
PEE_MÀSTER

MÀRQUETING 
GASTRONÒMIC

Del 9 al 27 de novembre de 2020
Horari: Dilluns a divendres, 
de 10:00 a 14:00 h

En un entorn tan dinàmic com el sector gastronòmic, 
on les noves tendències i els factors emocionals són 
tan importants, sorgeix la necessitat d’innovar des 
d’una visió del màrqueting on el client sigui  
el protagonista.



CONTINGUT DEL MÀSTER

1. La indústria gastronòmica: característiques  
i evolució
· Evolució històrica de la indústria 
gastronòmica

· Principals característiques del mercat 
gastronòmic local

· Tendències globals gastronòmiques
· Principals característiques del client 
gastronòmic

· Gastronomia com a eix de posicionament 
turístic

· Tipologia i formats de negocis gastronòmics: 
quin format s’ajusta millor als meus clients?

· Factors clau d’èxit del negoci gastronòmic: 
quines variables necessito per ser rellevant?

· Anàlisi de casos d’èxit

2. Introducció a l’estratègia i al  
desenvolupament del model de negoci
· El concepte d’estratègia i el seu rol en l’èxit 
empresarial

· Factors clau d’èxit per a la implementació de 
l’estratègia: què he de tenir en compte per 
aplicar amb èxit l’estratègia?

· Desenvolupament conceptual del model de 
negoci: quines àrees he de tenir en compte?

· Canvas Model: com crear un model de 
negoci gastronòmic?

· Anàlisi i valoració de diferents models de 
negoci gastronòmic: quina és la proposta  
de valor adequada?



3. Màrqueting strategy
· Estratègies de segmentació: a quina part  
del mercat em dirigeixo?

· Estratègies de posicionament: com vull  
ser percebut?

· Estratègies de creació de marca: quins 
atributs ha de tenir la nostra marca?

· Estratègies de fidelització: com fem que els 
nostres clients repeteixin i ens recomanin?

· El màrqueting MIX del sector gastronòmic

4. Màrqueting digital
· Introducció al màrqueting digital: com afecta 
la digitalització al màrqueting i al nostre 
negoci gastronòmic?

· El pla de màrqueting digital: com donem 
forma al pla d’acció?

· Tàctiques de màrqueting en funció del  
cicle de vida del client: en quines fases  
i com interacciona amb el client?

· Cas pràctic: (a determinar)
· Xarxes socials: com podem treure’n partit  
per millorar el nostre negoci?

· Màrqueting de continguts: com et pot ajudar 
a crear la teva marca i obtenir clients?

· Presència en cercadors SEO/SEM: què 
he de fer per aparèixer en les primeres 
posicions?

Sol·licita més informació a:  
admisiones@escoladepastisseria.cat

Plaça Pons i Clerc, 2

08003 Barcelona

T. +34 93 268 78 77

www.escoladepastisseria.cat


