
b Xerencia de Centros Comerciais Abertos
Módulo III: Xestión Comercial e Marketing



REFLEXIÓN INICIAL- Que é un Centro Comercial Aberto?

“Fórmula de organización comercial, cunha imaxe e estratexia propia, que conta coa

implicación de todos os axentes dunha determinada área xeográfica, cunha concepción 

global da oferta comercial, servizos, cultura e ocio”. (I Congreso Nacional de Centros 

Comerciales Abiertos, febreiro 2000).

Os seus rasgos son:

Proximidade
Estratexia comercial común
Apoio e implicación das institucións

Xestión unificada e especializada

Oferta lúdica e de animación
Plan de sinalización comercial

Cal é a diferencia Cal é a diferencia 

cunhacunha Asociación de Asociación de 

Comerciantes?Comerciantes?



REFLEXIÓN INICIAL- Que é un Centro Comercial Aberto?

As principais diferencias entre un CCA e unha Asociación de Comerciantes son:

-A  concentración xeográfica en ámbitos eminentemente urbanos

- A imaxe conxunta e unificada
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b 3.1
A planificación estratéxica comercial



A planificación estratéxica é unha ferramenta técnica que permite poñer en marcha un 
proceso de organización dos recursos e medios tanto dunha cidade,  como dunha empresa, 
dunha entidade asociativa, dun partido político ou mesmo dunha organización deportiva  
para desenvolver as accións de desenvolvemento económico e social segundo os obxectivos
marcados a longo e medio prazo en entornos competitivos e coa participación de distintos 
tipos de entidades (axentes públicos, cidadáns, establecementos comerciais, etc….).

Unha boa estratexia debe:

• Ser capaz de acadar o obxectivo desexado.
• Realizar unha boa conexión entre o entorno e os recursos dunha organización e a 
competencia; debe ser factible e apropiada.
• Ser capaz de proporcionar á organización unha vantaxe competitiva; debería ser única 
e que se manteña no tempo. 
• Dinámica, flexible e capaz de adaptarse ás situacións cambiantes. 

• Suficiente por sí mesma.

1. Que é a planificación estratéxica?



Xerenciar un CCA dende a perspectiva da Planificación Estratéxica é POCA cousa:

-Planificar

-Organizar

-Coordinar

-Acompañar

1. Que é a planificación estratéxica?

Mirando cara o 
futuro

A planificación estratéxica debe respostar ás seguintes preguntas:

-Quen somos?

- A donde vamos?

- Que queremos transmitir?

MISIÓN

VISIÓN
VALORES



1. Que é a planificación estratéxica?

-Quenes somos? MISIÓN

É a razón de ser da organización

Debe respostar ás seguintes preguntas:

→Quenes somos?

→ A que nos adicamos?

→ En que nos diferenciamos?

→ Por que e para quen facemos o que facemos ?

Ten que ser:

� Ambiciosa

� Clara

� Sinxela

� Curta

� COMPARTIDA



1. Que é a planificación estratéxica?

-A donde vamos? VISIÓN

É o futuro da organización nun periodo de tempo determinado

Debe respostar ás seguintes preguntas:

→Que e como queremos ser nese periodo?

→ En que nos queremos convertir?

→ Para quen estaremos a traballar?

→ En que nos diferenciaremos?

Ten que ser:

� Con visión cara o futuro

� Coherente coa misión

� Ambiciosa

� Clara

� Sinxela

� Atractiva

� COMPARTIDA



1. Que é a planificación estratéxica?

-Que queremos transmitir? VALORES

Son os valores polos que se rixe o traballo da organización

Deben respostar ás seguintes preguntas:

→ Cales son os nosos valores?

Teñen que ser:

� Coherentes coa misión 

� Coherentes coa visión

� Coherentes con todo o que facemos



O plan estratéxico é o documento no que os responsables dunha
organización/entidade (empresarial, institucional, asociativa...) reflexan cal será a súa
estratexia a seguir no medio prazo. 

Normalmente, os plans estratéxicos adoitan ter unha vixencia que oscila entre un e 
cinco anos. 

Aínda que é frecuente utilizar  indistintamente os conceptos de plan director e  plan
estratéxico, a definición estricta de plan estratéxico indica que:

• Debe marcar as directrices
• Debe marcar o comportamento para que unha organización acade as 
aspiracións plasmadas no seu plan director.

2.    O Plan Estratéxico



 PLAN ESTRATÉXICO  PLAN DIRECTOR
Cuantitativo: Indica obxectivos 
numéricos.

Cualtitativo: Especifica as futuras 
cualidades dunha organización 
(p.exemplo: estrutura, misión, 
servizos…).

Manifiesto: Especifica liñas de 
actuación para acadar os obxectivos.

Obxectivo: Indica o fin polo que 
loita a organización, pero non entra 
en detalles de como conseguilo.

Temporal: Establece uns intervalos 
de tempo, concretos e explícitos, 
que deben ser cumpridos pola 
organización para que a posta en 
práctica do plan sexa exitosa. 

Atemporal: independientemente 
da duración do plan, non establece 
intervalos de tempo que fixan as 
prioridades.

PLAN ESTRATÉXICO vs PLAN DIRECTOR



É habitual complementar o plan estratéxico con un ou varios plans operativos. 

O plan operativo é un documento no que se enumeran os obxectivos e as directices que se 
deben marcar a curto prazo. Por iso,  un plan operativo se establece xeralmente cunha
duración efectiva dun ano, o que fai que sexa tamén coñecido como plan operativo anual ou
POA.

O plan operativo é a culminación da concreción do plan estratéxico e do plan director. Debido 
a esta circunstancia, o POA debe adaptar os obxectivos xerais da organización e transmitir a 
estratexia global a todos/as os seus integrantes. 

A utilidade do plan operativo radica en que é unha ferramenta que permite realizar un 
seguemento do mesmo coa finalidade de evitar desviacións dos obxectivos. 



EXEMPLO DE PLAN ESTRATÉXICO:

O plan estratéxico debe definir polo menos, tres puntos principais:

1. Obxectivos numéricos e temporais:
Por exemplo: “Acadar que as vendas ascendan a 100.000 € antes de decembro do 
presente exercicio“, non sería válido, un obxectivo do tipo “Maximizar as vendas deste
ano”.

2.      Políticas e conductas internas (variables sobre as que a entidade pode influir 
directamente para favorecer a consecución dos seus obxectivos). Por exemplo: "Establecer 
una política de tesorería que implique unha liquidez mínima do 15% sobre  o activo fixo". 

3. Accións concretas:

Por exemplo: "Iniciar unha campaña de publicidade  en diversos medios: TV, radio, prensa, 
para dar a coñecer unha nova promoción conxunta". 



3.    Beneficios da Planificación Estratéxica

Tanto se a planificación estratéxica se realiza sobre un territorio, sector ou a organización, 
reporta unha serie de beneficios:  

• Facilita unha visión global e sectorial

• Ofrece un horizonte da planificación a medio e longo prazo

• Anticipa e identifica as tendencias do entorno

• Marca prioridades e define accións clave

• Involucra a consumidores e axentes nun proxecto en común

• Fomenta a cooperación entre o sector público e o privado

• Promove a coordinación entre as institucións públicas

• Se fundamenta no consenso e no compromiso



4.    Requisitos da Planificación Estratéxica

A planificación estratéxica debe responder ás seguintes premisas:

• Conciencia da necesidade ¿ Por que  e para que?

• Pensar en global e actuar en local

• Proceso pro- activo

• Proceso continuo, ordenado e sistemático

• Visión prospectiva a longo prazo

• Multidisciplinar, consistente e competente

• Consenso, compromiso e participación

• Cooperación público - privada

• Liderazgo integrador, credibilidade, respaldo social e político



5.    Fases da Planificación Estratéxica

Organización

Definición de 

temas a tratar

Diagnose Opc de futuro. 
Liñas estratéxicas

Liñas de acción 

Proxectos

Posta en 

marcha e 

seguemento

Análise Interno

Análise Externo

Definición de 

obxectivos

Desenvolvemento

de estratexias

Plan de acción Execución

AVALIACIÓN PERMANENTE



O Plan Estratéxico dun CCA identifica e evalúa as posibles estratexias que deben acometer os 
axentes implicados

Tres Pilares:

6.    Plan Estratéxico dun Centro Comercial Aberto

Plan Corporativo

Plan de Urbanismo 

comercial

Plan de Marketing

Define as liñas xerais da organización

Adaptación do entorno ás necesidades do CCA

Define as accións necesarias para atraer clientela e 
aumentar a fidelidade dos clientes actuais



Plan Corporativo:

• Definición dos obxectivos do Centro Comercial Aberto

• Definición da forma xurídica

• Proposta de estatutos da asociación

• Definición de estratexias de financiamento

• Definición de estratexias de colaboración con outras institucións

• Definición da imaxe corporativa

• Definición do Plan de Execución Inicial



Plan de Urbanismo Comercial:

• Rehabilitación física de edificios públicos

• Accesibilidade (eliminación de barreiras arquitectónicas, ...)

• Peonalización das rúas

• Creación de aparcamentos

• Sinalización comercial

• Dotación de mobiliario urbano

• Adecuación de baixos comerciais

• Dotación de servizos públicos



Plan de Marketing:

• Definición do posicionamento estratéxico do Centro Comercial Aberto

• Creación de marca e imaxe corporativa

• Plan de difusión nos medios 

• Deseño de Campañas Promocionais e de Fidelización

• Deseño de actividades lúdicas e de ocio



b 3.2
Plan de Marketing dun Centro Comercial Aberto



O plan de marketing é a ferramenta básica de xestión que debe empregar toda organización 
orientada ao mercado que desexe ser competitiva. Na súa posta en marcha, quedarán fixadas
as diferentes actuacións que deben realizarse para acadar os obxectivos marcados. 

En marketing, como en cualquera outra actividade xerencial, toda acción que se executa sin a 
debida planificación pode supoñer ou un alto risco de fracaso ou un grande despilfarro de 
recursos e esforzos. Se unha acción non planificada ten éxito, deberíamos preguntarnos que 
teríamos conseguido de máis ao operar baixo un plan. 

O plan de marketing proporciona unha visión clara do obxectivo final que se quere acadar, ao
mesmo tempo que informa da situación e posicionamiento no que nos atopamos, marcando 
as etapas para a súa consecución. 

Ten a vantaxe engadida de que a recopilación e elaboración de datos precisos para realizar 
este plan permite calcular canto se vai tardar en cubrir cada etapa, facilitándonos unha idea 
clara de:

• Tempo que debemos empregar
• Persoal que precisamos
• Recursos económicos que precisamos

1.    O  Plan de Marketing



• É útil para o control da xestión. 

• Permite obter e administrar eficientemente os recursos para a realización do plan. 

• Estimula a reflexión e o mellor uso dos recursos tanto económicos como humanos. 

• Proporciona información correcta sobre o noso posicionamiento e da competencia. 

• Permite o control e avaliación dos resultados e actividades en función dos obxectivos

fixados. 

• Facilita o avance cara a consecución dos obxectivos. 

2.    Utilidade do  Plan de Marketing



A elaboración dun plan de marketing é unha tarefa complexa, a partir da súa elaboración, 
se pretende sistematizar as diferentes actuacións para acadar os mellores resultados 
tendo en conta as circunstancias do mercado. 

3.    Como se realiza o Plan de Marketing?

O plan de marketing é un instrumento esencial en toda empresa, xa que facilita a 
comercialización eficaz de calquer tipo de produto ou no caso dun CCA, de calquera
servizo. 

Non existe un único modelo válido para todas as organizacións. Cada unha debe 
adaptarse ás súas propias necesidades tendo en conta as variables que compoñen o 
marketing, prestando maior ou menor atención a cada unha delas en función dos distintos 
factores axustados ás condicións de cada organización, organigrama, recusos económicos, 
etc. 

Polo tanto, podemos atopar tantos plans de marketing como organizacións existen no 
mercado.



Poderíamos definilo como:

“ Documento escrito no que dunha forma sistemática e estruturada (previa realización dos 
correspondentes estudos e análises), se definen os obxectivos a acadar nun periodo de tempo 
determinado, detallando as accións e medios precisos para acadar os obxectivos no prazo
previsto”.

Atendendo a esta definición, para a realización do plan debemos dar resposta ás seguintes
preguntas:

• Donde estamos? (Require da realización dunha análise interna e externa da que 
obteremos un DAFO)

•Que é o que queremos acadar? (Fixación de obxectivos tanto cuantitativos como 
cualitativos)

• Como o imos acadar? (Identificar os medios e as estratexias para acadar os obxectivos, 
o que implica a definición de accións concretas respecto ás variables do marketing mix )

• Canto vai custar isto? (Traducir os obxectivos e accións en termos de custos e 
resultados)



Para asegurarnos de que acadamos os obxectivos previstos no plan e que as nosas estratexias
son as máis axeitadas, debemos establecer mecanismos de seguemento e control do Plan. 

O obxectivo é asegurar o cumplimento do Plan e medir os resultados das accións desenvoltas
facendo unha diagnose do grao de cumplimento dos obxectivos previstos e a definición de 
accións correctivas en caso de consideralo necesario.  

É importante para a organización controlar e avaliar de forma periódica os resultados obtidos
polos constantes cambios que se producen no mercado.



Segundo Kotler, existen catro tipos de control: 

• CONTROL DO PLAN ANUAL: a súa finalidade é examinar a consecución dos resultados 
previstos mediante a análise de vendas, relación de gastos comerciais, análise financieiro, 
etc... 

• CONTROL DE RENDIBILIDADE: rendibilidade dos servizos, clientes, etc. 

• CONTROL DE EFICIENCIA: a súa finalidade é avaliar e mellorar o efecto dos gastos 
comerciais mediante a análise da eficiencia da publicidade, promocións de venda, etc. 

• CONTROL ESTRATÉXICO:  analiza se a organización está acadando as súas mellores
oportunidades con respecto ao mercado, produtos, servizos. Pode realizarse mediante unha
revisión e calificación   da efectividade comercial da filosofía sobre o consumidor ou usuario, 
etc.



Para implementalo con éxito, debes:

1. Definir tarefas concretas 
2. Asignar responsabilidades concretas
3. Elaborar un plan de traballo no que se recollan os plazos de execución

Como punto e final a todo o explicado con anterioridade, é preciso indicar que “contar cun
magnífico plan de marketing, non asegura o éxito”, xa que queda o máis importante: a súa
execución.



Debido ás distintas características que posúen as diferentes organizacións, é moi complicado 
establecer un programa estándar para a realización do plan de marketing; xa que as 
condicións de elaboración son variadas e responden xeralmente a diferentes necesidades.

É preciso que durante a súa elaboración estén presentes todos os axentes implicados (xunta
directiva), así  todo o equipo humano se sentirá vencellado aos obxectivos fixados no plan. 

No que se refire ao número de etapas, na súa realización, non existe unanimidade entre os 
diferentes autores mais de seguido recollemos as máis importantes.

4.    Etapas do Plan de Marketing



ETAPAS DO PLAN DE MARKETING

Diagnose de situación

Definición de obxectivos

Elaboración e selección de 

estratexias

Plan de acción

Orzamento

Seguemento e control



1. Diagnose de situación

En primeiro lugar, debe ser definido o marco xeral de traballo no que se debe ter como 
referencia a misión da organización (contida nos estatutos de constitución e definición do 
CCA). 

Unha vez establecido o marco xeral, o seguinte paso é a recopilación e análise de datos que 
nos axuden a reflexar a situación pasada e presente na que se atopa o CCA. Para iso, se 
require a realización de:

• Unha análise histórica: cuia finalidade é recoller os feitos máis significativos, 
examinar a evolución pasada e a proxección cara o futuro, analizar os resultados máis
importantes, etc… O concepto histórico se aplica aos tres últimos anos. 

Por exemplo: número de socios captados nos últimos anos, análise dos principais
servizos prestados,…. 



• Unha análisise causal: pretende buscar as razóns que expliquen os bos ou malos 
resultados nos obxectivos fixados.

• Un estudo de mercado

• Unha análise DAFO: quedarán recollidas todas as Fortalezas, Debilidades, 
Ameazas e Oportunidades que podan xurdir tanto na organización como no entorno. 
Esta análise permitirá ter reflexada non só a situación actual senón o posible futuro.

1. Diagnose de situación

É preciso considerar outros factores internos e externos que poden afectar directamente aos
resultados. Destacan:



ENTORNO 

– Situación socioeconómica. 
– Normativa legal
– Cambios nos hábitos de 
consumo
– Aparición de novos servizos. 

IMAXE

- Do CCA
– Do sector
– Dos servizos

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

– Equipo directivo. 
– Equipo técnico
– Colaboradores externos. 
– Grado de identificación da 
xunta directiva

MERCADO COMPETENCIA

– Participación  no 
mercado
– PVP
– Servizos ofrecidos
– Imaxe

PRODUTO/ SERVIZO

– Tamaño
– Segmentación
– Tendencias
– Análise da oferta
– Análise da demanda

– Tecnoloxía
– Servizos actuais
– Prezos

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN

– Targets seleccionados 
– Obxectivos da comunicación
– Orzamentos
– Comunicación interna
– Posicionamiento en Internet.
– Comunicación cos socios/as



Os obxectivos en principio determinan numéricamente a donde queremos chegar e de que 
forma. Ademáis deben ser acordes ao plan estratéxico xeral. 

Un obxectivo representa tamén a solución desexada dun problema ou a explotación dunha
oportunidade.

Deben ser:

• Viables: acadables e formulados de xeito práctico e realista.
• Concretos e precisos. 
• Axustados a un plan de traballo.
• Consensuados: aceptados e compartidos por toda a directiva e membros da organización.
• Flexibles: adaptados ás necesidades do momento. 
• Motivadores: deben constituirse como un reto alcanzable. 

2. Definición de obxectivos



2. Definición de obxectivos

CUANTITATIVOS

- Porcentaxe de beneficios, 
- Captación de novos/as socios/as 
- Recuperación de asociados 
perdidos
- Etc 

CUALITATIVOS

-Mellora da imaxe
- Maior grao de recoñecemento
entre os asociados
- Calidade dos servizos
- Apertura de novos servizos
- Etc



As estratexias son as diferentes formas das que dispón a organización para acadar os obxectivos
previstos. Cando se elabora o plan de marketing éstas deben estar ben  definidas para conseguir 
a máxima rendibilidade dos recursos asignados.

3. Elaboración e selección de estratexias

O proceso a seguir para elixir as estratexias se basa en:

• Definición do público obxectivo (target ) ao que se desexe chegar. 
• Plantexamento xeral e obxectivos específicos das diferentes variables del marketing 
(producto, comunicación, prezo, distribución...). 
• Orzamento.
• Valoración global do plan.
• Designación da xerencia.



Para ser coherente coas estratexias seleccionadas, terá que elaborarse un plan de acción para 
acadar os obxectivos propostos no prazo determinado. Isto implica necesariamente dispoñer
de: recursos humanos, técnicos e económicos, capaces de levar a bo fin o plan de marketing. 

O obxectivo do plan é o punto de chegada, a/as estratexia/s seleccionadas son o camiño a 
seguir para poder acadar o obxectivo/s establecidos, e as tácticas son os pasos a dar para 
percorrer o camiño. 

As estratexias deberán ser consecuentes co Plan de Marketing, determinando de antemán os 
recursos materiais e humanos necesarios, e sinalando o grao de responsabilidade de cada 
persoa, tarefas a realizar e coordinándoas para integralas nunha acción común.

4. Elaboración do Plan de acción



4. Elaboración do Plan de acción

• Sobre os servizos: Eliminacións, modificacións  e lanzamento de novos servizos,…… 

• Sobre o prezo. Revisión das cotas actuais, cambio na política de descontos, 

• Sobre a distribución. Comercializar a través de Internet, melloras do plazo de 
entrega, subcontratación de servizos…..

•Sobre a organización comercial: Definición de funcións, deberes e 
responsabilidades dos diferentes niveis da organización

•Sobre a comunicación integral: Creación de páxina web, plan de medios e 
soportes, determinación de orzamentos, campañas promocionais, política de 
marketing directo...

EXEMPLOS DALGUNHAS ACCIÓNS:



Unha vez establecido o Plan de acción, é preciso determinar os medios necesarios para levar a 
cabo as accións definidas e materializado nun orzamento.

No orzamento deben contemplarse as secuencias de gastos segundo o programa de traballo e o 
tempo.

Para aprobar definitivamente o Plan de Marketing é preciso cuantificar o esforzo en termos 
monetarios así como os posibles beneficios: á vista da conta de resultados provisionais
determinaráse a viabilidade do plan.

O orzamento non é o medio para alcanzar os obxectivos se non para poñer en marcha o 
programa para acadalos.

5. Orzamento



O control é o último requisito esixible a calquer plan de marketing. Trátase de establecer 
mecanismos de control e seguemento para avaliar o grao de cumplimento dos obxectivos, a 
medida que se van aplicando as estratexias e plans de acción definidos para identificar:

� Posibles erros
� Desviacións producidas polos erros.
� Solucións e medidas conrrectoras.

Convén aplicar mecanismos de control segundo se cumpren realizacións parciais do obxectivo en 
períodos relativamente curtos para poder reaccioner e correxir os posibles erros de forma 
inmediata. Actuar a posteriori non servirá de nada. Para facelo hai que definir previamente as áreas 
dos principais resultados a avaliar  entre outras cousas:

o Resultados dos servizos do CCA.
o Rendibilidade dos servizos.
o Control das actividades realizadas.
o Resultado das diferentes campañas de comunicación e promoción.

6. Seguemento e control



O PROCESO DE CONTROL

Establecemento de obxectivos Medición Diagnose Accións correctoras

Que  queremos acadar ? Que  está a suceder ? Por que sucede ? Que  deberíamos facer ?

6. Seguemento e control



Por último, só nos queda analizar as posibles causas dos erros e desviacións atopadas.

É probable que teñamos que axustar o plan de marketing orixinal, polo que pode 
resultar útil facer un Plan de Continxencias, tanto para o caso do fracaso total do plan 
orixinal como para atallar as posibles desviacións.

O Plan de Continxencias permitirá ter unha maior capacidade de resposta e de 
reacción.

6. Seguemento e control



b 3.3
O Marketing- Mix aplicado aos Centros Comerciais Abertos



MARKETING MIX- As catro P´s

Produto: Que queremos ser...

� Delimitar o área comercial

� Definir o mix da oferta

� Decidir o modelo organizativo

(estrutura, financiación e órganos dirección)

Público obxectivo

� Áreas de influencia

� Tipoloxía de clientes

�Momento de consumo

� Velocidades de compra

Prezo

� Cotas anuais

� Política de descontos...

�Costes dos servizos

Promoción

� Campañas

� Dinamización

� Promocións conxuntas....



MARKETING MIX- Como actuar

1. Identificar o territorio : portas, sinaléctica, merchandising etc

2. Texer redes para competir: compras e negociacións conxuntas
(centrais de compra, convenios de colaboración...

3. Xestión da oferta de servizos: servizo a domicilio, consignas, asistente 
de compras, garderías, etc

4. Urbanismo comercial: peonalización, aparcamentos, accesos, 
iluminación, barreiras arquitectónicas, limpeza e conservación das 
rúas...

5. Xestión da oferta comercial: novas ofertas, oportunidades de 
negocio e locomotaras comerciais.

6. Promoción e comunicación: campañas, dinamización do espazo, 
publicidade, marketing directo, fidelización...



b 3.4
A importancia da Marca



O CCA é o noso produto.

Como produto que é temos que vendelo.

Para vendelo temos que identificalo

Para identificalo debemos definilo

Para definilo temos que poñerlle un nome, unhas características, 
uns atributos, unhas connotacións...

Unha MARCA



O primeiro que hai que facer para crear unha MARCA é definir o Posicionamento do Centro 
Comercial Aberto:

Se chama posicionamento: “á referencia do “lugar” que na percepción mental da clientela ten 
unha marca, o que constitúe a principal diferencia que existe entre esta e a competencia.”

Tamén podemos dicir que é: “o arte de deseñar a oferta e a imaxe do CCA de forma que ocupe un 
lugar distinto na mente do consumidor”

Se conseguimos reforzar o noso posicionamento a xente dirá: Vou de compras a Zona Centro, 
Zona Aberta, Calle Barcelona, Noia Histórica... É dicir estarán identificando o CCA como algo 
distinto a unha rúa con comercios.

A definición do posicionamento debe reflexarxe no Plan de Marketing, de forma que se planee a 
definición da imaxe e identidade desexada para a marca.

1. Posicionamento



A metodoloxía do posicionamento se resume en cinco puntos:

1) Selección do público obxectivo -> A quen nos diriximos?

2) Identificar os atributos -> Que temos nós que non teñan outros?

3) Estudar o posicionamento doméstico -> Que quere a nosa clientela?

4) Analizar as actuacións da competencia -> Que fan outros?

5) Propoñer o posicionamento ideal para ese mercado -> Que temos que facer?

Para elo contamos con catro ferramenteas estratéxicas:

� O produto: no noso caso o CCA.

� Os servizos: que estamos a ofrecer

� As persoas: con quen nos identifican

� A imaxe

1. Posicionamento

Diferenciación 

competitiva



2. A Marca

Unha vez definido o posicionamento hai que resumir estas características nunha MARCA.

A Marca é un nome, termo, signo, símbolo, deseño, debuxo ou combinación dun destes elementos 
que identificará ao CCA.

Para que a Marca teña éxito e quede na mente da clientela debe ser:

o Curta

o Fácil de pronunciar

o Evitar connotacións negativas

o Identificar un atributo

o Fácil de recoñecer e recordar

MARCA = NOME + IDENTIDADE GRÁFICA + POSICIONAMENTO



3.  Plan de Medios

O éxito de calquera campaña de comunicación radica no feito de que a mensaxe chegue á 
potencial clientela e esperte a súa curiosidade.

Así, o medio en moitas ocasións é tan importante como a mensaxe. Non servirá de nada unha
marca moi ben deseñada se esta non chega á potencial clientela.

Para un bo Plan de medios hai que:

o Coñecer a quen se quere chegar.

o Planear de forma que coa mínima inversión se chegue ao maior número de consumidores.

Hoxe en día hai moitas alternativas de medios de comunicación. O éxito do plan de medios 
dependerá en grande medida da creatividade de quen o deseñe: 

“a gama de medios “beyond the line” é tan grande como a imaxinación de quen o planee”

Por exemplo se se inserta o logo da marca nas bolsas, estas actuarán como un elemento 
publicitario máis e a xente as asociará co CCA.



4. Plan de comunicación

Elexidos os medios a través dos cales se va a dar a coñecer a marca, hai que confeccionar o 
Plan de Comunicación.

O Plan de comunicación é unha secuencia de preguntas (e respostas) que permite 
organizar e programar a comunicación.  Permite decidir dende a forma de relacionarnos co 
entorno ata como deseñar un cartel. 

Se divide en:

� Estratexia

� Análise

� Planificación

� Avaliación



4. Plan de comunicación

� Estratexia

1. Identidade da Asociación: Cal é a nosa misión?, Que proxectos e servizos ofrecemos? 
A quen?, Cal é a nosa historia?, Cal é o noso estilo de xestión?

2. Desenvolvemento estratéxico: A donde queremos chegar no futuro?, Facendo que e 
para quen?, Que plans temos?

3. Xestión da comunicación: Que pretendemos comunicar?, Como poderíamos traballar
a nosa imaxe corporativa?, Que debemos potenciar ou reducir da nosa imaxe?

4. Obxectivos: Que obxectivos concretos nos plantexamos con este plan?, Que melloras
queremos acadar?



4. Plan de comunicación

� Análise

1. Análise da clientela: Como é, onde vive, que nivel de educación ten, que nivel 
económico ten..? Como vive e pensa? Que necesidades ten que nos podamos cubrir?, 
Que hábitos de información ten?, Cómo podemos chegar a eles?, Que imaxe ten de si 
mesmo?

2. Selección do target: Dividir a clientela en grupos de destinatarios para adaptar as 
mensaxes ou os medios.

3. Análise dos recursos da asociación: Quen pode participar? Que disponibilidade ten? 
Cal é a súa implicación no proceso? De que medios materiais dispoñemos?, Con que 
orzamento contamos?



4. Plan de comunicación

� Planificación

1. Selección do contido da comunicación: Que información ofreceremos?, Que 
debilidades e fortalezas ten o noso discurso? A selección de contidos é coherente co 
público obxectivo?

2. Selección do método da mensaxe: Que linguaxe imos utilizar, a través de que medios?, 
Nos resulta sinxelo, barato e fácil facelo?, Como ordeamos o proceso?

3. Elaboración de medios de comunicación: Logramos captar a atención, espertamos
interese, favorecemos accións?



4. Plan de comunicación

� Avaliación

1. Que resultados obtemos? Era o que esperábamos?

2. Avaliación dos públicos: tivemos respostas?

3. Avaliación de contidos: eleximos ben o que queriamos comunicar?

4. Avaliación do método: Empregamos os medios axeitados? E os recursos con 
eficiencia? A xente está satisfeita da nosa relación con ela?

5. Avaliación da avaliación: revisamos ben o que queriamos avaliar? Que conclusións
quitamos?



En resumo...

Crear a marca do CCA :

� É un compoñente de marca para a cidade o territorio: crea imaxe e posicionamento e 
se identifica o CCA como algo diferente

� Fideliza aos clientes polo seu contido

� É o soporte publicitario e de comunicación que fai a imaxe do CCA.

� Non é só a creación do logotipo e as cores corporativas

� Adquire valor no mercado



b 3.5
Accións promocionais e publicitarias



Cuestión para debate...

“A publicidade serve para crear 
fidelidades e as promocións

para destruilas”



Conceptos

→ Publicidade: Tipo particular de comunicación que busca persuadir ao cliente a favor 
dun produto ou unha marca

→ Promoción: Conxunto de estímulos que, dunha maneira non permanente e a miúdo
de maneira localizada, reforzan durante un período curto de tempo a acción da 
publicidade ou da forza de vendas

→ Promocións conxuntas: Incentivos externos comúns deseñados para estimular a 
compra inmediata a curto prazo nun entorno comercial determinado.

Nos permiten aumentar a nosa capacidade de atracción 
comercial...



Obxectivos

o Captación de novos consumidores. 
o Incremento do volume de compra. 

o Aumento da frecuencia compra.

o Mantemento da fidelidade.

o Diminución ou eliminación de stocks.

o Facilitar as vendas cruzadas.

o Ruptura de centralismos comerciais



Planificación

Planificación da estratexia promocional ou publicitaria

Obxectivos:

o Crear imaxe comercial: posicionamento.
o Establecer accións promocionais.

Fases

o Determinación dos obxectivos promocionais.
o Establecer o orzamento promocional.
o Selección dos medios promocionais.



Tipos de promocións

Promocións orientadas á proba do consumidor
o Mostras.
o Cupóns.
o Técnicas de desconto.

Promocións orientadas cara o uso do consumidor
o Descontos directos.
o Concursos e sorteos.
o Premios.

Promocións orientadas cara as ventas cruzadas
o Mostras.
o Ofertar un produto o peor día de vendas da semana.

o “Inauguración do barrio” ofertas en todos os comercios.

o Vales desconto ou regalos cruzados.

o Puntos, selos, cupóns desconto, ou regalos diferidos.

o Xogos, sorteos e concursos.

o Campañas benéficas.



Plan promocional e publicitario

ACCIÓNS DE IMAXE CORPORATIVA E COMUNICACIÓN

Inserción do logotipo en:

-Bolsas

-Folletos

- Bolígrafos, calendarios, 
chisqueiros, paraugas

-Sinalización, banderolas

- Horarios dos 
comercios

-Carteis....



Plan promocional e publicitario

ACCIÓNS DE PROMOCIÓN EXTERNA

-Campañas periódicas e 
ocasionais

- Plans de medios

- Animación comercial

-Medios de pago

-Servizos de facilidade
de compra e financiación

Puente Genil



Plan promocional e publicitario

ACCIÓNS DE PROMOCIÓN INTERNA

- Campañas de 
captación de socios

-Medidas de fidelización
de socios

“La Asociación de Comerciantes de la 
zona centro, en la que ocupa 
actualmente la presidencia Javier 
Serradilla, ha puesto en marcha la 
campaña 'Hazte socio gratis. Objetivo 
Socio 200', con la que pretende 
alcanzar la cifra de 200 socios ya que, 
explican desde la asociación, «a mayor 
número, mayor peso tendrá la 
asociación ante organismos e 
instituciones para conseguir el apoyo a 
actuaciones que beneficien a todos los 
asociados».”



b 3.6
Exemplo dun Centro Comercial Aberto



Bilbao Centro

No centro de Bilbao atópase a “columna vertebral” do comercio bilbaíno. Con 
2.000 empresas comerciais e 221.000 m2 de superficie de venda, fan de Bilbao 
un referente comercial no Eixo Atlántico e un modelo de revitalización 
comercial, económica e urbanística a seguir.

O centro de Bilbao converteuse na locomotora do desenvolvemento do sector servizos e o 
corazón do gasto comercial de Bilbao ao ser o destino de mercas tanto dos turistas, como 
dos visitantes a outras localidades, dos veciños doutros barrios e dos propios habitantes.

A explosión do CCU de Bilbao experiméntase na década dos 90 coa chegada do fenómeno 
Guggenheim á cidade. En Bilbao Centro se estableceron tendas, despachos, bufetes, bancos, 
restaurantes, cafeterías, bares...que se uniron para acadr os seguintes obxectivos:

- Promocionar a zona como lugar de comercio e ocio de calidade.

- Mellora a atención aos asociados.

- Mellorar a representatividade do comercio

- Aumentar a competitividade

Actualmente a Asociación conta con máis de 450 establecementos asociados 



Bilbao Centro

Bilbao Centro traballa para os seus asociados en catro eixos básicos:

-Publicidade: Campañas publicitarias temporais (primaveira, outono e nadal, 
presencia constante nos medios a través da cobertura das actividades realizadas 
dende a Asociación.

-Ferramentas para os asociados: ferramentas para a mellora continua na
xestión, formación, xestión de servizos...

-Plan Zonal: definición do eixos comerciais e estudo de necesidades e 
actividades por zonas, información zonal e consolidación da marca BilbaoCentro
en todas as zonas.

- Relacións institucionais e de urbanismo



Bilbao Centro

Ademais dende Bilbao Centro se aproveita a gran oportunidade que supón a presencia do 
Museo Guggemheim no entorno do CCA, implicando ao museo e a cultura en diversos 
proxectos:



FIN


