (general i de masses) amb un coneixement 
tan teòric com pràctic de la publicitat directa, personal i interactiva. 
 
De la integració cada vegada més evident i necessària de tècniques de comunicació 
personal i interactiva dins de campanyes de comunicació general. 
 
De com s’han d’utilitzar els mitjans de comunicació per identificar als consumidors i com 
establir amb ells un diàleg profitós per ambdues parts. 
 
 
CONTINGUTS:  
1. Introducció i conceptes fonamentals del màrqueting directe i relacional. 
2. Presentació del treball de fi de curs i creació dels grups de treball 
3. El sector del màrqueting directe : nivell d’inversió, importància del sector, 
4. Els mitjans de comunicació de màrqueting directe i relacional (com utilitzar-los): 

4.1. Correspondència 
4.2. Catàlegs 
4.3. Diaris, revistes 
4.4. Ràdio,  
4.5. Televisió i televisió interactiva 
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4.6. Telèfon, Centres de gestió telefónica (contact center) 
5. Internet: 

5.1. Com desenvolupar una web 
5.2. e-mail màrqueting 
5.3. publicitat contextual i ús dels cercadors.  

6. Telefonia mòbil: 
6.1. evolució i tendències 
6.2. us del mòbil com a mitjà de comunicació: possibilitats 

7. Les bases de dades de clients :  
7.1. segmentació, normalització, deduplicació,.. 
7.2. aplicació i ús de les bases de dades 
7.3. aspectes legals : LOPD i LSSI. 

8. Tutoria del treball de fi de curs 
9. Customer Relationship Management (CRM) 
10. Programes de fidelització de clients 
11. Matemàtiques del màrqueting directe: 

11.1. Índex de resposta, cost per resposta, retorn de la inversió,... 
12. Màrqueting promocional 

12.1. Creació d’una campanya promocional 
12.2. aspectes legals a tenir en compte 
12.3. exemples de campanyes i anàlisi de resultats. 

13. Aplicacions del màrqueting directe: 
13.1. Identificar potencials clients 
13.2. Generar tràfic a un punt de venda 
13.3. Vendre a distancia 
13.4. altres exemples de campanyes 

 
 
AVALUACIÓ:   
A. Examen final   
B. Treballs fets a classe 
C. Treball fet en grup  
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
Obtenir un mínim d’un 5 com a mitjana entre l’examen, els treballs de classe i el treball de fi 
de curs, segon la proporció següent: 
 

• 50% examen final 
• 30% treball de fi de curs 
• 20% treballs realitzats a classe 
 

Per obtenir el 20% (2 punts) dels treballs realitzats a classe, cal fer un mínim del 75% dels 
treballs, per sota d’aquest percentatge, no s’obté el 20%, encara que s’hagin fet alguns dels 
treballs. 
 
L’assistència a classe es tindrà en compte i afavorirà positivament si la nota de fi de curs 
està entre un 4,75 i un 5. 
 
 
Exigència lingüística i de presentació de treballs 
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Presentació neta i acurada. 
Es poden presentar els treballs i realitzar l’examen, indistintament en català com en castellà. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
Llibres obligatóris: 

• STONE, B. Marketing Directo. Métodos para alcanzar el éxito.  
• RODRIGUEZ, S. Creatividad en Marketing Directo.  

 
Llibres recomenats: 

• BIRD, D. Marketing Directo con Sentido Común. Ed. Díaz de Santos. 
• VÖGELE, S. Marketing Directo. Las 99 respuestas clave. Ed. Deusto 
• ALET, J. Marketing Directo Integrado. Ed. Gestión 2000 
• ALET, J. Marketingeficaz.com. Ed Gestión 2000 
• BILBAO, O. Estimado Lector. Edit. Esic. 
• Lectures de temes d’interès i aparegudes en les revistes del sector: 

o Interactiva, Estrategias, IpMark, MK Marketing y Ventas 
• Consultes a les webs: 

o www.icemd.com 
o www.fecemd.org 
o www.marketingdirecto.com 
o www.the-dma.org 
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