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L'assignatura introdueix a l'alumne en els conceptes fonamentals del màrqueting, amb
especial atenció al mercat i a l'entorn des d'una concepció moderna d'orientació al client.
S'expliquen les diverses estratègies de segmentació i posicionament. S'aborden totes la
fases del màrqueting: la fase analítica, la fase, estratègica i finalment, es realitza una
introducció a les tècniques de el màrqueting mix: producte, preu, distribució i comunicació,
dins de la fase operativa.
L'assignatura de màrqueting estratègic i operatiu permetrà a l'alumnat conèixer les teories i
conceptes bàsics de màrqueting turístic com, per exemple, el mercat, la segmentació i el
posicionament i a entendre la importància de l'orientació a client en la presa de decisions.
A més, el capacitarà per a realitzar anàlisis i diagnòstics de situacions de màrqueting: DAFO,
PESTEL, anàlisi de productes / serveis, fixació de preus, etc.
PARAULES CLAU: màrqueting, comportament del consumidor, DAFO, PESTEL.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB04- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un
públic tant especialitzat com no especialitzat.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
CG02- Tenir visió de negoci.
CG06- Orientar-se al client.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE04- Dominar els fonaments i aplicar metodologies científiques en la investigació
turística.
CE09- Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i els sistemes de gestió de la
informació en turisme.

CONTINGUTS TEMÀTICS
1.

Introducció

2.

Marketing analític

3.

Marketing Estratègic

4.

Marketing Operatiu

5.

Avaluació, control i seguiment del Pla de Marketing

Les metodologies d'aprenentatge associades a aquesta assignatura contemplen una






Classes expositives
Estudis de casos
Debats
Exercicis pràctics



Aprenentatge basat en problemes

en compte les
diferents competències i continguts de cada assignatura.

Avaluació Contínua: el procés
- aprenentatge
seguiment continu de les activitats realitzades pels estudiants durant el semestre i una
s per tal de ser avaluats
avaluació contínua.
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Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden
- aprenentatge
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