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Introducció

DIPLOMA

El Revenue Management s’ha convertit en una eina fonamental en la
gestió de les empreses de serveis. La incertesa econòmica, l’augment de la
competència, les contínues variacions en la demanda o la proliferació de
canals de venda, fan cada vegada més indispensable disposar d’una
estratègia de Revenue Management sòlida que optimitzi la gestió
comercial de l’empresa.
Des de la UIB entenem aquesta realitat, oferim un curs especialitzat dirigit
a formar experts. Aquest curs combina el millor de la formació acadèmica
amb una excel•lent preparació pràctica obtinguda a través de la utilització
de software i simuladors reconeguts internacionalment.

A qui va adreçat?

UNIVERSITARI

A totes aquelles persones que tinguin interès en l’exercici professional del
Revenue Management.
Quines sortides professionals tindré?
Treballar als departaments de Revenue d’una gran varietat d’empreses de
serveis, empreses hoteleres, companyies aèries, de lloguer de cotxes,
gimnasos, etc.
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Quines competències adquiriràs?

Bàsiques:
- Tenir i comprendre coneixements que permetin l’anàlisi de dades.
- Saber comunicar conclusions, coneixements i raons últimes que els
sustenten d’una manera clara i sense ambigüitats.
Específiques:
- Presa de decisions eficients quant a preu.
- Saber gestionar la capacitat de producció.
- Dominar les interrelacions entre les polítiques de preus i la resta d’eines
de gestió.
Transversals:
- Habilitats de gestió de la informació.
- Capacitat de síntesi.

Titulacions
“Diploma Universitari en Revenue Management. Títol propi de la
UIB (8 ECTS)”, per a persones amb accés a la Universitat.
“Diploma en Revenue Management. Títol propi de la UIB (8
ECTS)”, per a persones sense accés a la Universitat.

Avaluació
Resolució d’un cas pràctic per part de l’alumnat.

Pàgina

1

2

3

4 5
Més informació:
uibtalent@fueib.org
Tel.: 971 25 96 96
http://www.fueib.es/curs/revenuem

Curs 2017-18
V EDICIÓ DIPLOMA UNIVERSITARI EN

Revenue Management.
Títol propi de la UIB (8 ECTS)

Estructura
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Introducció al
Revenue
Management

Forecasting:
estadística
descriptiva,
probabilitat i sèries
temporals

Fonaments del
Marketing
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8 hores

Introducció a la
simulació en
Revenue
Management

MÒDUL

9

8 hores

2
6 hores

MÒDUL

4

MÒDUL

6

MÒDUL

8
10 hores

MÒDUL
Cas pràctic

Oferta i demanda
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Dades específiques
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Directors:
Dr. Joan B. Garau Vadell, professor titular de Comercialització i
Investigació de Mercats de la UIB.
Dra. Francina M. Orfila Sintes, professora contractada doctora
d’Organització d’Empreses de la UIB.
Nº de plazces: Mínim: 14, màxim: 22.
Modalitat: Presencial.
Durada: 8 ECTS (74 hores presencials).
Dates i horaris:
El curs es durà a terme del 23 de gener al 8 de març de 2018, els
dimarts, dimecres i dijous de 16 a 20 hores.
Lloc de realització: Edifici Sa Riera.

UNIVERSITARI

Termini de matrícula: Fins al dia 19 de gener.
Preu: 950 euros.
Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no
admissió de l’alumne o anul•lació del curs.
Consulta'ns si aquest curs és bonificable total o parcialment per la Fundación
Estatal para el Empleo.

Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a
empreses i despatxos professionals.
+ INFO doip.fueib.org | doip@fueib.org | (+34) 971259697
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Un campus ple d’oportunitats!
Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en
el camí.
Wi-Fi i aules d’informàtica
Biblioteques
Instal·lacions Esportives
Residència d’Estudiants
Associacions d’estudiants
Servei mèdic i de farmàcia
Llibreria
Servei de reprografia
Servei de restauració i cafeteries
Programa Alumni

www.uib.cat
www.fueib.org
www.uibempren.org

