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Guió de la sessió

Presentació de continguts:
Ø El context
Ø Conceptes clau relacionats amb el màrqueting i la 

gestió cultural
Ø Màrqueting i comunicació

Taller pràctic (en grups): 
Ø Aplicació d’un pla de màrqueting a un cas específic
Ø Posta en comú
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1. Context
En un entorn en canvi

Ø Un nou marc organitzatiu i social
Ø Les TIC: nous reptes i oportunitats
Ø Convivència dels serveis nous i els serveis

“de sempre”

Ø Els professionals en xarxa, motor de canvi
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Nou escenari del sector públic

Ø S’incorpora el concepte de qualitat:
garantir l’accés universal es bàsic però no suficient
(anticipació)

Ø Reconeixement de la diferència:                   
la societat no es homogèniaà s’han d’oferir respostes
particularitzades

Ø Els serveis es vinculen al benestar:                    
la demanda augmenta més enllà dels serveis bàsics

Ø La proximitat com estratègia:           
les accions han de desenvolupar-se a partir de relacions
socials participatives
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La gestió
estratègica als serveis públics

Ø Planificació: estudis i programes funcionals vinculats al 
territori i a la cultura organitzativa

Ø Organizació: 
Ø cooperació entre les administracions
Ø cert grau d’autonomia en la gestió dels centres

Ø Comunicació: estratègies de màrqueting segmentant
ofertes i públics

Ø Financiació: 
Ø relació amb agents econòmics i socials
Ø externalització

Ø Avaluació: indicadors vinculats al procés, al rendiment i a 
l’impacte
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2. Conceptes clau: 
“Qualitat”

Ø “Qualitat total”: qualitat en cada part del 
procés, no només en el resultat

Ø Orientació a l’usuari (bp=ciutadà)
Ø “Satisfacció” à “Fidelització”
Ø identificar els elements que ho determinen
Ø establir prioritats i mesures de correcció
Ø controlar progressos
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“Màrqueting”

Ø Mètode o estratègia que té per objectiu 
millorar la gestió d’una organització, 
generant un sistema coherent entre els 
objectius i els diversos plans, 
procediments i instruments organitzatius.

Ø Procés global i “responsable” per:
a. Identificar les necessitats
b. Anticipar-se a les necessitats
c. Satisfer les necessitats, en cumpliment dels

objectius propis de la institució
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“Segmentació”

Ø Equival a definir els clients en el seu context amb
l’objecitu d’adaptar las prestacions i oferir-los la millor
oferta

Ø Cada segment té una demanda específica i homogènia

Ø Identificar les variables de cada segment:
Ø Objectives: demogràfiques, geogràfiques,…
Ø Inferides o de caràcter conductual: personalitat, 

estils de vida,…
Ø Combinació d’ambdues

Ø Posicionar cada un dels segments identificats 
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“Públic objectiu”

ØDeterminar un públic objectiu per a cada 
acció: volum, %, possibilitats, característiques,…
Ø Identificar els valors del públic objectiu: 

llenguatge i estètica, canals de comunicació, 
“gaps” de qualitat, etc.
ØDeterminar a quina subcategoria d’usuaris

pertany: no motivats (en formació/adult),motivat
no consumidor, ocasionals, habituals, assidus o 
apassionats
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Avaluació

Ø Coneixement dels client potencials: 
hàbits, opinions, comportaments, 
necessitats, expectatives, desitjos,…

Ø Coneixement del grau de satisfacció: 
mesura, quan, quins serveis,…

Ø Coneixement de la no satisfacció: 
detecció, identificació característiques, 
expressada/latent,…
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Avaluació i presa de decisions

“REFLEXIONAR”:
ANALITZAR AMB DADES 
(objectivitat )

PRESA DE DECISIONS 
IMPLEMENTACIÓ ACCIÓ

“CONEIXER”: 
DETECTAR PUNTS FORTS I 
FEBLES / IDENTIFICAR 
PROBLEMES

“OPTAR”: 
VALORAR SOLUCIONS I DDECIDIR 
UNA VIA DETERMINADA

Jornades catalanes de Documentació. Barcelona, maig 2006 Marketing per a la gestió cultural: taller. Eulàlia Espinàs 12

3. Màrqueting i comunicació

Ø El Màrqueting relacional es centra en la relació
d’intercanvi: el comportament, les necessitats i 
la satisfacció.

Ø La Comunicació en una estratègia de 
màrqueting:

1. Segmenta el mercat
2. Identifica cada segment (perfil de cada grup)
3. Estableix l’estratègia de relació per a cada segment
4. Coneix el grau de satisfacció de cada segment
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Tipologies de comunicació

Comunicació esponània/planificada:
a. Comunicació “espontània”: es dóna per contagi, a 

partir de clients satisfets.
b. Comunicació planificada: es fa amb intenció

d’incrementar o fidelitzar clients. 

Comunicació segons objecte:
a. Comunicació “corporativa”: global d’una entitat, 

formada per un conjunt d’accions comunicactives, 
amb resultat a mig termini.

b. Comunicació “de producte”: específica per un servei, 
una activitat,… en un moment determinat i amb un 
resultat immediat.
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Planificar la comunicació

1. Anàlisi de l’objecte a comunicar i del context: 
antecedents, circumstàncies, competència, format, 
espai, horari, …

2. Definició del públic objectiu: perfil 
3. Definir els missatges, els canals i els suports

més apropiats a comunicar -en funció de 
l’objecte i del públic objectiu-

4. Elaboració dels productes comunicatius: pla
de suports i pla de mitjans.

5. Organització d’accions promocionals



8

Jornades catalanes de Documentació. Barcelona, maig 2006 Marketing per a la gestió cultural: taller. Eulàlia Espinàs 15

TALLER PRÀCTIC
Dinàmica del taller:
Ø Formar grups de 4 a 6 persones (un portaveu)
Ø Escollir un tema de la llista i aplicar el pla de màrqueting (guió)
Ø Posta en comú (portaveu)

Temes per escollir: 
ü Cicle de concerts d’estiu
ü Trobades amb escriptors
ü Recuperació de la memòria local (aportacions dels protagonistes)
ü Cursos d’Internet per a usuaris
ü Oferta de WIFI a les biblioteques

ü Nova Web de la biblioteca
ü Carnet únic,   altres…


