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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.

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.

El món empresarial és un ecosistema carregat
de competència a on és important destacar a
l’hora de vendre productes o serveis. No només
es tracta d’oferir qualitat; avui en dia el client
compara per trobar el que cerca a un preu
competitiu.
Amb aquest curs en Revenue Management
aprendràs a controlar els preus amb la mirada
posada en la maximització dels ingressos
empresarials. I és que la incertesa econòmica,
les variacions d’oferta i demanda i la contínua
creació de nous canals de venda digitals
obliguen a l’especialització per destacar
enfront la competència. Es tracta d’aprendre
a interpretar dades de demanda, controlar el
màrqueting i saber com adaptar el preu del
producte a cada oportunitat emprant totes les
eines del revenue que tens al teu abast.
Aprofita l’oportunitat, matricula’t!

En què consisteix?
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.

A qui va adreçat?
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.

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.
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Directors:
Dr. Joan B. Garau Vadell, professor titular de
Comercialització i Investigació de Mercats de la
UIB.

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

Dra. Francina M. Orfila Sintes, professora
contractada doctora d’Organització d’Empreses
de la UIB.

www.fueib.org/curs/revenuem

Nº de places: Mínim: 13, màxim: 22.
Modalitat: Presencial.
Durada: 8 ECTS (76 hores presencials).
Dates i horaris:
El curs es durà a terme del 2 de febrer al 16 de
març de 2021 els dimarts, dimecres i dijous de 16
a 20 hores.
Lloc de realització: Edifici Sa Riera.
Termini de matrícula: Fins al dia 26 de gener de
2021.
Preu: 1000 euros.
Únicament es retornarà l’import de la matrícula
en cas de no admissió de l’alumne o anul•lació
del curs.

MATRICULA’T JA!

Benvinguts a UIBTalent
La UIB és entre les cinc primeres universitats
d’Espanya en innovació i desenvolupament
tecnològic, així com en qualitat de recerca i, a
més, podem presumir de ser al top ten mundial
en recerca en l’àmbit turístic i entre les vuit
primeres universitats en qualitat i innovació
docent.
La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com
també la gestió de cursos adreçats a estudiants
i graduats universitaris, cursos de formació a la
carta per a empreses, cursets d’especialització,
seminaris, etc.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris
modulars i flexibles, per facilitar-hi
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb
les responsabilitats professionals o personals i
amb unes metodologies que apliquen la teoria a
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

A UIBTalent apostam per:
•

Una formació continuada,
d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

•

Les darreres innovacions i novetats dels
diferents àmbits de coneixement.

•

Estudis que combinen la formació
acadèmica i l’experiència laboral i
professional.

•

La possibilitat d’aprendre i aprofundir en
un dels múltiples camps que abasten els
nostres estudis.

•

Cursos que ens ajuden a especialitzarnos, amb vista a una propera inserció
professional o a millorar la nostra
pràctica professional actual.

Més de 1.700 cursos realitzats.
Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i
més de 20 països del món.
Al voltant de 900 docents i professionals
col·laboren amb nosaltres cada any.

Un Campus ple
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació
professional del DOIP
Assesorament gratuït
• CampusEsport Preus
especials a les nostres
instal·lacions esportives
• Club d’emprendedors de
la UIB Assessorament per a
emprenedors
• Biblioteca Accés a totes
les nostres biblioteques i
biblioteca digital
• WiFi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives
Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)
(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants
Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)
(+34) 971 25 96 96
uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

