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DESCRIPCIÓ DEL POSTGRAU
Especialització en l’àmbit posterior i complementari a la realització de col·leccions
de moda, on es necessiten professionals
capaços de comunicar visualment el
consumidor a través de la imatge el concepte, la qualitat, la creativitat, els valors
de la marca en relació als seus productes, posicionant la marca i destacant el
que fa que siguin diferents i millors als
altres en la seva especialitat.
Per a això, ha de saber analitzar el seu
entorn social, econòmic i polític, observar les tendències i conèixer les eines,
i detectar els ràpids canvis propis de la
indústria de la moda.
El procés finalitza buscant i aplicant mètodes tradicionals i innovadors per arribar al consumidor final, analitzant noves
fórmules de distribució, màrqueting i
venda off i online.

Dirigit a:
Graduats en disseny de moda i estilisme, producte, interiors o gràfic, tècnics superiors en
assessoria d’Imatge, estilisme, gràfic, màrqueting product managers, professionals interessats en introduir-se, aprofundir i especialitzar-se en comunicació i màrqueting aplicat
a la moda. La relació amb mitjans, la direcció
i gestió d’esdeveniments, les relacions institucionals i relacions públiques i la introducció
a l’àrea comercial aplicant sistemes de distribució i comercialització són altres dels focus,
així com conèixer les noves tendències i fórmules en el camp de la distribució i la venda.

OBJECTIUS
Comunicar, promocionar, fer marca promovent els seus
valors. Relació amb la premsa i els mitjans. Com arribar
al consumidor final, i nous mètodes de distribució i venda off i online.
Comunicació visual a través de la imatge: estilisme, personal shopper, xarxes socials, visual merchandising.

SORTIDES PROFESSIONALS
· Agències de comunicació i RRPP
· Agències de publicitat
· Retail i visual marxandatge
· Coolhunting
· Community managment
· Periodisme de moda
· Consultoria de moda i màrqueting, i retail
· Showrooms comercials i distribuïdors de moda
· Màrqueting per a espais comercials i comerç electrònic

FITXA
Crèdits
El programa complet consta de 30 crèdits ECTS.

Postgrau en Comunicació, Màrqueting i Distribució de Moda

Direcció Postgraus Moda
Núria Mora

Preu
3,450 €

Període Lectiu – Edició Tardor
19 de novembre de 2018 a 21 de febrer de 2019
/ Edició Primavera: 18 de març de 2018 a 14 de juny de
2018

Descomptes promocionals
a) 20% de descompte en la matriculació del Màster de Disseny de Moda (2 postgraus).

Lloc d’impartició
EATM, Escola d’Arts i Tècniques de la Moda / Passeig de
Gràcia 114 pral. (Barcelona)

b) 10% de descompte als alumnes d’ESDi.

Titulació
Postgrau en Comunicació, Màrqueting i Distribució de Moda
(Títol avalat per ESDi)

c) Els graduats en Disseny de Moda (de qualsevol universitat)
es podràn matricular del postgrau en Disseny de Moda (si volen el títol de Màster) amb la convalidació de les matèries que
corresponguin.

Horari
Dilluns, Dimarts i dijous de 18:30 a 21:45
Modalitat
Presencial.
Idioma
La llengua oficial d’impartició del postgrau es el castellà.
Accés
Accés a través d’una titulació universitària, cicles formatius
de grau superior o a través d’experiencia laboral de 2 anys
en una professió vinculada al món de la moda.
Preu

BRAND PARTNER
XXL Comunicación
DIRECTORA
Núria Mora

080 Barcelona Fashion

PROFESSORAT EXPERT
Alex Agulló - XXL Comunicación
Daniel Fuentes - Equipo Singular
Anna Ponsa - Miss Nobody
Cristina Randuá - B&C Agents
Carlos Vidal - Equipo Singular
Gemma Armengol - White Line
Núria Mora

080 Barcelona Fashion

PROGRAMA ACADÈMIC
Mòdul professional 01: Coneixement general de l’àmbit moda (3 ECTS)
Tendències segle XIX i XX. El sistema moda:
investigació, creació, tècniques i processos.
Mercat de la moda: prêt à porter dona i home,
Infantil i premamà, núvies i alta costura, bany i
llenceria, calçat i complements. Anàlisi de marques i dissenyadors. Plataformes de promoció de la moda: estructura i organització d’una
passarel·la.

Mòdul professional 02: Comuni- · Publicitat, estratègies de creació publicitària.
cació i màrqueting (11 ECTS)
· Sociologia i tendències. Entorn social, po- · Gestió de “celebrities”. Protocol institulític i econòmic. Globalització. Entorns tec- cional.
nològics i geogràfics.
· Plataformes de promoció de la moda.
· Innovació en nous valors: ecologia, medi Passarel·les i esdeveniments. Direcció
ambient i ètica empresarial. Nous materials d’art. Agències de models i coordinació
de càsting. Wedding Planner.
ecoeficients. El valor del handmade.
· Cultura i moda: art, cinema i teatre, televi- · Comunicació audiovisual: fotografia de
sió, música. Fashion films i fotografia artís- passarel·la i editorial, fashion films, canals
de TV.
tica.
· Noves tecnologies: màrqueting digital,
xarxes socials i web. Bloggers i influen· Elaboració de pla de comunicació, RRPP cers.
i màrqueting. Metodologies tradicionals i úl· Gestió de la informació (reports). Cliptimes tendències.
pings
· Elaboració i redacció de notes de premsa
i continguts per a plataformes digitals. Taller · Visita guiada a un gabinet de comunid’escriptura.
cació.
· Anàlisi del funcionament d’un showroom.

· Relació amb els mitjans escrits i online.
Relació amb periodistes i editors de moda.

Mòdul professional 03: Distribució i màrqueting (8 ECTS)
· Estudi del perfil dels nous consumidors i estils de vida.
· Presentació i distribució de col·leccions, professionals que hi conflueixen.
· Anàlisi de les fires de moda, showrooms i distribuïdors.
· Anàlisi dels diferents sistemes: retail. franchising, multimarca, atelier.
· Espai comercial i noves experiències de compra
e-commerce i sistemes omnicanal.
· Màrqueting digital. Community manager. Atenció al client.
· Innovació: recerca de noves fórmules. Globalització de la moda.
· Crowdfunding i innovació en el finançament i distribució de productes.
· Visita a comerç de referència, showroom comercial, atelier.

Mòdul professional 04: Formació i orientació laboral (2 ECTS)
Mòdul professional 05: Projecte final
(6 ECTS)
· Treball indoor i outdoor amb visites guiades.
· Tutoria.
· Presentació i argumentació d’un pla de comunicació i màrqueting, juntament amb un pla
estratègic de distribució omnicanal.

POSSIBILITAT DE MÀSTER
Si es complementa aquest postgrau amb el postgrau de
Disseny de Moda, l’alumne obtindrà el diploma de Màster de Disseny de Moda en Comunicació, Màrqueting i
Distribució de la Moda.

ADMISSIONS
EATM | ESDi Barcelona.
Tel. (+34) 93 416 00 00
Fax. (+34) 93 237 74 74
Mail: info@eatm.com
Localització: Passeig de Gràcia,
114 pral. Barcelona

