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Aquest projecte de TFG té l'objectiu de crear i definir la marca personal de l'artista
emergent JÚLS, a partir del disseny d'una estratègia de comunicació eficient i un pla
d'accions que inclogui l'enregistrament del primer single i que tracti de donar-la a
conèixer i posicionar-la al seu mercat a llarg termini.
Este proyecto de TFG tiene el objetivo de crear y definir la marca personal de la
artista emergente JÚLS, a partir del diseño de una estrategia de comunicación
eficiente y un plan de acciones que incluya la grabación del primer single y que
consiga darla a conocer y posicionarla en su mercado a largo plazo.
This TFG project aims to create and define the personal brand of up-and-coming
artist JÚLS, based on the design of an efficient communication strategy and an action
plan that incorporates the recording of her first single and that achieves to make her
known and position her in her market in a long term.
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