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4.2. Projecte Pla de màrqueting 
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Ó ÀCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES GRÀFICS I 
ATENCIÓ AL CLIENT



Curs 2014‐15 



CFGS Disseny i edició de publicacions 
impreses i multimèdia.



PRESENTACIONS PERSONALS



 Ens presentem?



 Perquè vam decidir estudiar aquest cicle?



 Què ens agrada més del sector gràfic?



 Què hem estudiat abans?



 Què volem fer quan acabem el cicle?



CONTINGUTS DEL MÒDUL
 Què aprendrem?



 Quines expectatives teniu?



 Quins coneixements creieu que tindrem quan acabem el curs 
del comerç?



RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I 
NUCLIS FORMATIUS



MP 9



Unitats formatives
Data inici Data final 



DuradaUnitats formatives
aprox. aprox.



Durada



UF1 Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica. 22-09-2014 25-11-2014 29h



UF2 Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica. 02-12-2014 10-02-2015 25h



UF3 Gestió de vendes de productes i serveis gràfics. 17-02-2015 22-04-2015 25h



UF4 Gestió de reclamacions i servei postvenda en 
l’empresa gràfica. 



28-04-2015 09-06-2015 20h
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UF1: COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
EN L’EMPRESA GRÀFICA. 



UF1: Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica. (29 hores)



Nuclis Formatius Hores



NF1  La comunicació a l’empresa gràfica 6



NF2  La Investigació comercial al sector gràfic 9



NF3  El pla de màrqueting aplicat a productes i serveis gràfics 14



UF2: SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT
EN L’EMPRESA GRÀFICA



UF2: Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica. (25 hores)



Nuclis Formatius HoresNuclis Formatius Hores



NF1  Tipus i concepte de client del producte o servei gràfic 6



NF2  Procés d’atenció al client del producte o servei gràfic 9



NF3  Documentació, normativa i solució de conflictes 10



UF3: GESTIÓ DE VENDES DE 
PRODUCTES I SERVEIS GRÀFICS 



UF3: Gestió de vendes de productes i serveis gràfics (25 hores)



Nuclis Formatius Hores



NF1  Pla d’actuació comercial de l’empresa gràfica 13



NF2  El procés i desenvolupament de la venda a l’empresa 
gràfica.



12



UF4: GESTIÓ DE RECLAMACIONS I SERVEI 
POSTVENDA EN L’EMPRESA GRÀFICA 



UF4: Gestió de reclamacions i servei postvenda en l’empresa gràfica 
(20 hores)



Nucli Formatiu Hores



NF1  La gestió de queixes i reclamacions a l’empresa gràfica  10



NF2  La organització i gestió del servei postvenda a l’empresa 
gràfica



10
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 Classes teòriques combinades amb classes pràctiques.



 3 hores setmanals (Aula MacA)



 Introducció teòrica del contingut i activitat pràctica en cada



METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ
DEL MÒDUL



 Introducció teòrica del contingut i activitat pràctica en cada 
sessió.



 Treballs majoritàriament grupals i cooperatius



 Es penjarà el material per les pràctiques i els power points
teòrics al servidor del departament (1 ppt / 1 fitxa per  cada UF 
(amb diferents exercicis per fitxa)



 Les pràctiques es faran a partir de diverses tècniques:



 Classes magistrals amb projecció de power points



METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ
DEL MÒDUL



 Classes magistrals amb projecció de power points.



 Projecció de vídeos o simulacions.



 Lectures de parts de llibres o articles.



 Ús Webs dels sector gràfic  i de màrqueting.



 Lectura i anàlisis de plans de màrqueting o comercials 
d’empreses .



 Etc.,



METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ
DEL MÒDUL



 Alguns dels treballs en grup o individuals que farem...



 UF1: Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica. 



 Recerca de casos reals  de comunicació empresarial i Role play (escenificació) 



de les tècniques per una comunicació efectiva (Grup).



 Creació d’una empresa gràfica (nom, logo, àrea d’activitat, etc.,) i 



construcció del seu pla de màrqueting.



METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ
DEL MÒDUL



 Alguns dels treballs en grup o individuals que farem...



 UF2: Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica.p g
 Anàlisi i debat sobre casos pràctics i vídeos del comportament del 



consumidor.



 Role play (escenificació) pràctiques sobre comportament del consumidor.



 Elaboració d’una enquesta i document per verificar la satisfacció del client.
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METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ
DEL MÒDUL



 Alguns dels treballs en grup o individuals que farem...



 UF3: Gestió de vendes de productes i serveis gràfics
 Elaboració de l’organigrama del vostre equip comercial  i creació del pla 



d’actuació comercial de la vostra empresa.



 Elaboració de la documentació comercial de la vostra empresa i disseny 
d’una presentació multimèdia per vendre els vostres productes.



METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ
DEL MÒDUL



 Alguns dels treballs en grup o individuals que farem...



 UF4: Gestió de reclamacions i servei postvenda en l’empresa 
gràficagràfica. 
 Disseny de llibre de reclamacions (fulla o llibre) de la vostra empresa i 



elaboració d’un informe amb una hipotètica reclamació.



 Creació de tècniques o procediments per fidelitzar al client.



BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL



 Per aquells que vulguin aprofundir en la matèria donada a classe, es 
recomanarà la següent bibliografia (no és d’obligada adquisició, ja que 
disposareu dels principals continguts teòrics):
 Belmonte Antonio Marketing y plan de negocio de la microempresa IC Belmonte, Antonio. Marketing y plan de negocio de la microempresa. IC 



Editorial. Málaga, 2013.



 García, María José. Técnicas de información y atención al cliente / consumidor. 
IC Editorial. Málaga, 2011.



 Abascal, Elena. Grande, Ildefonso. Fundamentos y Técnicas de investigación
comercial . ESIC Editorial. Madrid, 2011.



 Hayden, N. El Comportamiento del consumidor. Editorial Blume. 2012. 
Barcelona 



COM S’AVALUARÀ EL MÒDUL?



 CRITERIS D’AVALUACIÓ
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AVALUACIÓ I 
QUALIFICACIÓ DEL MP.



 Per a superar el MP cal superar independentment les 4 UF i 
presentar totes les activitats pràctiques.



 Si no es presenten les activitats es perd el dret a avaluacióSi no es presenten les activitats, es perd el dret a avaluació 
continuada i cal presentar-se al juny.



 Finalitzada cadascuna de les UF, es farà un examen.



 Els exàmens seran tipus tema, el qual serà el 60% de la nota final de 
la UF .



 Les activitats suposaran el 30% de la nota final de la UF.



 El 10% restant es valorarà tenint en compte l’actitud de l’alumne.



AVALUACIÓ I 
QUALIFICACIÓ DEL MP.



 La qualificació del mòdul professional (QMP) s'obté 
segons la següent ponderació:
 60% examen de continguts relacionats amb la teoria explicada60% examen de continguts relacionats amb la teoria explicada 



o les pràctiques.



 30% treballs



 10% actitud



Q MP9 = 0.30 · Q UF(1)  +  0.25 · Q UF(2)  +  0.25 · Q UF(3)  +  0.20 · Q UF(4)



NORMES I PAUTES DE COMPORTAMENT



 Com  hem de treballar i actuar per aprendre de forma eficaç?



 Quines actuacions poden fer que el centre ens sancioni?



NORMES I PAUTES DE 
COMPORTAMENT



 Puntualitat (un cop es tanca la porta de classe si l’alumne 
arriba tard sense justificació es posarà retard).



 Les faltes d’assistència sense justificar (+20%) seran motiu de 
la pèrdua de l’avaluació continuada, per tant, l’alumne 
s’haurà de presentar directament al juny de la UF que hagi 
superat aquest percentatge.



 A les entrades i sortides de classe no es pot fer enrenou o 
parlar en veu alta perquè podeu molestar als companys que 
estan treballant.
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NORMES I PAUTES DE
COMPORTAMENT



 No es pot fer ús del mòbil a hores de classe (mantenir en silenci).



 No es pot fer ús dels auriculars per escoltar música sense el 
permís del professor/a que estigui a l’aulapermís del professor/a que estigui a l aula.



 A les classes teòriques s’ha d’estar en silenci i es pot intervenir 
demanant el torn de paraula.



 A les classes pràctiques, o quan es realitzin treballs en grup, es pot 
parlar en veu baixa sense molestar els companys que treballen a 
les aules dels costats.



FETS O ACTES SANCIONABLES



 S’ha de tenir cura dels materials, equipament, etc., que teniu a 
la vostra disposició. Si hi hagués algun desperfecte del material 



i à l’ l h h ies sancionarà a l’alumne que ho hagi causat.



 L’actitud no respectuosa envers els companys i/o el professor 
també serà motiu de sanció per part de la direcció del centre.



 No col·laborar amb els companys en les activitats en grup.



 No es pot fer us d'Internet per altres usos dels que diu a la 
fitxa de l’activitat o dels que ha dit el professor quan ha 
explicat la tasca a desenvolupar.



SIGNATURA DELS ALUMNES



 Document conforme heu rebut els criteris d’avaluació i les 
normes del mòdul 9: Comercialització de productes gràfics i 
atenció al client 



Adobe Acrobat 
Document



COMENÇA LA CURSA...











20/05/2015



7



PREGUNTES I SUGGERIMENTS...
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1. Relació d’unitats formatives i nuclis formatius 
 



MP09 
 
Comercialització de productes gràfics i atenció al client  99 h 



 
1.1.  Unitats formatives (UF) 



 
MP 9  



Unitats formatives Data inici Data final Durada HDD



UF1 Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica.  22-09-2014 25-11-2014  29h  



UF2 Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica. 02-12-2014 10-02-2015  25h  



UF3 Gestió de vendes de productes i serveis gràfics.  17-02-2015 22-04-2015 25h  
UF4 Gestió de reclamacions i servei postvenda en 
l’empresa gràfica.  



28-04-2015 09-06-2015 20h  



 



 El Mòdul professional 9 s’impartirà al llarg de tot el primer curs del cicle. 



 Distribució horària: 3 hores de classe setmanals que s’impartiran els dimarts de 10:30 a 
13:30. 



 No se n'assignen hores de lliure disposició.  



 Totes les UF seran impartides per Ia professora Maria Carmen Cuevas Martín.  



 No hi haurà desdoblament. 



 La seqüenciació de les UF serà consecutiva: UF 1, UF 2, UF 3 i UF 4. 
 
 



1.2.  Nuclis formatius (NF) 
 
UF1: Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica.  (29 hores) 



Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge



NF1  La comunicació a l’empresa gràfica  9 1 (1.1 a 1.6) 



NF2  La Investigació comercial al sector gràfic 9 2 (2.2, 2.3, 2.4) 



NF3  El pla de màrqueting aplicat a productes i serveis gràfics 11 2 (2.1, 2.5, 2.6) 
 
UF2: Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica. (25 hores) 
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge



NF1  Tipus i concepte de client del producte o servei gràfic 9 1 (1.4) 
NF2  Procés d’atenció al client del producte o servei gràfic 10 1 (1.1,1.2,1.3) 
NF3  Documentació i normativa 6 1 (1.5,1.6) 
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UF3: Gestió de vendes de productes i serveis gràfics (25 hores) 
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF1  Pla d’actuació comercial de l’empresa gràfica 13 1 (1.1, 1.2,1.4,1.5,) 
NF2  El procés i desenvolupament de la venda a l’empresa 
gràfica. 12 1 (1.2,1.3,1.6,1.7,1.8) 



 
 
UF4: Gestió de reclamacions i servei postvenda en l’empresa gràfica (20 hores) 
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF1  La gestió de queixes i reclamacions a l’empresa 
gràfica   10 1 (1.1 a 1.7) 



NF2  La organització i gestió del servei postvenda a 
l’empresa gràfica 10 2 (2.1 a 2.6) 



 
 
2. Estratègies metodològiques i organització del mòdul professional. 



Les estratègies específiques per a l’assoliment dels resultats d’aprenentatge associats al MP 
són les següents:  



 



 La metodologia del mòdul serà principalment el treball per projectes (PBL) i el treball 
cooperatiu. Per tant, es fomentarà el treball en grup i les activitats cooperatives, establint 
una metodologia activa del coneixement i de les relacions interpersonals entre els 
alumnes. 



 Les classes expositives és limitaran a introduir els continguts necessaris per a resoldre els 
supòsits pràctics, incorporant el vocabulari i Ia normativa pròpia per tal de solucionar els 
exercicis amb rigor, pulcritud i fent èmfasi en Ia comprovació i rectificació de les possibles 
errades.  



 La classe s’organitzarà per grups, i cada grup crearà una empresa d’arts gràfiques. 
Mitjançant la simulació d’empreses, els alumnes aniran resolent els problemes i projectes 
que se li aniran plantejant en les fitxes d’activitats pràctiques. 



 Els projectes s’hauran d’exposar oralment davant el grup classe, per tal de que els 
alumnes obtinguin la competència social i comunicativa,  fomentant el diàleg i l’expressió 
oral. 



 S’aplicarà l’aprenentatge per descobriment, on l’alumne haurà de fer recerca, reflexionar, i 
construir el seu propi coneixement. El professor l’orientarà i el guiarà perquè això sigui 
possible. 



 S’incorporaran les principals tecnologies d'aprenentatge i coneixement (TAC), i es 
fomentarà l’ús de les TIC, tant a les activitats que faran els alumnes, com mitjançant les 
eines que es faran ús per exposar als alumnes els continguts del mòdul (portfoli digital, 
pàgines web, vídeos, simulacions digitals, etc). 



 AI servidor del Departament d'Arts Gràfiques, l'alumnat podrà descarregar-se el material 
necessari per a seguir el curs.  



 Les activitats en grup estaran lligades als RA de les UF, i es desenvoluparan a partir de 
diverses tècniques, com projeccions de vídeos, lectures de llibres o articles, xerrades de 
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professionals del món comercial al sector gràfic, ús de webs professionals, mostres de 
projectes empresarials reals, role play, debats, etc,   



 Com a eina d’estudi, el professor lliurarà un Power point per a cada NF, amb els principals 
continguts projectats a les sessions teòriques, mitjançant el servidor d’Arts Gràfiques o el 
Moodle del MP.  



 S’intentarà recórrer a l’ús de l’anglès en la documentació de suport, per tal que l’alumnat es 
familiaritzi amb el vocabulari bàsic anglosaxó de l’elaboració de projectes audiovisuals. 



 L’Avaluació del professor es combinarà amb l’autoavaluacio, els propis alumnes 
s’avaluaran entre ells mitjançant rúbriques quan facin les exposicions orals a classe. 



 Per aquells que vulguin aprofundir en la matèria donada a classe, es recomanarà la 
següent bibliografia, però que no és d’obligada adquisició, ja que l’alumne disposarà dels 
principals continguts teòrics: 



- Belmonte, Antonio. Marketing y plan de negocio de la microempresa. IC Editorial. 
Málaga, 2013. 



- García, María José. Técnicas de información y atención al cliente / consumidor. IC 
Editorial. Málaga, 2011. 



- Abascal, Elena. Grande, Ildefonso. Fundamentos y Técnicas de investigación 
comercial . ESIC Editorial. Madrid, 2011. 



- Hayden, N. El Comportamiento del consumidor. Editorial Blume. 2012. Barcelona  



 
 



2.1.  Distribució Unitats Formatives en el mòdul: 
 



Distribució del mòdul 



Curs Unitats formatives 
Hores 
LLD 



Hores 
totals 



Hores setmanals per 
trimestre 



1r 4 0 99 3 



 
 



2.2.  Desdoblament: 
 
El MP no recull el desdoblament de les hores totals.  
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3.- Avaluació i qualificació del MP. 
 
 Per a superar el MP cal superar independentment les 4 UF i presentar totes les activitats 



pràctiques. 
 



 Finalitzada cadascuna de les UF, es farà un examen teòric, les preguntes del qual sortiran de 
les activitats treballades a classe de forma cooperativa. 
 



 Els exàmens seran tipus tema, el qual serà el 60% de la nota final de la UF. Les activitats 
suposaran el 30% de la nota final de la UF, i el 10% restant es valorarà tenint en compte 
l’actitud de l’alumne. 



 
 El 30% corresponent a les activitats es dividirà en: 



 
- 20% Avaluació del professor mitjançant rúbrica que s’exposarà a l’alumne adjunta a la fitxa 



d’activitat 



- 10% Coavaluació, els propis alumnes s’avaluaran entre ells quan facin les exposicions orals. 



 
 La qualificació del mòdul professional (QMP) s'obté segons la següent ponderació: 



 
- 60% Examen de continguts teòrics treballats a les activitats pràctiques. 
- 30% Treballs cooperatius (20% Avaluació professor, 10% Coavaluació) 
- 10% Emprenedoria individual de l’alumne 



 
  
 
 
 
 
4.- Espais, equipaments i recursos del MP. 
 
 



Aula Descripció 
Alumnes 
màxim 



Equipament Utilització 



Mac A 
Aula departament 



 Arts Gràfiques 
30 



Taules, cadires, Mac per a cada 
alumne,i projector amb sistema 



d’ àudio. 
100% 



 
Per al correcte funcionament de les sessions teòriques i de les pràctiques desenvolupades per 
l’alumnat, es faran servir els següents recursos i equipaments: 
 
 Aula dotada d’ordinadors Mac’s amb connexió a Internet i amb projector per als Power Points i 



documents que s’utilitzaran per recolzar les explicacions teòriques. També es faran servir 
altaveus quan es projectin vídeos. 



 
 Tot el material didàctic reflectit al punt 2 d’aquesta programació, com ara els Power Points 



d’elaboració pròpia, els PDF’s per a l’alumnat, el material de suport (notícies, articles, 
fotocòpies d’algunes parts dels llibres de la bibliografia). 



Q MP9 =  0.30·Q UF(1)  +  0.25 ·Q UF(2)  +  0.25 ·Q UF(3) + 0.20 ·Q UF(4) 
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 La bibliografia emprada per a elaborar el material didàctic serà: 



- Belmonte, Antonio. Marketing y plan de negocio de la microempresa. IC Editorial. 
Málaga, 2013. 



- García, María José. Técnicas de información y atención al cliente / consumidor. IC 
Editorial. Málaga, 2011. 



- Abascal, Elena. Grande, Ildefonso. Fundamentos y Técnicas de investigación 
comercial . ESIC Editorial. Madrid, 2011. 



- Johansson Kaj, Lundberg Peter, Ryberg Robert. Manual de producción gráfica 
Recetas.  Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 2011. 



- Torres Rojas, Álvaro. Fases y procesos en artes gráficas. IC Editorial. Málaga, 
2012.  



- Rodríguez del Bosque, I. Estrategias y técnicas de comunicación. Una visión 
integrada en el marketing. Editorial. UOC. Barcelona. 2007 



- Millán Ramón J., Marketing online. Cómo darte a conocer en Internet. Creaciones 
Copyright. 2008.  



- Güell, H. Sanz, G. Com Millorar l’Atenció al Client. Gestio 2000. Barcelona.  



- Hayden, N. El Comportamiento del consumidor. Editorial Blume. 2012. Barcelona  



- Rabadán, R. Ato, M. Técnicas cualitativas para investigación de mercados. Ed. 
Pirámide. 2003. Madrid.  



 
 Webgrafia:  



 
 Web de Recursos MEC Grado superior de Gestión Comercial y Marketing. 



http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/form_profesional/comercio_y_market
ing/gestion_comercial_marketing/ 
 



 Web de Recursos TIC MEC Medios de comunicación. 
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/version/v1/index.html 



 
 González, Rafael. Marketing en el siglo XXI. 3ª edición. Libro digital. 



http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html 
 



 Alabrent.com. Portal de Artes Gràficas. 
http://www.alabrent.com/ 



 
 RRPP.net. Portal de Publicidad y Relaciones Públicas 



http://www.rrppnet.com.ar/apuntes.htm 
 



 Curso de técnicas de ventas y comunicación comercial.  
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialida
des/materialdidactico_ventas_comunic-comercial/indice.htm 



 
 http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialida



des/materialdidactico_ventas_comunic-comercial/curso.htm 
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5.- Programació d’unitats formatives. 
 
 
UF 1: COMUNICACIÓ I MÀRQUETING EN L’EMPRESA GRÀFICA.  
 
Durada: 29  HORES 
 
a) Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts. 



 
1. Aplica tècniques de comunicació identificant les seves característiques i l’adequació al procés 



de comunicació de l'empresa gràfica. 
 



1.1. Determina els elements i etapes d'un procés de comunicació. 
1.2. Identifica les diferents tècniques de comunicació, els seus avantatges i limitacions. 
1.3. Defineix les característiques dels canals de comunicació de l'empresa. 
1.4. Aplica les tècniques de comunicació presencials i no presencials més adequades. 
1.5. Aplica el protocol de comunicació verbal i no verbal en les comunicacions presencials i no 



presencials. 
1.6. Detecta els errors més habituals en la comunicació i proposa accions correctives. 



 
2. Elabora el pla de màrqueting aplicant estratègies centrades en el desenvolupament, preu, 



distribució i promoció del producte o servei gràfic. 
 



2.1. Identifica les eines i elements bàsics de màrqueting. 
2.2. Defineix les característiques de les diferents tècniques d’obtenció d’informació de mercats, 



quantitatives i qualitatives. 
2.3. Defineix les característiques de la mostra aplicant les diferents tècniques de mostreig 



utilitzades en la investigació comercial. 
2.4. Analitza les dades obtingudes dels estudis de mercat. 
2.5. Elabora el pla de màrqueting a partir de les conclusions dels estudis de mercat realitzats. 
2.6. Aplica les estratègies de Màrqueting centrades en el desenvolupament, preu, distribució i 



promoció del producte o servei. 
2.7. Descriu tècniques de comunicació comercial i promocional. 
2.8. Valora la importància de la imatge corporativa per transmetre els objectius de l'empresa. 



 
b) Continguts 
 
1. Aplicació de tècniques de comunicació en l'empresa gràfica. 
 



1.1. Comunicació. Concepte. Informació i comunicació. 
1.2. Objectius de la comunicació. 
1.3. Elements: emissor, receptor, missatge, canal i suport, codi, context. 
1.4. Procés de comunicació. Etapes: elaboració del missatge, transmissió, captació, 



comprensió, resposta. 
1.5. Tipus i tècniques de comunicació. 



1.5.1.  Verbal. 
1.5.2. No verbal.  
1.5.3. Presencial.  
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1.5.4. No presencial. 
1.6. La comunicació empresarial. 



1.6.1.  Interna: vertical, transversal, formal i informal. 
1.6.2. Externa: d'entrada, de sortida o immediata, diferida, urgent, individual i col·lectiva. 
1.6.3. Comunicació oral. Principis bàsics. Normes i característiques. Tipus. 
1.6.4. Comunicació escrita. Principis bàsics. Normes i característiques. Tipus. 



1.7. Xarxes de comunicació. Canals. Mitjans. 
1.8. Comunicació a les xarxes: intra/Internet. 
1.9. Normes de seguretat i confidencialitat. 
1.10. Obstacles i dificultats en la comunicació: barreres físiques, psicològiques, de percepció, 



codi de racionalitat, arc de distorsió, estereotips, prejudicis. 
1.11. Actituds i tècniques per a una comunicació efectiva: escolta activa, actitud, missatge, 



estratègies d’exposició i comunicació assertiva, persuasió, empatia i intel·ligència 
emocional, claredat, concreció. 



 
2. Elaboració i aplicació del pla de màrqueting de productes i serveis gràfics. 
 



2.1. Màrqueting. Concepte. Objectius. 
2.2. La investigació comercial. Objectius. Camps d’estudi. 



2.2.1. Mercat. 
2.2.2. Demanda. 
2.2.3. Producte. 
2.2.4. Preu. 
2.2.5. Distribució. 
2.2.6. Comunicació: publicitat, promoció i  relacions públiques. 



2.3. El mercat de productes i serveis gràfics. 
2.4. Tècniques d’investigació comercial. Tipus. 



2.4.1. Quantitatives. 
2.4.2. Qualitatives. 



2.5. Fases de la investigació comercial. 
2.5.1. Disseny de la investigació. 
2.5.2. Obtenció de la informació. Selecció de les fonts d’informació. Disseny i selecció de 



la mostra. 
2.5.3. Tractament, anàlisi i interpretació de la informació.  
2.5.4. Resultats i conclusions. 



2.6. Pla de Màrqueting. Concepte. Característiques. Avantatges. 
2.7. Elaboració i establiment del Pla de Màrqueting. Fases. 



2.7.1.  Anàlisi de la situació. 
2.7.2. Definició d’objectius. 
2.7.3. Elaboració i selecció de estratègies de màrqueting. Tipus. 
2.7.4. Pla d’acció: Màrqueting Mix. Concepte. Elements. 



- Producte. 
- Preu. 
- Distribució. 
- Comunicació 



2.7.5. Elaboració del pressupost. 
2.7.6. Mètodes de control. 



2.8. Comunicació comercial. Concepte. Tipus: publicitat, promoció, relacions públiques, venda 
directa. 



2.9. Mitjans de comunicació, suports publicitaris. Tipus. 
2.10. Imatge corporativa. Concepte. Paràmetres. Funcions. 
2.11. Responsabilitat social corporativa (RSC). Concepte. Principis. Tipus d’actuació social. 
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c) Activitats d’ensenyament i aprenentatge 



 
UF1: Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica.  (29 hores) 



Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge



NF1  La comunicació a l’empresa gràfica  9 1 (1.1 a 1.6) 



NF2  La Investigació comercial al sector gràfic 9 2 (2.2, 2.3, 2.4) 



NF3  El pla de màrqueting aplicat a productes i serveis gràfics 11 2 (2.1, 2.5, 2.6) 



 



 
  



UF1: COMUNICACIÓ I MÀRQUETING EN L’EMPRESA GRÀFICA.  (29 hores) 



NF1.-   La comunicació a l’empresa gràfica (9 hores)                     
Activitats   Avaluació 



d’ensenyament i Aprenentatge RA Continguts CA 
Instruments 
d’Avaluació 



A1- Anàlisis del procés de comunicació 
en general, i de la comunicació a les 
empreses (classe expositiva amb 
participació del grup) 



1 h 



1 1.1, 1.2, 1.3 1.1 a 1.9 
- Prova escrita (Pe1) 



 



  
D



es
cr



ip
ci



ó
 



Classe expositiva amb presentació de power 
point amb imatges, simulacions i vídeos. 
 



1. Explicació del procés de comunicació.
2. Explicació dels tipus de comunicació 



empresarial i comercial i la seva 
relació amb la imatge corporativa. 



3. La comunicació a Internet i xarxes de 
comunicació. Normes de seguretat 
per Internet. 



4. Anàlisis dels mitjans de comunicació i 
els suports publicitaris. Alumnes 
entraran a la web: 
http://recursostic.educacion.es/comunicaci
on/media/version/v1/index.html 
I faran les activitats interactives que hi 
ha incloses al portal. 



5. Explicació de les tècniques per una 
comunicació efectiva i els principals 
obstacles de la comunicació. 
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A2- FITXA ACTIVITAT 1  
Creació de grups de treballs i empresa 
(Activitat en grup) 



4 h. 



1 1.1, 1.2, 1.3 1.1 a 1.9 
- Rúbrica Avaluació (R1) 
- Rúbrica Coavaluació (RC1) 



D
es



cr
ip



ci
ó



 



1. Els alumnes hauran de crear una 
empresa gràfica simulada per 
treballar tot el curs (creació del 
portfoli del curs). Hauran de definir 
les àrees d’activitat, el target, la raó 
social, el naming, així com la imatge 
corporativa (logotip i carta 
comercial). 



2. Posteriorment, faran una 
presentació oral per mostrar 
l’empresa creada als companys i es 
farà la coavaluació. 
 



A3- FITXA ACTIVITAT 2  
Comunicació empresarial  
(Activitat en grup) 



4 h. 



1 1.1, 1.2, 1.3 1.1 a 1.9 
- Rúbrica Avaluació (R2) 
- Rúbrica Coavaluació (RC2) 



D
es



cr
ip



ci
ó



 



1. Definició dels tipus de comunicació, 
interna i externa, que hi haurà en les 
empreses creades a la act. 1. 



2. Redacció de instruccions per als 
comercials perquè obtinguin una 
comunicació efectiva. 



3. Redacció de un document comercial 
escrit. 



4. Manual de protocol intern. 
5. Exposició oral amb coavaluació 
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UF1: COMUNICACIÓ I MÀRQUETING EN L’EMPRESA GRÀFICA.  (29 hores) 



NF2.-  La Investigació comercial al sector gràfic (9 hores)                     
Activitats   Avaluació 



d’ensenyament i Aprenentatge RA Continguts CA Instruments d’Avaluació 



A4- Explicació de la investigació 
comercial al sector gràfic (classe 
expositiva amb participació del grup) 



1h. 



2 2.2 a 2.5 2.2 a 2.4
- Prova escrita (Pe1) 
 



 D
es



c
ri



p
ci



ó
 



 
1. Explicació dels diferents tipus i 



tècniques d’investigació 
comercial (objectius, camps 
d’estudi, fases, etc.,) 
 
Es farà servir un power point 
amb imatges, simulacions, 
vídeos i exemples 
d’investigacions reals al sector 
gràfic. 
 
La professora repartirà algunes 
tècniques qualitatives del llibre 
“Técnicas cualitativas para 
investigación de mercados” 
Cap. 5 Técnicas proyectivas. I 
es faran pràctiques en grup 
 



A5-  FITXA ACTIVITAT 3 
Investigació comercial 
(Activitat en grup) 



8h. 



2 2.2 a 2.5 2 
- Rúbrica Avaluació (R3) 
- Rúbrica Coavaluació (RC3) 



D
es



cr
ip



ci
ó



 



 
1. Partint de l’empresa creada a la 



Activitat 1, els alumnes hauran 
de fer un pla de màrqueting. 
Començaran el pla fent l’anàlisi 
de la situació, mitjançant la 
realització d’una petita 
investigació de mercats per 
potenciar el llançament d’un 
nou producte o servei. 
 



2. Exposició oral amb 
coavaluació. 
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UF1: COMUNICACIÓ I MÀRQUETING EN L’EMPRESA GRÀFICA.  (29 hores) 



NF3.-  El pla de màrqueting aplicat a productes i serveis gràfics (11 hores)                     
Activitats   Avaluació 
d’ensenyament i Aprenentatge RA Continguts CA Instruments d’Avaluació 



A6- Explicació del concepte i fases 
d’elaboració d’un pla de màrqueting a una 
empresa gràfica. (Simulació del procés i 
anàlisis de casos reals).  



2h. 



2 2.6, 2.7 
2.5, 
2.6 



 
- Prova escrita (Pe1) 
 



 D
es



c
ri



p
ci



ó
 



1. Classe expositiva. Presentació 
Power Point NF3. 
 



2. El professor repartirà als alumnes 
fotocòpies del llibre Estrategias y 
técnicas de comunicación. Una 
visión integrada en el marketing. 
Capítol 6. 
 



3. Els alumnes llegiran aquest capítol i 
veuran els vídeos de mostra que 
inclou el llibre al següent link: 
http://www.editorialuoc.com/extra_co
ntent/978-84-9788-593-5/ 
 
Posteriorment es farà un debat en el 
que els alumnes conjuntament amb 
els professor aniran fent un 
esquema i analitzant les diferents 
fases que conté  un pla de 
màrqueting. 



A7-  FITXA ACTIVITAT 4 
Pla de màrqueting 
(Activitat en grup) 



9h. 



2 2.6, 2.7 
2.5, 
2.6 



- Rúbrica Avaluació (R4) 
- Rúbrica Coavaluació (RC4) 



D
es



cr
ip



ci
ó



 



1. Els alumnes continuaran el pla de 
màrqueting iniciat al NF2 elaborant 
la resta de fases: objectius, 
elaboració i selecció d’estratègies de 
màrqueting, el pla d’acció i el 
pressupost. 
 



2. Exposició oral amb coavaluació. 
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d) Avaluació i qualificació de la unitat formativa. 



 
Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge. 



 
 Instruments d’avaluació (%)    



Qualificació 
dels Resultats 
d’aprenentatge 



Pe1 
(Prova 
escrita) 



R1 
 (Activitat 1) 



R2 
 (Activitat 2) 



R3  
(Activitat 3) 



R4 
(Activitat 4) 



E 
(Emprenedoria) 



RA (1,2) = 60% 5% 5% 10% 10% 10% 



 
 



La qualificació de la UF1 ( QUF1 ) s’obté segons la següent ponderació: 
 
 
 



 
  



QUF1=  Pe1 x 0.60 + R1 x 0,05 + R2 x 0,05 + R3 x 0,10 + R4 x 0,10 + E x 0,10 
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UF 2.   SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT EN L’EMPRESA GRÀFICA 
Durada: 25  HORES 
 
a) Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació  
 
1. Organitza el servei d’atenció al client de l'empresa gràfica, relacionant les seves necessitats 



amb les característiques del producte o servei. 
 



1.1. Descriu les funcions del departament d’atenció al client de l'empresa. 
1.2. Determina els objectius d’una correcta atenció al client. 
1.3. Descriu les fases del procés d’atenció al client a través dels diferents canals de 



comunicació. 
1.4. Descriu diferents factors de comportament en el client i la millor forma d’adequar-se a les 



seves necessitats. 
1.5. Aplica la forma i actitud adequada en el procés d’atenció al client. 
1.6. Analitza i soluciona els errors i interferències més habituals que es cometen en la 



comunicació amb el client o usuari. 
 
b) Continguts 
 
1. Organització del servei d’atenció al client de la empresa gràfica. 
 



1.1.   Client. Concepte. Tipus. 
1.2.   Motivacions del client; actituds, comportaments. 
1.3.   Relació empresa-client. Tipus: bàsic, reactiu, estadístic, proactiu, de soci. 
1.4.   Coneixement del client. Característiques generals del sector gràfic. 
1.5.   Sistema d'informació. Tipus. 
1.6.   Tècniques d’obtenció d'informació. 
1.7.   Sistemes de gestió i tractament de la informació.  
1.8.   Eines de gestió de la relació amb el client (CRM). 
1.9.   Atenció al client. Concepte. Objectius 
1.10. Departament d’atenció al client en les empreses. Funcions. Estructura i organització. 
1.11. Manual corporatiu d’atenció al client. 
1.12. Procés d’atenció al client. Fases. 
1.13. Canals de comunicació amb el client. Tipus: presencial, no presencial. 
1.14. Documentació utilitzada en l’atenció al client. Tipus. 
1.15. Protocols de comunicació. Forma i actitud.  
1.16. Verificació del grau de comprensió del missatge i de la satisfacció del client. 
1.17. Normativa aplicada a l’atenció al client. Legislació. 
1.18. Dificultats i barreres en la comunicació amb el client. Solució de conflictes. 



 
c) Activitats d’ensenyament i aprenentatge. 



 
UF2: SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT EN L’EMPRESA GRÀFICA. (25 hores) 



Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge



NF1  Tipus i concepte de client del producte o servei gràfic 9 1 (1.4) 
NF2  Procés d’atenció al client del producte o servei gràfic 10 1 (1.1,1.2,1.3) 
NF3  Documentació, normativa i solució de conflictes 6 1 (1.5,1.6) 
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UF2: SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT EN L’EMPRESA GRÀFICA. (25 hores) 



NF1.- Tipus i concepte de client del producte o servei gràfic (9 hores) 



 
Activitats 



  Avaluació 



d’ensenyament i Aprenentatge RA Continguts CA Instruments d’Avaluació 



A1- Explicació del concepte de client, 
tipus i motivacions del consumidor 
(Lectura i anàlisi de textos i casos 
pràctics en grup) 
Presentació del power point del NF1 



1h. 



1.4 1.1 , 1.2, 1.4 1.4 
- Prova escrita (Pe1) 
 



D
es



cr
ip



ci
ó
 



 
1. Explicació dels tipus de client i les 



característiques generals al sector 
gràfic. 



2. El professor repartirà el capítol 1 
del llibre Situación actual de la 
industria gráfica. Ricard Casals. 



3. Els alumnes ho llegiran i, faran 
l’activitat 1 (qüestionari del capítol).
 



A2-  FITXA ACTIVITAT 1 
 
Questionari llibre Ventas y 
Marketing en la industria gráfica. 
 
Disseny comunicació al client per 
Nadal. 
 
(Activitat en grup) 



6h. 



1.4 1.1 , 1.2, 1.4 1.4 
- Rúbrica Avaluació (R1) 
- Rúbrica Coavaluació (RC1) 



D
es



cr
ip



ci
ó



 



 
1. Questionari llibre Ventas y 



Marketing en la industria gráfica. 
 



2. Disseny de comunicació adreçada 
al client amb motiu de les festes de 
Nadal. Ha d’incloure un regal 
promocional nadalenc. 
 



3. Exposició oral promoció de Nadal 
amb coavaluació. 
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A3- Projecció de vídeos de 
Neuromàrqueting i debat. 
 



2h. 



1.4 1.1 , 1.2, 1.4 1.4 
-  Graella d’observació 
de la participació al 
debat  (G1) 



D
es



cr
ip



ci
ó



 



 
1. Projecció dels següents vídeos 



sobre neuromarketing i debat 
posterior (hauran de contestar un 
qüestionari per debatir-ho 
després) 
Consumo. El imperio de los 
sentidos.  
http://www.rtve.es/television/2013
1003/documentos-tv-consumo-
imperio-sentidos/755040.shtml 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos
/tres14/tres14-tiendas-
cerebro/477070/ 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos
/i/neuromarketing/1695505/ 



 
1. Debat sobre els vídeos de RTVE 
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UF2: SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT EN L’EMPRESA GRÀFICA. (25 hores) 



NF2.- Procés d’atenció al client del producte o servei gràfic (10 hores) 
 



Activitats 
  Avaluació 



d’ensenyament i Aprenentatge RA Continguts CA Instruments d’Avaluació 



A4- Anàlisi del procés d’atenció al 
client a les empreses. Projecció de la 
presentació del NF2. 



2h. 



1 
1.3 a 1.6, 



1.10, 1.11, 
1.12. 



1.1 a 1.3
- Prova escrita (Pe1) 
 



D
es



cr
ip



ci
ó
 



 
1. Explicació / Simulació del procés 



d’atenció al client a una empresa, 
i de les tasques del personal del 
departament d’atenció al client. 
(capítol 2 Com Millorar l’atenció 
al client) 



2. Anàlisi de les principals tècniques 
per obtenir informació del 
consumidor. 



3. Anàlisi del concepte de Manual 
corporatiu i els protocols de 
comunicació a les empreses. 
Mostra d’exemples de manuals 
corporatius. 
 



A5-  FITXA ACTIVITAT 2 
 



- Dissenyar estratègies 
sensorials 



- Qüestionari llibre Com 
millorar l’atenció al client 



- Recreació diàleg empresa-
client. 



 
(Activitat en grup) 



6h. 



1 1.10, 1.12 1.1, 1.3 
- Rúbrica Avaluació (R2) 
- Rúbrica Coavaluació (RC2) 



D
es



cr
ip



ci
ó



 



 
1. Dissenyar estratègies sensorials 



de les empreses partint de la 
informació del vídeo “Consumo, 
el imperio de los sentidos”. 



2. Qüestionari i gràfic del llibre 
(capítol 2 Com Millorar l’atenció 
al client). 



3. Recreació d’un diàleg entre 
professional d’atenció al client i 
consumidor. 



4. Exposició oral amb coavaluació 











                                                                                                 



 



                  
  Pàgina 19 de 31 



PROGRAMACIÓ CCFF LOE



 



 



A6- Role Play 2h. 



1 1.16, 1.18 1.5, 1.6 
-  Graella d’observació Role 
Play (G2) 



D
es



cr
ip



ci
ó



 



 
1. Anàlisi i recerca de solucions 



dels errors més importants que 
es cometen amb la relació amb el 
client.  
El professor repartirà casos 
pràctics del llibre “Com millorar 
l’atenció al client (cap. 8 Anàlisi 
de casos pràctics)”. 
Per grups, els alumnes hauran 
de llegir els casos i escenificar 
els errors i les possibles 
solucions. 



UF2: SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT EN L’EMPRESA GRÀFICA. (25 hores) 



NF3.- Documentació i normativa (6 hores) 
Activitats   Avaluació 



d’ensenyament i Aprenentatge RA Continguts CA Instruments d’Avaluació 



A1- Anàlisi de la normativa i 
documentació més important que 
s’utilitza en el procés d’atenció al client  
(classe expositiva amb participació del 
grup) 



4h. 



1 1.13 a 1.17 1.5, 1.6 
- Prova escrita (Pe1) 
 



D
es



cr
ip



ci
ó
 



1. Mostra de les principals 
documentacions que es fan servir 
per l’atenció amb el client i el 
consumidor. 



2. Anàlisis de les principals 
tècniques per verificar la 
satisfacció al client. 



3. Relació de les principals 
normatives i legislacions que hi 
ha relatives a l’atenció al client. 



A5-  FITXA ACTIVITAT 3 
 



- Disseny enquesta 
satisfacció client mitjançant 
els formularis de Google 
Drive. 



(Activitat en grup) 



2h. 



1 1.10, 1.12 1.1, 1.3 
- Rúbrica Avaluació (R3) 
- Rúbrica Coavaluació (RC3) 



D
es



cr
ip



ci
ó



 



1. Elaboració d’una enquesta per 
verificar la satisfacció del client 
(els alumnes faran un formulari 
/enquesta de l’empresa i servei 
que van crear al pla de 
màrqueting de la UF1). 



2. Exposició oral amb coavaluació 
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d) Avaluació i qualificació de la unitat formativa. 
 
      Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge. 
 



 Instruments d’avaluació (%) 



Pe1 
(Prova escrita) 



R1 
 (Activitat 1) 



R2 
 (Activitat 2) 



R3  
(Activitat 3) 



E (Emprenedoria) 
G1 (Debat) 



 G2 (Role Play) 



60% 10% 10% 10% 10% 



 
 



La qualificació de la UF2 ( QUF2 ) s’obté segons la següent ponderació: 
 
 
 



 
  



QUF2=  Pe1 x 0.60 + R1 x 0,10 + R2 x 0,10 + R3 x 0,10 + E x 0,10 











                                                                                                 



 



                  
  Pàgina 21 de 31 



PROGRAMACIÓ CCFF LOE



 
 
UF 3.   GESTIÓ DE VENDES DE PRODUCTES I SERVEIS GRÀFICS 
Durada: 25  HORES 
 
a) Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació  
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 
1. Gestiona el servei gràfic i de vendes de productes, elaborant i aplicant programes i tècniques 



de venda establerts per l'empresa. 
 



1.1. Identifica les característiques del producte o servei, el posicionament de l'empresa i la 
seva implicació en el pla de vendes. 



1.2. Descriu les funcions del departament comercial o de vendes de l'empresa. 
1.3. Identifica i interpreta la normativa que regula la comercialització de productes i serveis. 
1.4. Determina la cartera de clients potencials i reals per establir el pla d’actuació comercial. 
1.5. Elabora el programa d’acció de vendes mitjançant programari de planificació comercial. 
1.6. Descriu el procés de comunicació presencial amb el client. 
1.7. Identifica la documentació que formalitzi l’operació de venda d'acord amb la normativa 



aplicable. 
1.8. Realitza els càlculs derivats de les operacions de venda, aplicant les fórmules comercials 



adequades. 
 
b) Continguts  



 
1. Gestió del servei gràfic i de vendes de productes gràfics. 
 



1.1. El producte o procés gràfic. Atributs i característiques. 
1.2. Posicionament d’empresa i imatge de marca. 
1.3. Procés comercial de l'empresa. Fases. 
1.4. Departament comercial o de vendes. Funcions. Estructura i organització. 
1.5. Pla de Vendes. Estructura i desenvolupament. 
1.6. L’agenda comercial. Planificació de les visites de venda.  
1.7. Programari de planificació comercial i de gestió de la relació amb el client (CRM). 
1.8. Estratègies comercials. 
1.9. El procés de venda. Fases. Tipus. 



1.9.1. Presencial. 
1.9.2. No presencial. 
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1.10. Aproximació al client. Detecció de necessitats. 
1.11. Desenvolupament de la venda. L’argumentari de vendes. 
1.12. Presentació del producte o servei. Pautes. Atributs i característiques. 
1.13. Venda presencial. Tècniques. Comunicació i protocol. 
1.14. Venda no presencial. Tècniques. Comunicació i protocol. 
1.15. Models de comerç a través d’Internet al sector gràfic: Web to Print. 
1.16. Eines de seguretat en Internet. Mitjans de pagament  en Internet. 
1.17. Documentació utilitzada en el procés comercial. Tipus. 
1.18. Normativa general sobre comerç. Drets dels consumidors i usuaris. 
1.19. Càlcul de PVP (Preu de Venda al Públic): marges i descomptes. 



 
c) Activitats d’ensenyament i aprenentatge. 
 
UF3: GESTIÓ DE VENDES DE PRODUCTES I SERVEIS GRÀFICS (25 hores) 
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF1  Pla d’actuació comercial de l’empresa gràfica 15 1 (1.1, 1.2,1.4,1.5,) 



NF2  El procés i desenvolupament de la venda a l’empresa 
gràfica. 10 1 (1.2,1.3,1.6,1.7,1.8) 



 
 



UF3: GESTIÓ DE VENDES DE PRODUCTES I SERVEIS GRÀFICS (25 hores) 



NF1.-  Pla d’actuació comercial de l’empresa gràfica (15 hores) 
 



Activitats 
  Avaluació 



d’ensenyament i Aprenentatge RA 
Contin
guts 



CA 
Instruments 
d’Avaluació 



A1- Classe expositiva per  fer la presentació de 
la unitat formativa. Explicació del portfoli digital 
dissenyat per desenvolupar els continguts de la 
UF3 i exposició de vídeos de tècniques 
comercials  i estratègies de venda. 



2 h 



1 1 1 
 



 Prova escrita (Pe1) 
 



D
es



cr
ip



ci
ó
 



 
1. Exposició de vídeos del curs del centre d’alt 



rendiment comercial (ARCO) i debat 
posterior. 



 
2. Explicació dels continguts, avaluació, 



metodologia, activitats, recursos i bibliografia 
de la UF3 que conté el portfoli digital. 
 



Link Portfoli: 
 
https://sites.google.com/site/m09uf3comercprodgraf/ 
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A2-  FITXA ACTIVITAT 1 
 



- Elaboració organigrama departament 
comercial empreses creades a la UF1 



- Elaboració pla comercial empreses 
creades a la UF1. 



(Metodologia cooperativa, PBL) 



3h. 



1.2, 
1.5 



1.4, 1.6 1.2, 1.5 



Rúbrica Avaluació del 
professor (R1) 
 
Rúbrica Coavaluació 
(RC1) 



D
es



cr
ip



ci
ó



 



1. Lectura i anàlisi del portfoli digital 
desenvolupat per impartir la UF. 



2. Elaboració de l’organigrama del 
departament de vendes de l’empresa creada 
a la UF1, partint de la informació extreta del 
document adjunt (Cap. 4 Organización del 
departamento de Ventas. Ricard Casals) 



3. Creació del pla d’actuació comercial de la 
seva empresa (objectius de vendes, gestió del 
territori de vendes i organització de l’equip) 
prenent com a base la informació del següent 
link: 
Web de Recursos MEC Grado superior de 
Gestión Comercial y Marketing. 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/C
omercioMarketing/GradoSuperior/GestComMa
r/modulo3/Index.htm 



4. Exposició oral de l’activitat amb coavaluació 
grupal. 



 
A3-  FITXA ACTIVITAT 2 
 



- Disseny de la documentació comercial partint 
dels recursos del portfoli digital de la UF3. 



(Metodologia cooperativa, PBL) 



10h 



1 1.1, 1.2 
1.1, 
1.7 



 
Rúbrica Avaluació 
del professor (R2) 
 
Rúbrica 
Coavaluació (RC2) 



D
es



cr
ip



ci
ó
 



 
1. Lectura del recursos de l’activitat 2 del 



portfoli digital. 
2. Disseny de una targeta comercial per lliurar 



als clients en les visites comercials. 
3. Disseny obsequi promocional per lliurar als 



clients. 
4. Disseny de presentació comercial 



multimèdia e interactiva per presentar els 
productes de l’empresa. 



5. Presentació oral amb coavaluacio grupal. 
Bibliografía: 
Link Portfoli: 
https://sites.google.com/site/m09uf3comercprodgraf/ 
Teoria NF2 inclosa al portfoli digital. 
Tutorials per incloure elements interactius mitjançant 
l’ús de l’Acrobat inclosos al portfoli digital. 
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UF3: GESTIÓ DE VENDES DE PRODUCTES I SERVEIS GRÀFICS (25 hores) 



NF2.-  El procés i desenvolupament de la venda a l’empresa gràfica (10 hores) 
 



Activitats 
  Avaluació 



d’ensenyament i Aprenentatge RA Continguts CA 
Instruments 
d’Avaluació 



A4- Classe expositiva per  explicar els 
continguts de la presentació dels continguts del 
NF2 i l’activitat Nº3 inclosa al portfoli. 



2 h 



1.5, 1.6 1.9 1.5, 1.6 



 
 Prova escrita 



(Pe2) 
 



D
es



cr
ip



ci
ó
 



 
Explicació de la presentació del NF2 i de 
l’activitat Nº3: 
Etapes procés de venda 
Arguments 
Objeccions 
Tècniques de tancament venda 
 



 
A5-  FITXA ACTIVITAT 3 
 



- Redacció d’un protocol comercial 
partint dels recursos del portfoli digital 
de la UF3. 



(Metodologia cooperativa, PBL) 
 



8 h 



1.5, 1.6 1.9 1.5, 1.6 



Rúbrica Avaluació 
del professor (R3) 
 



Rúbrica 
Coavaluació (RC3)



D
es



cr
ip



ci
ó
 



 
1. Lectura del apartat “Las ventas en la 



empresa” “El proceso de venta” 
Web de Recursos MEC Grado superior 
de Gestión Comercial y Marketing. 
 



2. Redacció d’un protocol comercial de 
l’empresa creada a la Act 1 Uf1. 
 



Bibliografía: 
 
Link Portfoli: 
https://sites.google.com/site/m09uf3comercprod
graf/ 
  
Web de Recursos MEC Grado superior de 
Gestión Comercial y Marketing. 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/Co
mercioMarketing/GradoSuperior/GestComMar/
modulo3/Index.htm 
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d) Avaluació i qualificació de la unitat formativa. 
 
      Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge. 
 



Instruments d’avaluació (%) 



Pe1 
(Prova escrita) 



R1 
 (Activitat 1) 



R2 
 (Activitat 2) 



R3  
(Activitat 3) 



E (Emprenedoria) 
 



60% 10% 15% 5% 10% 



 
La qualificació de la UF3 ( QUF3 ) s’obté segons la següent ponderació: 
 
 



 
  



QUF3=  Pe1 x 0,60 + R1 x 0,10 + R2 x 0,15 + R3 x 0,05 +  E x 0,10 
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UF 4.   GESTIÓ DE RECLAMACIONS I SERVEI POSTVENDA EN L’EMPRESA 
GRÀFICA 
Durada: 20  HORES 
 
a) Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació  
 
1. Gestiona les queixes i reclamacions de l'empresa gràfica, analitzant el problema i aplicant la 



normativa legal vigent. 
 



1.1. Identifica els principals motius de queixa o reclamació, a partir de la retroalimentació de la 
informació. 



1.2. Estableix les fases a seguir en la gestió de queixes i reclamacions. 
1.3. Descriu les tècniques que s’utilitzen per afrontar les queixes i reclamacions. 
1.4. Realitza l’entrevista amb el client, a través d'un canal de comunicació, aplicant tècniques 



de comportament assertiu, resolutiu i positiu. 
1.5. Omple la documentació requerida a través de formulari. 
1.6. Aplica la normativa legal vigent en el procés de resolució de reclamacions de clients. 
1.7. Confecciona un informe amb les dades de la queixa o reclamació, introduint, en el seu 



cas, la informació en un programari de gestió de reclamacions. 
 
2. Organitza el servei postvenda de l'empresa gràfica aplicant les eines de gestió adequades que 



garanteixin la fidelització de clients i la millora contínua de la qualitat. 
 



2.1. Valora la importància del servei postvenda. 
2.2. Identifica les situacions comercials que necessiten seguiment i servei postvenda. 
2.3. Estableix les fases a seguir en el servei postvenda. 
2.4. Aplica les eines de gestió d'un servei postvenda, resolent els errors produïts en la 



prestació del servei. 
2.5. Presenta conclusions a través d’informes respecte a la satisfacció i fidelització. 
2.6. Transmet al departament corresponent els defectes detectats al producte o servei per 



millorar la seva qualitat. 
 
b) Continguts 
 
1. Gestió de queixes i reclamacions en l’empresa gràfica: 
 



1.1. La insatisfacció del client. Causes. 
1.2. Cost de pèrdua del client. 
1.3. Queixes, reclamacions i suggeriments. Concepte. 
1.4. Principals motius de queixes de clients al sector gràfic. 
1.5. Recollida de queixes, reclamacions i suggeriments. Elements. 
1.6. Canals de comunicació en la presentació de reclamacions. 
1.7. Tractament de reclamacions. Pautes i tècniques de comportament. 
1.8. Documentació utilitzada en el gestió i tramitació de queixes i reclamació. Tipus. 
1.9. Resolució de reclamacions. Fases. Tècniques de resolució. 
1.10. Normativa legal vigent relacionada amb reclamacions. 
1.11. Mediació i arbitratge. Concepte i característiques. 
1.12. Programari específic o integrat de gestió de reclamacions. 
1.13. Avaluació de la qualitat de la gestió de queixes, reclamacions i suggeriments: interna i 



externa. Mètodes e indicadors . 
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2. Organització i gestió del servei postvenda en l’empresa gràfica: 
 



2.1. Servei postvenda. Concepte. Tipus  
2.2. Procés del servei postvenda. Fases. 
2.3. Programari específic o integrat de gestió del servei postvenda. 
2.4. Documentació utilitzada en el servei postvenda. Tipus. 
2.5. Avaluació del servei: interna i externa. Mètodes e indicadors. Optimització de la qualitat 



del servei.  
2.6. La fidelització del client. Avantatges. Instruments de fidelització. 
2.7. Relació entre la qualitat del servei i la fidelització del client. 
2.8. Control de qualitat postvenda.  
2.9. Aplicació de mesures correctives als productes o serveis. 



 
c) Activitats d’ensenyament i aprenentatge. 
 
UF4: GESTIÓ DE RECLAMACIONS I SERVEI POSTVENDA EN L’EMPRESA GRÀFICA 



(20 hores) 



Nucli Formatiu Hores
Resultats 



d’aprenentatge 



NF1  La gestió de queixes i reclamacions a l’empresa gràfica   10 1 (1.1 a 1.7) 



NF2  La organització i gestió del servei postvenda a l’empresa 
gràfica 10 2 (2.1 a 2.6) 
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     UF4: GESTIÓ DE RECLAMACIONS I SERVEI POSTVENDA EN L’EMPRESA 
GRÀFICA (20 hores) 



NF1 La gestió de queixes i reclamacions a l’empresa gràfica  (10 hores) 



   Avaluació 



Activitats 
 d’ensenyament i Aprenentatge 



RA Continguts CA 
Instruments 
d’Avaluació 



 
A1-  FITXA ACTIVITAT 1 
 



Anàlisi de la gestió de queixes a 
l’empresa gràfica (Técnica del 
puzzle) 
 



(Metodologia cooperativa, PBL) 



4h. 



1 1.1 a 1.13 1.1 a 1.6 



 
Prova escrita (Pe1) 
 
Rúbrica Avaluació del 
professor (R1) 
 
 



D
es



cr
ip



ci
ó
 



 
1. La classe és gestionarà en grups, 



cada grup haurà de llegir la 
documentació que se li lliurarà 
referent a algun dels temes següents:



- Explicació del concepte de queixa, 
causes insatisfacció client, motius i 
elements de les reclamacions. 



- Resolució de queixes: fases i 
tècniques. 



- Programari per redactar informes i 
fulles de reclamacions.  



- Llistat de normativa de les 
reclamacions pel consumidor.  



2. És crearà un grup d’experts de cada 
temàtica que haurà d’explicar 
oralment els continguts dels seu 
tema als companys de classe. 



 Bibliografia: 



Técnicas de información y atención al 
cliente / consumidor.Bloque 1. Cap. 2 
Quejas y reclamaciones. 



Cap. 6 Confección y presentación de 
informes. 



http://www.consum.cat/consumidors_i_c
onsumidores/tajudem/reclamadenuncia/i
ndex.html 
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A2-  FITXA ACTIVITAT 2 
 



- Elaboració fulla de 
reclamacions empreses 
creades a la UF1 



- Elaboració d’un informe amb 
una hipotètica reclamació. 
 



(Metodologia cooperativa, PBL) 



6h. 



1 1.5,1.7,1.12 1.7 



Rúbrica Avaluació del 
professor (R2) 
 
Rúbrica Coavaluació 
(RC2) 



D
es



cr
ip



ci
ó



 



 
1. En grup, els alumnes hauran de 



dissenyar la documentació següent 
de la seva empesa gràfica creada a 
la UF1: 



- Disseny de la fulla / llibre de 
reclamacions de l’empresa. 



- Elaboració d’un informe amb una 
hipotètica queixa/reclamació. 



2. Exposició oral amb coavaluació 
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UF4: GESTIÓ DE RECLAMACIONS I SERVEI POSTVENDA EN L’EMPRESA GRÀFICA 
(20 hores) 



NF2.  La organització i gestió del servei postvenda a l’empresa gràfica .  (10 hores) 



   Avaluació 



Activitats 
 d’ensenyament i Aprenentatge 



RA Continguts CA 
Instruments 
d’Avaluació 



A3-  Classe expositiva. Anàlisi de la 
organització i gestió del servei 
postvenda a les empreses gràfiques. 
Exposició de la presentació del NF2. 



1h. 



2 2.1 a 2.9 2.1 a 2.6 
- Prova escrita (Pe1) 
 



D
es



cr
ip



ci
ó
 



 
1. Es farà anàlisi en grup del 



concepte, tipus i fases dels 
servei postvenda al sector 
gràfic. S’exposaran casos 
d’empreses reals. 



2. Es mostrarà el programari i el 
procediment per redactar 
informes, amb l’objectiu 
d’aplicar mesures correctores 
dels defectes trobats als 
productes o serveis. 



3. S’explicarà com l’empresa pot 
avaluar el seu servei postvenda 
i quins controls de qualitat pot 
fer. 



4. Es mostraran tècniques i 
exemples de documents per 
fidelitzar al client. 
 



A4-  FITXA ACTIVITAT 3 
 



- Elaboració d’una targeta o 
estratègia per fidelitzar el 
client. 
 



(Metodologia cooperativa, PBL) 



3h. 



2 2.3, 2.4, 2.6 2.4 a 2.6 



Rúbrica Avaluació del 
professor (R3) 
 
Rúbrica Coavaluació 
(RC3) 



D
es



cr
ip



ci
ó



 



 
1. En grup, els alumnes hauran 



de dissenyar la documentació 
següent de la seva empesa 
gràfica creada a la UF1: 



- Disseny d’alguna tècnica o 
procediment per fidelitzar al 
client que ja ha comprat. 
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d) Avaluació i qualificació de la unitat formativa. 
 
      Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge. 
 



Instruments d’avaluació (%) 



Pe1 
(Prova escrita) 



R1 
 (Activitat 1) 



R2 
 (Activitat 2) 



R3  
(Activitat 3) 



R4  
(Activitat 4) 



E 
(Emprenedoria) 



 



60% 5% 5% 5% 15% 10% 



 
La qualificació de la UF4 ( QUF4 ) s’obté segons la següent ponderació: 
 
 



 
 
 



 



UF4: GESTIÓ DE RECLAMACIONS I SERVEI POSTVENDA EN L’EMPRESA GRÀFICA 
(20 hores) 



NF2.  La organització i gestió del servei postvenda a l’empresa gràfica .  (10 hores) 



   Avaluació 



Activitats 
 d’ensenyament i Aprenentatge 



RA Continguts CA 
Instruments 
d’Avaluació 



A5-  FITXA ACTIVITAT 4 
 



- Elaboració portfoli final 
empreses 
 



(Metodologia cooperativa, PBL) 



6h. 



2 2.3, 2.4, 2.6 2.4 a 2.6 



Rúbrica Avaluació del 
professor (R4) 
 
Rúbrica Coavaluació 
(RC4) 



D
es



cr
ip



ci
ó



 



 
- Mitjançant el programa Google 



Sites, els alumnes hauran de 
dissenyar un portfoli digital que 
inclogui tots els projectes de les 
empreses creades. 



- Exposició oral final i 
coavaluació. 



QUF4=  Pe1 x 0,60 + R1 x 0,05 + R2 x 0,05 + R3 x 0,05 + R4 x 0,15 + E x 0,10 
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UF3 Gestió de vendes de productes i 
serveis gràfics 



PRESENTACIÓ CONTINGUTS



Relació d’unitats formatives i nuclis formatius



MP9 Comercialització de productes gràfics i atenció al client  99 h



Unitats formatives (UF)



MP 9



Unitats formatives Data inici Data final Durada



UF1 Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica. 22-09-2014 25-11-2014 29h



UF2 Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica. 02-12-2014 10-02-2015 25h



UF3 Gestió de vendes de productes i serveis gràfics. 17-02-2015 22-04-2015 25h



UF4 Gestió de reclamacions i servei postvenda en 
l’empresa gràfica. 



28-04-2015 09-06-2015 20h



UF3 Gestió de vendes de productes i serveis gràfics (25 hores)



Nucli Formatiu Hores



NF1  Pla d’actuació comercial de l’empresa gràfica 13



NF2  El procés i desenvolupament de la venda a l’empresa gràfica. 12



 L’estructura i funcions d’un departament comercial en general, i de 
forma específica de les empreses d’Arts Gràfiques.



 A dissenyar i establir les fases d’un pla d’actuació comercial, i 
l’aplicareu a les vostres empreses.



 Veurem quines possibles estratègies comercials pot seguir una q p g p g
empresa.



 Coneixerem programes per gestionar la planificació comercial.



 Coneixereu diferents tipus de venda: presencial i no presencial (a 
través d’Internet ex. Web to print).



 Dissenyareu la documentació comercial de les vostres empreses.



 Coneixereu la normativa general sobre comerç (Drets consumidors 
productes gràfics)



 Investigarem sobre les eines de seguretat en Internet i els mitjans 
de pagament.
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Treball per projectes (simulació empreses)
Treball cooperatiu (grups de les empreses)p (g p p )
Exposicions orals
Debats (a partir de vídeos i casos pràctics)
Fitxes de treball al portfoli de la UF3



 Creareu l’organigrama comercial
Dissenyareu un pla comercial
Dissenyareu la documentació comercial Dissenyareu la documentació comercial 



(targetes de visita, presentació interactiva i 
digital del vostres productes, tarifes de preus, 
etc.,)



 Redactareu un protocol comercial (aspectes 
comunicació verbal i no verbal, arguments, 
objeccions, etc.,) 



Disseny aplicació comerç per Internet



60% Examen de continguts relacionats amb 
les activitats.



30% Projectes en grup
10% Emprenedoria i actitud



 Ventas y Marketing en la industria gráfica. Ricard Casals. 



 Estrategias y técnicas de comunicación. Cap. II. Venta 
Personal y dirección de ventas. Inma Rodríguez
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 Tècniques de venda
http://www.emprendices.co/6-videos-sobre-
tecnicas-efectivas-de-ventas/
 Llenguatge no verbal
https://www youtube com/watch?v yqE1B77Ghttps://www.youtube.com/watch?v=yqE1B77G
_aU
 Curs de tècniques de venda del centre d’alt 



rendiment comercial (ARCO).
https://www.youtube.com/watch?v=27A5UmM
qyso
https://www.youtube.com/watch?v=EI2imH9o
B3I
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Grupo 3
Carlos Garcia, Marta Palomares y Oriol Torres











KIOSKO
suministradores



diarios (el mundo, el país, marca, sport, etc...) y 
revistas (elle, cuore, hola, lecturas,etc..), edito-



riales (barcanova, pegasus, papallona, etc..)



competencia
orbyt, kioskoymas, kioskonet, y las ediciones 



digitales de los diarios (elpais.es, 
elmundo.es...) y revistas (hola.es, elle.es)



factores demográficos
- aumento de la natalidad



- jovenes emigrantes que quieren 
seguir consultando la prensa 
nacional



factores económicos
- escasa financiación pública



- crisis económica, pocas ventas



- dificultad de conseguir créditos 
bancarios 



factores socio-culturales
- descenso de la lectura debido al ocio 
tecnológico



- deseo de estar informado  



factores medioambientales
- concienciación con la no utilización de 
cloro en la elaboración de libros 



- tala indiscriminada de árboles



- contaminación de rios y mares



factores legales
- derechos de venta



- derechos de autor



factores tecnológicos
- comodidad de tener toda la 
prensa y revistas a un sólo click



m
ic



r
o



e
n



to
r



n
o



m
a
c
r



o
e
n



to
r



n
o



m
ic



r
o



e
n



to
r



n
o



m
ic



r
o



e
n



to
r



n
o











INVESTIGACIÓN COMERCIAL



KIOSKO ha enfocado su investigación co-
mercial en el área del consumidor detectando 



las necesidades que tienen éstos, así como 
sus gustos y preferencias.











Investigación exploratoria
Identificación de variables



GUSTOS



PREFERENCIAS
OPINIONES



NECESIDADES











ESTRATEGIA 
DIFERENCIADA











CRITERIOS
DE SEGMENTACIÓN



GENERALES



ESPECFICOS



GEOGRÁFICOS



DEMOGRÁFICOS



SOCIOECONOMICOS



PSICOGRAFICOS



TIPO DE USUARIO



NIVEL DE CONSUMO



FRECUENCIA DE COMPRA



MOTIVACIÓN DE COMPRA



Edad



Sexo



Usuario regular



Medio



Semanal



Información y entretenimiento











ESTRATEGIA DIFERENCIADA



Edad



Sexo



infantil



Adolescencia



Madurez



Vejez



Revistas: Videjuegos y infantil
Libros infantiles
Cómics
Pasatiempos



Diario 
Revistas
Libreria 
Colecciones (Coches)_



Diario 
Revistas
Libreria 
Cómics 
Colecciones
Pasatiempos



Diario deportivo
Videojuegos
Libreria 
Cómics colecciones
Pasatiempos



Masculino



Femenino



Diarios depordivos
Revistas deportivas
Videojuegos
Cómics
Colecciones



Revistas corazón
Revistas Salud
Libros
Colecciones (recetas)











FASES DE LA INVESTIGA-
CIÓN COMERCIAL
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ESTUDIO DE MERCADO











Cuestionario adulto 
 
Saludos, somos Kiosko. 
Responde las siguientes preguntas y consigue uno de nuestros productos gratuitamente. 



1) Kiosko dispone de una gran variedad de diarios. Cual elegiría? 
  a) Diario 
  b) El mundo 
  c) El país 
  d) La vanguardia 
  e) Otros _____________
 
2) Y  revistas? 
  a) Hola! 
  b) Lecturas 
  c) CuerpoMente 
  d) Otros _____________
 
3) Le ofrecemos los mas grandes Best Sellers. Que genero literario pre�ere? 
  a) Humor 
  b) Ficción 
  c)  No �cción 
  d) Otros _____________
 
4) Le gustaría que su hijo hiciera uso de esta pagina? 
  a) No 
  b) Sí, pero solo para leer libros 
  c) Sí, bajo mi supervisión 
  d) Sí, para lo que necesite 
  e) Otros _____________
 
5) Pose una colección? 
  a) Si. Cual?_____________ 
  b) No 
 
6) disponemos de muchas clases de pasatiempos para ti. Cual eliges para tu tiempo libre? 
  a) Sudoku  
  b) Sopa de letras 
  c) Crucigrama 
  d) Autode�nidos 
  e) Otros _____________
 
7) Que tipo de cómics pre�ere?
a) Superhéroe
b) Romance
c) Aventura
d) Western
e) Otros _____________



8) Qué sugiere para mejorar Kiosko?



___________________________________________



Gracias por su ayuda! Escribe a continuación su email y dentro de una semana recibirá su regalo.
___________________________________________











RESULTADOS DEL 
ESTUDIO DE MERCADO











- Sección de diarios: ha destacado notablemente La Vanguardia. Esto demuestra que es el 
diario más leído, pero hay que tener en cuenta que la encuesta ha sido realizada en Cataluña 



y se trata de un periódico catalán.











- Sección de comics: el mundo del cómic es muy extenso y provechoso ya que este esta 
compuesto por colecciones. El mas demandado a sido el de temática sobre superheroes, lo 
mas pedido por los jóvenes o hasta un publico mucho mas extenso demostrándonos que 



apostar al cómic es una buena opción.  











- Sección de genero literario: un 50% de los encuestados prefiere la ficción. Se debe a la gran 
corriente de fantasía y ficción que es popularmente conocida al dia de hoy. Libros como Harry 
Potter, Crepúsculo, Los juegos del hambre, Divergente, Juego de Tronos... són grandes éxitos 



de la literatura y conocidos por todo el mundo.











- Sección de control: se ha preguntado exclusivamente a los padres de familia para saber 
hasta qué punto dejan a sus hijos acceder a nuestro sitio web. Los resultados finales han 



dado a conocer que los padres permiten a sus hijos entrar en estos sitios web aunque la ma-
yoria lo hacen bajo su supervisión.











- Sección de colección: la población se ha dividido en dos mitades. La primera afirma no 
haber hecho nunca una colección de nada, mientras que la segunda sí que las ha realizado.
En la segunda mitad gran parte ha mencionado que ha colección de cómics i libros como 



enciclopedias, el cuerpo humano, los grandes filosofos...











- Sección de pasatiempos: todo esta muy igualado, hoy en día con el tema de ir al trabajo 
con transporte publico a hecho que mucha gente quiera este elemento para pasar el rato y 
distraerse. Los dos más destacados son sudoku y la sopa de letras, en este sector la compe-



tencia electrónica es mas fuerte.











En la seccion de revistas apenas ha existido participación. Lo que nos lleva a que el cliente 
no tiene esa necessidad en especial. En la escasa participación los encuestados ha mencio-
nado revistas de campos muy concretos como BTT (bicicletas), Peón de Rey, National Geo-



graphic... però ninguno en el campo de la moda, salut y corazón.
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Plan de Marketing 











  Nos encontramos en un momento clave del mercado debido al crecimiento 
notable de esta cultura en los últimos años "



  Existen pocas empresas que nos hagan competencia directa por lo que la 
incorporación de Skulled puede ser clave"



  Seguirá creciendo durante unos años mas "



Es por esto que creemos que es el momento de realizar un plan de marketing y un 
buen análisis y planificación del mismo."











AMENAZAS! OPORTUNIDADES!
- Fuerte competencia."
- Grandes empresas establecidas en el mercado."
- Gran publicidad de los grandes competidores."
- Mucha innovación en el sector."
- Desconocimiento del consumidor hacia nuestra 
empresa."
 "



- Crecimiento de la cultura del skate y del long."
- Es un mercado poco explotado."
- Conocimiento del mundo y de la cultura de skate 
y de long."
- Grandes skaters colaboradores con nuestra 
marca."
 "



FORTALEZAS" DEBILIDADES"
- Fundadores con gran experiencia en el sector."
- Dedicación 100% a hacer un producto de alta 
calidad y nuevo al menor coste posible."
- Creadores de nueva generación y con aires 
renovados."
- Empresa dirigida a las nuevas generaciones."
- Cuidamos mucho nuestra imagen en la redes 
sociales, principal canal de publicidad."
 "



- Disponibilidad de pequeño capital de inversión."
- Es una empresa de una pequeña dimensión."
- Acabada de incorporarse en el mercado."
- Poca inversión en publicidad."
- Poca relación con los suministradores y los 
proveedores. "
- No disponemos de la maquinaria necesaria para 
todos nuestros procesos de producción."
 "











CAPTAR 



DIFERENCIAR 
SATISFACER 



Y 
FIDELIZAR 



POSICIONAR 











SKULLED



Marca 
como 



persona



Marca 
como 



símbolo



CREDIBILIDAD



CONFIANZA



Marca 
como 



organización











  Incidiremos en la especialización 
del producto, en el servicio y en el 
asesoramiento personalizado "



  Hay que recordarle al cliente todo 
aquello que hacemos por él, y que 
esto, va incluido en el precio"



  No se trata solamente de un 
producto, se trata de un estilo de 
vida único y bien definido"



  Motivando las necesidades del 
consumidor, su comportamiento se 
orienta a los objetivos "



  Además la motivación conduce a 
un estado psicológico llamado 
implicación"



  Cuanto más motivado está un 
consumidor, más probable será que 
esté implicado con el producto, 
servicio o marca"



  A medida que la implicación 
aumenta, se incrementan las 
posibilidades que dedique más 
tiempo a buscar información sobre 
nuestra marca y que preste más 
atención a la publicidad que se 
lleve a cabo"











Producto! ! Precio! Distribución! Comunicación!
-Ampliar gama de productos 
(pegatinas, mochilas)"
-Promocionar otros productos 
relacionados con el skate y 
lonboard."



-Mantener precios 
actuales."
-Hacer ofertes y 
descuentos en días 
especiales."



- Establecer 
acuerdos con 
tiendas de skate 
locales para 
expandir el mercado."



- Promocionar 
nuestra marca en 
eventos."
- Hacer propaganda 
tanto física (cartel·les 
y folletos) como 
digital (youtube, 
facebook, etc)"











Presupuesto9 



Presupuesto recursos 
financieros 



 Costes previstos: 



 Pegatinas............... 50€ 



 Mochilas.................400€ 



 Materiales para producción (vinilos serigrafia)..........150€ 



 Propaganda.........................200€ 



 Gastos varios desplazamiento (gasolina, comida)…….. 40€ 



 Beneficios: 1500€. 



 Presupuesto recursos humanos: 



 Colaboradores/as.......40€ 



 Comerciantes................50€ 



Presupuesto recursos 
humanos 



 Colaboradores/as.......40€ 



 Comerciantes................50€ 











  Control del plan anual: "
Haremos un seguimiento de las ventas 
anuales para determinar la captación 
de nuevos clientes "



  Control de rentabilidad:"
Mediante una agencia externa de 
contables, mantendremos un control 
acerca de la segmentación, clientes y 
canales de venta "



  Control de eficiencia: "
Realizaremos encuestas a clientes 
para mantener un análisis de nuestra 
posición en el mercado, de la imagen 
de la marca,…"
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PROTOCOLO COMERCIAL 



El comercial deberá tener actualizado el archivo de los clientes potenciales 
de la empresa. Los medios mediante los cuales realizará dicha acción son 
los siguientes:



1) Técnica WOM
Esta técnica consiste en método boca a boca tanto de proveedores, 
distribuidores y clientes. Éstos son los que nos proporcionan información 
sobre posibles nuevos clientes.



2) El seguimiento de la creación de nuevas empresas 
Gracias a la página web de Linked in, los comerciales de Skulled Trademark co. 
podrán investigar de manera gratuita las pequeñas empresas emergentes con 
las cuales podemos negociar. En esta página se pueden acceder al perfil de las 
empresas de interés y contactar con las mismas.



3) Contacto con nuevos proveedores y distribuidores 
En nuestro perfil comercial en la página web QuéVendo, se lleva acabo un 
seguimiento de nuevos proveedores y distribuidores, pudiendo acceder a un 
perfil de la empresa, a sus catálogos y lista de precios. Así mismo, éstos últimos 
podrán acceder de manera reciprocua  a la información de nuestra empresa.



ProsPección de clientes











PROTOCOLO COMERCIAL 



4) Asistencia a salones y ferias de muestras
El medio principal de captación de clientes para la 
empresa es la asistencia a salones y ferias relacionadas 
con la temática de Skulled Trademark CO. La feria 
Europea que se celebra en Irún, llamada Sport JAM, es 
nuestro principal escaparate de propulsión. En la feria 
se reunen más de 100 marcas distintas destinadas a 
deportes de acción tanto acuáticos, como de montaña, 
aventura, urbanos y sobre todo de deslizamiento. Además 
de la búsqueda de nuevos contactos, se pueden encontrar 



las últimas innovaciones del mercado. 



Antes de asistir a las visitas, que previamente se habrán concertado, el comercial 
deberá reunir el material de promocional de la marca (catálogos y muestrarios 
de los productos). Es importante que los argumentos del comercial se vean 
respaldados por la calidad de los mismos productos. Los catálogos y los 
muestrarios dispondrán de dos versiones, una digital y otra física o tangible.



EJEMPLOS VISUALES



ProsPección de clientes



PeParación de la visita 














Técnicas de comunicación verbal y no verbal



El comercial que represente a la empresa Skulled deberá recibir una pequeña formación interna para 
que aprenda a comunicarse con nuestros clientes y sepa comportarse delante de un cliente.
Lo primero que deberá aprender son las técnicas que debe utilizar en las entrevistas tanto de 
comunicación verbal como no verbal. Las técnicas que se le enseñarán son las siguientes:
   - Planificar el mensaje: se le dará al comercial una guía de planificación del mensaje, donde se 
especificará la forma de iniciar, mantener y acabar la visita al cliente. El mesaje que le dará quedará 
muy claro y el comercial deberá seguirlo para que no se pueda malinterpretar. Se le enseñará cómo y 
qué deberá decir en cada momento y situación.   
   - Adaptar el código al receptor: el comercial deberá adaptarse continuamente al código del receptor, 
en este caso, el cliente. Ya que a veces tratará con clientes más formales y con otros mas informales. Así 
se dará una atención personalizada y más efectiva a cada cliente. Solo se podrá tutear al cliente si éste 
lo propone, en el caso de que no diga nada y el cliente tutee al comercial, él deberá contestarle de forma 
formal y profesional.
   - Seguir un orden lógico: el comercial deberá tener la visita ordenada y organizada. Primero el 
comercial deberá presentarse y en todo momento deberá dirigirse al cliente por señor junto con su 
apellido, ejemplo, señor López. La entrevista tendrá un orden común, de lo general a lo específico, 
tratando temas como las ofertas, promociones,novedades, temporadas, etc. Al final la conversación, 
tanto si a tenido éxito como si no lo ha tenido, el comercial deberá despedirse cordialmente y sin 
perder el respeto, por ejemplo, que tenga un buen día señor López. Antes de finalizar el encuentro 
deberá darle información sobre la empresa como el número de atención al cliente por si le ha quedado 
alguna duda y el comercial deberá agradecerle el tiempo que le ha dedicado.
   - Utilizar la empatía: el comercial deberá ser capaz de sentir empatía por el cliente así conocer sus 
problemas e intentar solucionarlos con algún producto de la empresa así se lograran dos beneficios, 
uno para el cliente, le solucionaremos el problema, y otro a la empresa, aseguramos una venta. Si un 
comercial no es capaz de mantener una relación de empatía con el cliente, será retirado del puesto de 
trabajo.
   - Escuchar y observar: el comercial debe ser capaz de adaptarse a todas las reacciones que pueda 
experimentar el cliente en el proceso de venta. En todo momento, el comercial deberá estar atento a 
las reacciones del cliente y deberá escucharlo constantemente para así dirigir la conversación con el 
objetivo de finalizar la venta y establecer un contrato comercial. En cualquier caso si el cliente hace 
gestos de que no le interesa el comercial no podrá ser muy insistente, deberá dejarle información y 
volverlo a intentar más adelante. Así nos aseguramos de que el cliente se sienta seguro y no se agobia.
   - Preguntar continuamente: el comercial deberá hacer preguntas frecuentemente para asegurarse de 
que el cliente no tenga ninguna duda, sobretodo a la hora de cerrar el contrato. Si ve que el cliente no 
está muy convencido, deberá intentar resolverle las dudas y si aún así ve que no lo tiene claro deberá 
ofrecerle un tiempo para pensar y ofrecerle una nueva vista más adelante.



reglas para los comerciales



Las reglas que tendrán nuestros comerciales son las siguiente:
- Conocer bien los producto que ofrece la empresa. Esta es una de las reglas más importantes que 
consideramos debe saber el comercial ya que con un mayor conocimiento del producto podrá destacar 
todas sus ventajas y así realizar una buena venta.
- Seguir el borrador. La empresa, en concreto el Jefe Comercial, le dará un borrador de técnicas y un 











guión de como debe conducir la entrevista o la visita con el cliente. Si se sigue el borrador y se es un buen 
comercial la venta está asegurada.
- Preparar el material que presentará. El comercial debe llevar consigo el catálogo de productos, el catálogo de 
precios, la tableta con la presentación y el vídeo promocional, algunos objetos de merchandising, entre otras. 
- Objetivo principal. El comercial tendrá que hacer como mínimo una venta por cada día de visitas así nos 
aseguramos de que la tienda poco a poco tendrá nuevos clientes y así poder llegar a clientes más potenciales. 
En caso de no cumplimiento será de su retirada como comercial.



Durante la charla en la visita o en la entrevista se debe comenzar creando un ambiente agradable con un 
saludo cordial y procurando que el sitio de la negociación sea un espacio tranquilo. El tono de voz siempre 
deberá ser tranquilo y amable para que cree un ambiente relajado y distendido. Después de la visita o 
negociación tanto si hay acuerdo como si no el comercial deberá despedirse de una forma correcta y 
adecuada, nunca deberá perder el respeto y deberá ser formal. Siempre en la despedida se le ofrecerán formas 
de para ponerse en contacto con la empresa en caso de que el cliente tenga una duda.



Comunicación no verbal



En cuanto a la comunicación no verbal empezando por la vestimenta, el comerciante ha de ir adecuadamen-
te vestido para la situación, dando a ver la seriedad de la empresa. Por otro lado, al hablar con el cliente es 
bueno que se haga mirando a los ojos a la otra persona, ya que ello denota sinceridad. En cuanto a los gestos 
han de ser cuidados y naturales. No gesticular con las manos excesivamente pero tampoco excesivamente 
poco. Hay que gesticular de acuerdo con lo que se está hablando. Al saludar y al despedirse también es bueno 
estrechar la mano de manera firme y breve.



argumenTos de venTa principales



Los argumentos que tiene nuestra empresa principalmente es que no solo vendemos un artículo de ropa 
sino también el estilo de vida que conlleva este artículo. Vendemos una vida de skater, con mucha diversión, 
libertad, aventura, etc. Venderemos también los valores de nuestra marca mencionados anteriormente. Otro 
argumento es nuestro slogan, con nuestra ropa patinas, vives y amas. Vendemos una vida de jóvenes, toda 
la energía que se necesita para vivir cada momento como si fuera el último. En cuanto a diseños y precios, 
nuestros diseños no están regidos por la moda del momento ni los estereotipos sino que creamos moda y 
un estilo de vida. El precio no debería ser un problema ya que nos adaptamos perfectamente a todo tipo de 
bolsillos y precisamente no es ropa muy cara. Siempre miraremos de ofrecer la mejor relación calidad-precio 
que podamos.











ObjeciOnes



Un vendedor debe estar preparado para que el cliente le presente algunas objeciones mientras se le pre-
senta nuestro producto. No hay que alamarse ni desmotivarse. Estas objeciones pueden ser de ayuda al 
vendedor para llegar al cliente de manera más precisa. El vendedor debe tener una idea general de las 
dudas que el cliente le presente y saber cómo actuar ante la situación.
Aquí se recogen algunas de las objeciones y cómo actuar ante ellas.



Reflexión



Excusa



Indicio de 
compra



Auténticas



Ocultas



Boomerang Revatir la objeción con un argumento



Contestar a la objeción antes que el cliente la exprese



Posicionarse del lado del cliente peró dando un argumento que refuerze lo que el 
vendedor dice.



Responder la objeción del cliente con una pregunta



Anticipación



Asertividad



Formulación de 
preguntas



El cliente intenta aplazar la decisión (‘‘Me lo pensaré y le 
diré algo’’)



El cliente intenta aplazar o no efectuar el pedido. Demuestran falta de interés. (‘‘Ac-
tualmente tenemos suficientes existencias’’)



El cliente busca argumentos complementarios (‘‘¿Cree que le 
interesará a los consumidores’’)



El cliente verdaderamente no necesita el producto (‘‘queremos dejar de 
comercializar el producto’’)



El cliente no muestra las verdaderas razones de sus objeciones 



El trato del vendedor al cliente ha de ser siempre de respeto, por lo que la contestación ha de ser siempre ade-
cuada y cuidada. Es recomendable no interrumpir al cliente ni discutir con él, aunque las palabras del cliente 
no sean las más adecuadas.



Algunas de las técnicas utilizadas para responder són:











cierre



seguimientO de la venta



Una vez resueltas las objeciones, el vendedor ha de dar un paso más y proceder al cierre del acuerdo. A 
continuación se describen una serie de técnicas para ayudar al vendedor a cerrar el acuerdo de forma 
efectiva.



La venta del producto no significa el éxito total de ese cliente. El vendedor ha de mantener la relación 
con el cliente y ofrecerle toda la ayuda necesaria para que éste quede contento con el servicio (y con la 
empresa). Recuerde el vendedor que frente al cliente representa -el vendedor- nuestra empresa, y tiene 
que representar lo mejor de ella.
Para dar un buen servicio al cliente, el vendedor deberá, entre otras cosas:
   
   Cumplir las promesas. NO hay que fijar plazos de entrega que no puedan ser      posibles o dar ex-
pectativas falsas de nuestro producto. 
   Mantener relaciones interpersonales fluidas. Mantener al cliente informado sobre el estado de su 
pedido; una vez llegado a su destino, visitar al cliente para saber que el producto ha llegado correcta-
mente y que se encuentra en perfecto estado; visitar de vez en cuando al cliente para asegurarse que 
está satisfecho con el producto (o no) y ofrecerle ayuda; informarle de novedades.
   Atender a las reclamaciones. 
   Servicios adicionales. Asistencia de reparación; garantías; recambios; repuestos...
   Evaluar resultados obtenidos.



Proposición directa



La alternativa



Acontecimiento inminente



Anticipar la posesión



Hacer al cliente una proposición concreta (‘‘En dos días lo tendrá’’ o ‘‘le 
anoto 8 cajas’’).



El vendedor propone más de una propuesta para realizar el cierre (‘‘¿Pre-
fiere la entrega en tal día o tal día’’).



Consiste en provocar un clima de urgencia , es decir, un cierre inminente 
del acuerdo (‘‘con lo fluctuante que está el mercado en este momento 
podría subir de precio en poco tiempo’’).



Se le da al cliente, poco a poco, la sensación de que es propietario del 
producto, de que éste ya le pertenece (‘‘este producto es exactamente lo 
que buscaba’’)
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