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Breu contingut:

Introducció a dos àrees fonamentals de l'empresa com són l'àrea de marketing i l'àrea
financera.

Presentació:

OBJECTIUS GENERALS

A la Part A, L'àrea financera a l'empresa, se n'exposen les funcions estructurant-
les en dos grans blocs: inversió i finançament. Quant a la inversió, es procuraran les
eines necessàries per poder prendre decisions d'inversió a l'empresa, veient en
profunditat els criteris anomenats clàssics de valoració i selecció d'inversions (VAN,
TIR). Per poder realitzar les inversions, l'empresa necessita recursos, diners. En
aquest sentit, es realitza un analisi de les principals fonts de finançament i la seva
repercusió en el cost de capital de l'empresa.

Respecte a la Part B, l'objectiu principal es introduir als alumnes en el raonament
que presideix la disciplina del Marketing, el seus fonaments, els seus métodes i
les seves aplicacions, proporcionant un coneixement del subsistema comercial
de la empresa i dels seus diversos elements, en relació amb els seus fonaments,
la direcció de Marketing i les activitats d'anàlisi comercial.

Temari:

Part A: L'àrea financera a l'empresa

Tema 1. Introducció: l'activitat financera de l'empresa

	1.1.	Introducció.
	1.2.	L'objectiu de la gestió financera.
	1.3.	La decisió d'inversió.
	1.4.	La decisió de finançament.

Tema 2. La inversió a l'empresa

	2.1.	Concepte d'inversió.
	2.2.	Diferents enfocaments del capital i la inversió.
	2.3.	La dimensió financera de la inversió productiva o econòmica.
	2.4.	Classificació de les inversions.

Tema 3. Criteris de valoració i selecció d'inversions

	3.1.	Introducció
	3.2.	Mètodes estàtics de selecció d'inversions.
	3.3.	El valor del diner en el temps
	3.4.	Mètodes dinàmics de selecció d'inversions (I): El valor actual net (VAN).
	3.5.	Mètodes dinàmics de selecció d'inversions (II): La taxa de rendiment intern
(TIR).




Tema 4. El finançament empresarial

	4.1.	Introducció
	4.2.	El finançament intern
	4.3.	El finançament extern
	4.4.	El cost de capital





Part B: L'àrea de màrqueting

Tema 5 . El concepte i el contingut del màrqueting		 
 
5.1.      El concepte de màrqueting 
5.2.      El contingut del màrqueting 
5.3.      La gestió del màrqueting a l'empresa 
5.4.      Les diferents òptiques en la gestió del màrqueting 
5.5.      Camps d'actuació del màrqueting 
5.6.      Crítiques al màrqueting 

Tema 6 . L'entorn de màrqueting 				
  
6.1.      L'entorn de màrqueting 
6.2.      El microentorn de màrqueting 
6.3.      El macroentorn de màrqueting 
6.4.      La vigilància o monitorització de l'entorn
6.5.      Identificació de les forces competidores

Tema 7 . El Sistema d'Informació de Màrqueting i la Investigació Comercial 	
 
7.1.     La necessitat de la informació en la gestió de màrqueting 
7.2.     El Sistema d'Informació de màrqueting 
7.3.     La Investigació Comercial 
7.4.     El procés d'investigació comercial 
7.5.     Aplicacions de la Investigació Comercial 

Tema 8 . El comportament de compra en els mercats de consum i
organitzacionals 	
 
8.1.      El comportament del consumidor 
8.2.      Factors que afecten el comportament del consumidor 
8.3.     El procés de decisió de compra del consumidor 
8.4.     El comportament de compra en els mercats organitzacionals 

Tema 9 . La segmentació del mercat i el posicionament 	
 
9.1.     El significat de la segmentació 
9.2.     Els criteris de segmentació 
9.3.     Estratègies de segmentació 
9.4.     El procés de segmentació i la identificació del mercat-objectiu 
9.5.     El posicionament en el mercat 




Tema 10 . El  producte 					
 
10.1.      El concepte de producte 
10.2.      La classificació dels productes 
10.3.      Les característiques del producte 
10.4.      La cartera de productes 
10.5.      El cicle de vida del producte 
10.6.      El desenvolupament de nous productes 




Tema 11 . Decisions sobre el preu de venda			
 
11.1.      Concepte i importància del preu de venda 
11.2.      Els objectius dels preus 
11.3.      Factors determinants del preu 
11.4.      Mètodes de fixació de preus de venda 
11.5.      Les estratègies de preus 

Tema 12 . La distribució 					
 
12.1.      El canal de distribució 
12.2.      La política de distribució de l'empresa productora 
12.3.      La distribució i el sistema comercial 
12.4.      Les relacions en el canal: cooperació i conflicte 

Tema 13 . La comunicació comercial 			

13.1.     Naturalesa i funció de la comunicació en el màrqueting 
13.2.     El procés de comunicació 
13.3.     La publicitat 
13.4.     La promoció de vendes 
13.5.     Relacions públiques i patrocini 
13.6     La força de vendes com a variable comercial 
13.7     L'organització de les vendes en l'estructura comercial de l'empresa 
13.8     Perfil del venedor 
13.9     Direcció i motivació de venedors 

Tema 14 . El pla de màrqueting 				
 
14.1.    Utilitat del pla de màrqueting 
14.2.    Elaboració del pla de màrqueting 
14.3.    Diagnosi de la gestió comercial de l'empresa 
14.4.    Desenvolupament d'estratègies i tàctiques

Forma d'avaluació:

AVALUACIÓ DE L'ALUMNE

L'avaluació es realitzarà mitjançant un examen final de cada part. Per a superar
l'assignatura s'ha d'obtenir una nota mitja superior a 5 punts (en una escala de



10) i un mínim de 4 punts (en una escala de 10) en cadascun d'ells.

Bibliografia:

Bibliografia bàsica

Part A: L'àrea financera a l'empresa
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Martin Armario, E: "Marketing", ED. Ariel, Barcelona, 1998 


Bibliografia complementària

Part A: L'àrea financera a l'empresa
Brealey, R. Y Myers, S., Fundamentos de financiación empresarial, Mc-Graw Hill,
5ª ed., Madrid, 1998.
Fernández, A.I. I García, M.: Las decisiones financieras de la empresa, Ariel,
Barcelona, 1992.
Fernández Blanco, M.: Dirección financiera de la empresa, Pirámide, Madrid,
1992.
Part B: L'àrea de màrqueting
Burk Wood, M.: "Plan de Marketing". 2004 
Kotler, Ph.: "Dirección de Marketing", Prentice Hall, España, 2000 
Lambin, J.J.: "Marketing Estratégico" McGraw-Hill, Madrid, 1995 


Bibliografia exercicis (si s'escau)

Observacions:


