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OBJECTIU PEDAGÒGIC 
 
L’objectiu i el repte pedagògic d’aquest tutor és mostrar als alumnes les diferents 
possibilitats de gestionar l’estratègia i les tàctiques de la comunicació de l’anunciant 
amb una visió realista i molt actual.  
 
A més a més, els constants avenços tecnològics dels mitjans publicitaris ens ofereixen 
cada dia noves eines, cada cop més eficients, que cal conèixer i dominar. Fer palès tot 
el potencial que tenen aquest conjunt de tècniques i d’eines de màrqueting i de 
comunicació en el mercat “real” també constitueix un objectiu pedagògic d’aquest 
seminari. 
  
 

OBJECTIU DOCENT DE CONTINGUTS 
 

El Seminari “Gestió de la Comunicació de l’Anunciant” es centra en donar a 
conèixer, partint de fonts bibliogràfiques o documentals i de webs sobre casos de 
campanyes actuals, les diferents formes de gestió i totes les tècniques de la 
comunicació empresarial amb una visió realista del mercat.  
 
No perdrem de vista que aquesta àrea de la gestió empresarial està sofrint una 
profunda transformació, que té molt a veure amb l’evolució actual de la indústria 
publicitària, dels mitjans publicitaris, dels mitjans de comunicació i de l’aparició de 
internet. 
 
 

METODOLOGIA DE TREBALL DEL SEMINARI   
 
A mesura que es presenten els continguts temàtics del seminari i després d’una 
introducció teòrica del tutor, els alumnes treballen de forma individual o en grups sobre 
diferents tipologies i casos d’empresa vigents al mercat, estudiant i avaluant les formes 
de gestió aplicades i els resultats obtinguts.  
 
Per cada sessió, els alumnes han de preparar quelcom fora de les hores lectives i 
posteriorment cada tema i/o cas és debatut dintre de les sessions del seminari. 
 
Cada alumne haurà de realitzar un mínim de dos treballs: 1) que estudia de forma 
individual un cas d’empresa i que haurà d’exposar en les últimes sessions i 2) un 
seguiment a fons d’un cas d’empresa de forma compartida per tots els alumnes. 

 
 
CONTINGUT TEMÀTIC  
 

El Seminari estudia el procés de gestió de la comunicació de l’anunciant i de totes les 
tècniques de forma individual però - a la vegada com a part d’un tot - dintre del marc 
de l’estratègia de comunicació integral de l’empresa.  



A mesura que s’inicia l’estudi de cada tipus de tècnica de comunicació es revisen els 
fonaments teòrics, les diferents possibilitats que permeten assolir i les diferents formes 
de gestió. 
 
I  -  Introducció al Seminari   

1. Objectius pedagògics i metodologia de treball del seminari 
2. Què és gestionar la comunicació de l’anunciant?  

 
II -  Models de gestió de la comunicació de l’anunciant 

1. Diferents models de gestió de la comunicació. 
2. Anunciant headquarter v/s anunciant filial. 

 
III -  Procés de gestió de la comunicació d’un anunciant  

1. Pla de màrqueting i objectius de màrqueting� el contracte i el compromís. 
2. Pla de comunicació integral i objectius de comunicació� la realitat a gestionar. 
3. Els objectius publicitaris i de comunicació de campanya, de cada marca. 

             i producte � la feina concreta. 
4. Redacció del briefing � la base per una bona gestió de la comunicació. 
5. Selecció de les agències creatives, de mitjans i instituts d’ investigació. 
6. Presentació del briefing: creativitat, mitjans, promoció, etc. 
7. Contra-briefing. 
8. Procés de creació i producció de la campanya. 
9. Investigació prèvia. 
10. Procés de compra de mitjans convencionals i no convencionals. 
11. Difusió de la campanya. 
12. Control de la facturació. 
13. Post-avaluació, trackings i auditoria de mitjans. 
14. Avaluació dels resultats globals v/s. objectius. 

 
IV – La recerca aplicada a la comunicació: diferents aplicacions 

1.    Investigació de mercat i competència 
2.    Investigació de concepte i de producte 
3.   Pre-test de campanya 
4.   Investigació de mitjans 
5.   Post-test de campanya 
6.  “Trackign” i estudis de base 
7.    Panels de canal i de consumidors 
8.   Estudis “ad.hoc” 
9.    Altres... 

  
V – Presentació del  briefing 
 
VI – Diferents aplicacions del “mix” de comunicació: 

1. Publicitat convencional 
2. RR.PP. 
3. Internet 
4. “Below The Line”  

• Mailing  

• Bustiada 

• Encartaments a diaris i revistes 

• “Sampling” de producte 

• Catàlegs; folletons de producte o de serveis 

• Publicacions d’ empresa: anuaris; guies; memòries; revistes (house organ) 

• Publicitat punt de venda; senyalització i rètols 



• Promocions; regals publicitaris 

• Màrqueting telefònic: venda telefònica; hot line;  fax; SMS 

• Xarxes de bancs: caixers automàtics  

• Màrqueting firal: fires; congressos; exposicions 

• Patrocini i mecenatge social  

• Patrocini esportiu 

• Plans de fidelització: targetes, clubs, sistemes de punts 

• Venda directa 

• Utilització del SMS i altres tècniques ... 
 
VII – “Costumer Relationship Management” (CRM): un concepte  integral per la 
gestió de la comunicació i la relació amb els consumidors/clients. 
 
VIII – Legislació publicitària, i com condiciona la gestió de la comunicació. 
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