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gocis i el doctorat europeu en Eco-
nomia i administració d'empreses
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fessora de l'Àrea de Comercialitza-
ció i Recerca de Mercats en el De-
partament d'Economia i Adminis-
tració d'Empreses de la Universitat
de Màlaga (Espanya) des de l'any
2009. Ha estat investigadora visitant
a la Universitat de l'Algarve (Portu-
gal). La seva recerca ha donat lloc
a una sèrie d'articles publicats en re-
vistes científiques com ara Electronic
Commerce Research and Applications,
AdResearch, Cuadernos de Ciencias
Económicas y Empresariales o Encon-
tros Científicos-Tourism & Manage-
ment Studies, i a llibres i capítols de
llibres en editorials com ara Sprin-
ger o ESIC. També ha participat en
conferències espanyoles i internaci-
onals sobre màrqueting, negocis i
comerç, com ara AEMARK, Hispa-
no-Lusas de Gestión o ACEDE. Igual-
ment, ha format part dels comitès
organitzadors de congressos nacio-
nals i internacionals (ACEDE, 2014;
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d'Andalusia o l'Ajuntament de Màla-
ga.
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tes de consultoria i recerca de mer-
cats per a la Junta d'Andalusia, la
Federació de Comerç de Màlaga o
l'Ajuntament de Màlaga. En la se-
va faceta investigadora, s'ha centrat
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blicat els seus treballs tant en revis-
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and Applications) com en congres-
sos nacionals i internacionals (AE-
MARK, ACEDE, International Marke-
ting Trends Conference, Tourism
Management Studies International
Conference, etc.).
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Mòdul didàctic 1
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1. Què és el màrqueting mòbil?

2. Evolució del màrqueting mòbil

3. Canvis en el mercat

4. Mobile commerce

5. Implementació a l'empresa

6. Descripció de l'entorn del cas pràctic

7. Resolució del cas pràctic
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