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Introducció

L'assignatura que estudiareu a continuació us introduirà en el món de la pu-

blicitat des de l'òptica de la planificació de mitjans, una àrea fonamental en la

qual s'investiga, s'analitza i s'assessora sobre els mitjans de comunicació com a

vehicles adequats per a transmetre el missatge publicitari mitjançant diferents

formats (espot televisiu, falca radiofònica, bàner a Internet, pàgines en premsa

o revistes, etc.), i amb l'objectiu d'aportar valor a la marca i generar vendes.

L'assignatura Planificació de mitjans aporta els coneixements fonamentals so-

bre tot el procés relatiu a la planificació de mitjans i a les habilitats adequades

per a desenvolupar-lo i interpretar-lo correctament. Aquesta assignatura com-

plementa els coneixements de l'assignatura Fonaments de la planificació de mit-

jans, en la qual es feia una introducció als conceptes bàsics d'anàlisi dels mit-

jans de comunicació com a vehicles o suports publicitaris, les diferents fonts

d'informació utilitzades en la investigació i el panorama de mitjans a l’Estat

espanyol.

Aquesta assignatura està dividida en tres mòduls didàctics que us permetran

conèixer de manera seqüencial tot el procés de la planificació de mitjans. En

el mòdul�1 es donen a conèixer els aspectes�bàsics del treball que es desen-

volupa en una agència de mitjans. En el mòdul�2 s'aprofundeix en una de les

parts més importants de tot el procés de planificació: l'estratègia�de�mitjans.

Finalment, en el mòdul�3, mitjançant la introducció a la negociació, la gestió,

la contractació i el seguiment de les campanyes, es donen a conèixer qüesti-

ons�pràctiques del dia a dia.
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Objectius

El principal objectiu de l'assignatura és adquirir els coneixements bàsics rela-

tius al procés de planificació de mitjans, tant des d'un punt de vista teòric

com pràctic. En particular, pretenem que mitjançant l'estudi de l'assignatura

els estudiants siguin capaços del següent:

1. Desenvolupar, interpretar, gestionar i valorar un pla de mitjans.

2. Seleccionar les dades proporcionades per les fonts d'informació per a la

seva correcta aplicació en l'estratègia de mitjans.

3. Negociar amb els diferents agents que participen en tot el procés.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
El procés de la planificació de mitjans
Ángela Baturone Fabregat

1. Les campanyes de publicitat en els mitjans de comunicació

2. El brífing

3. Els pilars bàsics d'informació i coneixement

4. Objectius de màrqueting i comunicació enfront d'objectius de mitjans

5. Els objectius de mitjans

Mòdul didàctic 2
L'estratègia de mitjans
Ángela Baturone Fabregat

1. L'estratègia de mitjans

2. La planificació tàctica I

Mòdul didàctic 3
Negociació, gestió i seguiment de les campanyes de mitjans
Ángela Baturone Fabregat

1. La negociació

2. La planificació tàctica II

3. La gestió i el seguiment de les campanyes

4. L'eficàcia publicitària
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Webs d'interès

http://www.adage.com

http://www.aedemo.es

http://www.aimc.es

http://www.anuncios.com

http://www.cuende.com

http://www.iabspain.net

http://www.infoadex.es

http://www.ipmark.com

http://www.kantarmedia.es

http://www.mediosymarketing.es

http://www.nielsen-netratings.com

http://www.ojd.es

http://www.puromarketing.com
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