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CURSOS OBERTS 2012

CONFECCIÓ DEL PLA DE MÀRQUETING 
ÀREA ACADÈMICA DE MÀRQUETING DIRECCIÓ COMERCIAL 

PROFESSOR
..............................................................................................................

·    Felipe Botaya (Director del curs)

BSBA per ICFE University of South Carolina, MBA per IESME, Màster 
en Direcció de Màrqueting per ESADE. Doctorando. Professor 
col.laborador d'IESE Business School, EADA, UPC, UB, EUNCET, 
CJContinua. Conferenciant PIMEC. Ha treballat com a Director de 
Màrqueting de Moulinex, Grundig i Nutrexpa. Product Manager 
Senior de Bimbo, Pepsico i Agrolimen, autor de llibres de 
màrqueting i articulista de diverses revistes d'escoles de negocis. 

PROGRAMA
..............................................................................................................

·    Definició, funcions, requisits, i principis del Pla de màrqueting.
·    Tipus de plans de màrqueting i finalitat.
·    Estructura del pla de màrqueting:

    - Anàlisi intern

    - Descripció del producte/servei

    - Anàlisi extern

    - Diagnòstic

    - Objectius globals del pla

    - Objectius del màrqueting mix

    - Planificació d'accions a la vista

    - Compte d'explotació (Comercial /Màrqueting) 

HORARI
..............................................................................................................

3 jornades de 16:00h. a 20:30h.

LLOC DE REALITZACIÓ
..............................................................................................................

OPCIÓ CJ:  Camp Joliu. Ctra. N-340, km.1202 
  43720 L'Arboç (Baix Penedès) TARRAGONA 

OPCIÓ BCN:  Universitat Internacional de Catalunya
  c/Immaculada 22, 08017 Barcelona

OBJECTIUS
..............................................................................................................

·    Entendre el perquè dels canvis al mercat i com afrontar-los.

·    Adquirir coneixements i tècniques de màrqueting per poder 
aplicar-les correctament.

·    Aprendre a determinar els elements importants del mercat.

·    Entendre la relació entre vendes i màrqueting.

·    Entendre el Pla de màrqueting i el seu abast.

A QUI ESTÀ ADREÇAT
..............................................................................................................

·    Gerents, directius, directors de màrqueting i responsables d'àrees 
comercials que tinguin intenció de dissenyar un pla de màrqueting 
2010 per a la seva empresa. Ideal per aquells professionals que 
han de reciclar els conceptes imprescindibles per dissenyar el pla 
de màrqueting.

Reserva la teva plaça complimentant la fitxa que trobaràs a www.cjcontinua.org 
i enviant-la per fax al 977 67 08 51 o per mail a vgalimany@cjcontinua.org


