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Continguts

l. Formació grups de treball, descripció general del model markops.

2. Entrega d'informació inicial i comentari de les lectures obligatóries.
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PROGRAMA

Tutories'

Miércoles de 12.00 a 13.30 h. Yde 16.00 a 17.30 h.
Miércoles de 16.00 a 17.30h.

Objectius

Es traeta d'un joc d'empresa que gira fonamentaltnent en tom a decisions de
Marketing i direcció general (investigació de mercat, política de preus, publicitat,
posicionament; segmentació i constitució de la cartera de produetes) tot estudiant la
repercussió d'aquestes decisions mitjan~ilnt un anlilisi deIs estats comptables i
financers. Es constitueixen grups d'estudiants i cada un d'ells gestiona una empresa
ficticia.' Les empreses entren en competencia en un mateix mercat i en funció de les
decisions que pren cada grup es configuren les posicions. participacions i resultats
económico-financer de les mateixes. Al final es fa un estudi deIs resultats obtinguts i
s'analitzen les decisions preses a la lIum de la teoria i els conceptes que s'han estudiat
en d'altres assignatures de la carrera. .

3. Decisions de prova per familiaritzar-se amb el joco

4. Presa de les decisions, 1 a la 4/5.

5. Analisi comparatiu entre les diverses empreses.

6. Presa de les decisions, 5/6 a la 10.

7. Presentació de lectures sobre Marketing estrategic.
7.1. El milrqueting en I'empresa i en I'economia
7.2. El milrqueting i la satisfacció de les necessitats
7.3. El comportament d'elecció del comprador
7.4. Els comportarnents de resposta del comprador
7.5. L'analisi de les necessitats per mitja de la segmentació.
7.6. Lilnlilisi de I'atractiu del mercat de referencia

7.7. L'analisi de la competitivitat
7.8. L'elecció d'una estrategia de desenvolupament
7.9. El desenvolupament mitjan~ant elllan~ment de nous productes

7.10. Les decisions estrategiques de distribució
7.11. Les decisions estrategiques de preu
7.12. Les decisions estratégiques de comunicació
7. 13. El pla de marqueting estrategic

8. Presentació oral i escrita del treball realitzat.

9. Analisi comparatiu de les estratégies seguides per els diferents grups i conclusions
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