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El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs de formació bonificada “Conceptes fonamentals 
del màrqueting que t’ajudaran en la teva estratègia editorial”, de vuit hores de durada, i que tindrà 
lloc a les instal·lacions del Gremi d’Editors.   
 

 

Dades del curs:         Inscriu-te! 
 

• Durada: 8 hores 
• Periodicitat: 2 sessions de 4 hores 
• Dates: dimecres 18 i dimecres 25 de gener 2023 
• Horari: de 16.00h a 20.00h  
• Modalitat: Presencial 

 
 

Objectius:  
 
Conèixer i aclarir els conceptes fonamentals del marketing, tant digital com no-digital, per poder 
fer una bona estratègia que ens ajudi a diferenciar-nos, posar en valor els nostres productes, i 
vendre més. 

 
A qui va dirigit: 
 

A professionals de l’àmbit comercial, de la comunicació, la publicitat o altres àmbits professionals 
que en només dues sessions volen adquirir coneixements fonamentals sobre el màrqueting, 
aclarint conceptes i qüestions bàsiques que s’han de tenir en compte alhora de plantejar qualsevol 
acció de negoci.  

 
Programa:  

• Què és el Marketing? Marketing vs Vendes 
• L’ecosistema i els agents del marketing digital 
• Mercat i entorn 
• Diferència entre necessitat, desig i demanda 
• Producte: què és, tipus de Producte, cicle de vida dels productes 
• La marca 
• El Posicionament 
• Mapa de posicionament 
• El procés de compra 
• El Preu i el Valor 
• La política de distribució (física i digital) 
• Comportament del consumidor 
• Els “Moments de la veritat” 
• La miopia del marketing 
• Marketing “tradicional” i marketing digital 
• Les 4 P’s del Marketing tradicional:  
• Les 4 P’s del Marketing digital 
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• Què és l’Inbound Marketing 
• Estratègies “Costumer Centric” versus “Product cèntric” 
• Què és el Brand Character d’una marca i com construir-lo 
• Públic objectius versus Buyer Persona 

 
 
Preus:  
 

• Import associat: 120€ (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa) 
• Import no associat: 150€ (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa)  

 
 
Docent: 
 
Sergi Larripa, periodista especialitzat en marketing i comunicació 360°. Més de 20 anys com a director 
de MKT i Comunicació corporativa, especialitzat en marketing digital. Formador i docent, he impartit 
classes de marketing a diferents graus, postgraus i màsters universitaris de la UB, UIC, Blanquerna-URL 
i INEFC. Autor del blog http://www.cuadernodemarketing.com. Rock, Barça & Books lover ;) 

 
 

Inscriu-te! 

http://www.cuadernodemarketing.com/
https://forms.gle/yuWmTKCrmGVTcVSf9

