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Descripció de l’assignatura 

El Director de Màrqueting d’un allotjament turístic s’encarrega de definir i planificar les 

estratègies de Màrqueting juntament amb la direcció general. Aquest perfil professional 

requereix una gran capacitat d’anàlisi del mercat i necessitats a cobrir, i de l’habilitat de detectar 

noves oportunitats de negoci i de posicionar la marca. En aquesta assignatura s’adquireixen les 

capacitats necessàries per elaborar els plans de màrqueting, promoció i comunicació d’una 

empresa d’allotjament turístic, posant especial èmfasi a la gestió del màrqueting digital, les xarxes 

socials i l'impacte i la gestió de la reputació online. 

Resultats d’aprenentatge 

• Dissenyar una estratègia de màrqueting online cercant conversions. 

• “Llegir” les necessitats del mercat i hàbits de consum. 

• Executar l’estratègia definida i monitorar-la. 

• Adquirir eines per respondre en cas de comunicació de crisi. 

• Dominar la planificació d’estratègies de promoció i màrqueting per aconseguir uns objectius 

comercials. 

• Conèixer les eines i processos per confeccionar una campanya de promoció turística. 

• Controlar els preus i pressupostos reals d’aquestes campanyes i la importància del ROI 

d’aquestes. 

•  Conèixer la importància de la comunicació en l’empresa i els seus efectes empresarials. 

• Conèixer les eines i possibilitats per confeccionar un pla de comunicació intern i extern. 

• Tenir capacitat de resoldre conflictes i problemes empresarials amb millores de comunicació. 

Competències específiques 

CE01: Idear, promoure i aplicar instruments i tècniques de planificació i direcció del turisme 

CE02: Aplicar, de manera reflexiva i crítica, metodologies d'investigació transdisciplinària i 

multidisciplinària a la realitat turística. 

CE04: Integrar les distintes sensibilitats i llenguatges del turisme per a construir un discurs propi 

i compartir-ho en entorns acadèmics i/o professionals. 

CE05: Detectar i gestionar la complexitat de les destinacions i els productes turístics. 

CE06: Identificar les noves tendències en el turisme per promoure, de manera creativa, 

l’adaptació a nous escenaris. 

CE07: Analitzar contextos per identificar les oportunitats que ofereixen, les seves potencialitats i 

també els punts dèbils i les possibles amenaces a l’hora de projectar qualsevol iniciativa. 

Assignatura Direcció de Màrqueting i Comunicació en Allotjaments Turístics 
Títol Màster en Administració i Direcció d’Allotjaments Turístics 
Professorat Txell Costa, Ward Wijngaert 
Tipus Obligatòria Curs acadèmic: 2018-2019 

Nº Crèdits 
4 ECTS 

Idioma: 
Català (100%) 
 

Hores lectives 32 hores Període lectiu: 15/10/18-25/10/18 

Hores  de treball 
autònom 

67,5 hores 
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CE08: Dissenyar, desenvolupar i promocionar projectes que mostrin el caràcter multidimensional 

del turisme. 

Competències transversals 

CT01: Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de turisme de forma original i creativa, 

adaptant-se a l’auditori o als destinataris (audiències expertes i no expertes) i utilitzant els suports 

i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals. 

CT02: Comunicar-se en llengua anglesa, en diferents formats i contextos (entorns laborals, 

presentacions, conferències, fòrums, seminaris, congressos...), amb el conjunt de la comunitat 

acadèmica i la societat en general, sobre temes relacions amb el turisme. 

CT04: Interpretar i avaluar amb esperit crític i rigor intel·lectual els resultats obtinguts, tant els 

derivats d’una actuació professional com els extrets d’una investigació. 

CT06: Reconèixer i valorar les innovacions de les tecnologies de la informació i les comunicacions 

i adaptar-les al propi àmbit de treball o al servei dels objectius de la investigació en curs. 

CT08: Tenir visió innovadora, prospectiva i proactiva. 

Continguts temàtics 

Màrqueting Digital 

 

1. Diferències entre màrqueting, comunicació, relacions públiques i publicitat. 

2. Canvis i tendències en màrqueting. 

3. Fases de la venda online. 

4. El digital media plan. 

a. Creació del branding online. 

b. Segmentació de públics online. 

c. Estudis de mercat en línia. 

d. Tipus d’accions: construcció d’un portal web (copywritting, posicionament SEO I 

SEM, avisos legals), blog, butlletins electrònics i autoresponders, xarxes socials 

(Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Instagram), directoris i marketplaces, 

relacions públiques online (guest posting, màrqueting d’afiliació, màrqueting 

d’influència, branded content, entrevistes, concursos i sortejos), comunicació de 

crisi online. 

e. Pressupost d’accions. 

f. Monitorització: Google Analytics i Facebook Insights. 

g. Eines pràctiques per al dia a dia. 

Promoció turística 

1. Segmentació dels mercats i dels productes per establir una estratègia de promoció. 
2. Identificació d’objectius comercials. 
3. Planificació d’estratègies de promoció i màrqueting. 
4. Coneixement de les eines de promoció i els seus paràmetres de ROI, els preus reals, els 

contactes i el pressupost disponible. 
5. Creació de campanyes de promoció. 
6. Execució de campanya i la seva valoració ROI. 
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Comunicació 

1. Interpretació de l’organigrama empresarial. 
2. Anàlisi de necessitats i realitats comunicatives. 
3. Coneixements de les eines de comunicació al sector turístic i els seus pressupostos. 
4. Creació i implantació de plans de comunicació i manuals de bones pràctiques. 

Metodologies d’aprenentatge 

Presencials: 

• Exposició dels diferents professionals dels continguts de l’assignatura. 

• Resolució d’estudis de cas individuals, en grup i col·lectius. 

• Tutories individuals i/o en grup. 

No presencials tutoritzades: 

• Estudis de cas proposats pels docents. 

Criteris d’avaluació 

S’entén per avaluació el procés de valoració final del coneixement dels continguts treballats al 

llarg de les sessions docents de l’assignatura. El resultat de l’avaluació serà una nota numèrica 

compresa entre el 0-10. 

• En cas de no arribar al mínim d’assistència requerida de manera injustificada la nota del 

mòdul serà No presentat. 

Avaluació continuada: 

• Assistència a les sessions docents obligatòria, mínim requerit: 80% 

• Tots els casos pràctics proposats per a l’elaboració de forma autònoma de l’estudiant o 

dels estudiants han de ser entregats dins el termini establert per la docència i han de ser 

superats amb una nota mínima de 4. En cas de suspendre alguna de les pràctiques, la 

nota obtinguda esdevindrà la nota final de l’assignatura. 

 

Sistema d’avaluació continuada % Nota final 

Casos d’estudi Màrqueting digital i Treball en 
Grup: El Digital Media Plan 

62,5% (mitjana de totes les entregues) 

Casos d’estudi - Comunicació i RRPP 37,5% (mitjana de totes les entregues) 
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Temporalització de la docència 

Contingut temàtic Hores 
magistrals 

Hores 
pràctiques 

1. Introducció al Màrqueting i tendències. 4  
2. Definició i aplicació del digital media plan. 6 6 
3. Pressupost i seguiment de les accions del digital media plan. 2 2 
4. Promoció turística. 3 3 

5. Comunicació interna. 3 3 

TOTAL 32 
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