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3 ENTORN DE LA DlSTRIBUCIÓ

3.1. La demanda (el consumidor)
3.2. Tecnologies i procediments eficients de control
3.3. Entom institucional i legislatiu
3.4. Estructures distributives deIs mercats
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4. OBJECTIUS BASICS DEL PETALLlSTA

4.1 Client 11 servei
4.2. Assortiment i merchandishing
4.3. Prcu
4.4. Ubicació i localització
4.5. Rendibilitat
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RESUM TEMÁTIC

PROGRAMA
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5. ESTRATEGIES DE DlSTRIBUClÓ

5.1. Distribució própia
5.2. Formes de cobrir el mercat
5.3. Fidelitat del i pel canal
5.4. Utilització estrategica de la marca

En aquesta assignatura es tracta de donar elements per la presa de decisions en temes de
distribució. Per aixó s'estudia la imponancia i paper de la distribució comercial, comen~ant
amb conceptes basics i els objectius essencials de les empreses de distribució en els
diferents imbits d'aetuació. També s'expliquen diferents aspectes de les funcions

especifiques de la distribució i s'estudia I'estruetura distributiva a Espanya i a\tres paisos
del mono

METODOLOGIA

La assignatura es basa en la combinació de c1asses impartides pel professor, lectura de texts
escollits. análisi deIs temes traetats a c1asse i participació de I'alumne en les practiques.

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA

IINTRODUCClÓ

l. l. El Marketing i la distribució
1.2. Evolució de la distribució
1.3. Tendencies de la distribució

1.4. Importancia estrategica de la distribució
15. El mercat i el consumidor

1.6. Aspectes concrets de millora en les relacions fabricants - distribuidors

2. ANÁLISI ECONÓMICA

2. l. Justificació económica de la distribució
2.2. Models ecooómics (conductista, comportamental, integrador)

2.3. Aplicacions
2.4. Distribució fisica
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AVAUJACIÓ

Per aprovar aquesta assignatura I'alumne haura de superar rexamen que es fara al final.

L"alumne que ho desitgi podra.. previa entrevista amb el professor. presentar un treball
durant e1smesas que durara el curso
Es traeta de desenvolupar una petita investigació sobre qualsevol deis punts del programa.

aproximant-se amb dades empíriques o referencies documentades a una realitat concreta
relacionada amb el punt escollil.

TUTORIES

G.lzard:
J.L1. Lacuna:

dilluns de 19:10 a 20: 10 h
dimarts de 10:20 a 1\ :20 h


