Contingut del Sobre 2:

LOT 1: Display, Premsa, Ràdio, Publicitat Exterior, Publicitat Digital Smart TV, i E-mailing

1. Coneixement del mercat educatiu universitari i no universitari en línia,
de la competència directa de la UOC/UOC-X a Espanya i Internacional
(focus a Latam), coneixement de l’entorn regulador i de les principals
tendències del mercat
Contingut:
Es demana al proveïdor la presentació d’un informe amb una descripció actual
del sector d’educació universitària i no universitària en línia en l’àmbit nacional i
internacional (focus a LATAM), competència, coneixement de l’entorn regulador
amb les tendències més rellevants en aquest mercat.
L’informe haurà d’incloure:


Descripció detallada de la situació actual del mercat de la formació
universitària i no universitària en línia a Espanya i a nivell Internacional
(focus a LATAM, més concretament, pel que fa a LATAM dels països
Equador, Colòmbia i el Perú).



Identificació de 5 competidors directes a Espanya i 5 competidors
directes a cada un dels països llatinoamericans a dalt esmentats.



Coneixement de les principals lleis reguladores del sector educatiu i les
seves implicacions i afectacions en l’estructura del mercat (Ex.: pla de
Bologna) tant a Espanya com en els tres països llatinoamericans a dalt
esmentats.



Identificació de les principals tendències a curt i mitjà termini del sector
educatiu en línia tant a Espanya com a Colòmbia, Perú i Equador (p. ex.:
metodologies, materials, canals de captació).

2. Proposta de Pla d’accions
Les empreses licitadores presentaran una proposta d’accions per una campanya
de 3 línies de producte: Graus, Màsters universitaris i FP.
Aquesta proposta haurà d’incloure:


Estratègia detallada a seguir en les 3 fases de l’embut de conversió
(brànding, tràfic i performance) per cada línia de Producte.



Una planificació per a cada canal contemplat en aquesta licitació (Display,
premsa, ràdio, publicitat exterior, Smart TV, emailing) que contingui:
dates d’execució, suport o base de dades, calendari, cost (model de
compra, preu unitari, quantitat i cost total), idioma, territori, criteris de
segmentació, portafoli (línia de producte o àmbit).



Indicar un mínim de 3 suports per canal i estratègia.



El percentatge de cada canal i estratègia sobre el total de la inversió (mix
de mitjans).

3. Proposta de model d’avaluació i seguiment de la campanya:
Les empreses licitadores presentaran un model d’avaluació i seguiment de la
campanya adequat, que haurà d’incloure (i) tots els canals, (ii) totes les
estratègies, (iii) KPI’S escollits, i (iv) explicació i justificació de l’eina escollida per
la generació dels informes.

Per a l’elaboració de l’oferta tècnica del LOT 1 (apartat 2), els licitadors disposaran de tota
aquella informació i documentació que es publiqui en el perfil del contractant i d’aquella
informació i documentació que, per raons de confidencialitat no es publiqui al perfil i que
pugui ser necessària per l’elaboració de les ofertes tècniques (p.ex. brifings amb objectius a
assolir estratègicament per la UOC/UOC-X) i que caldrà sol·licitar a l’òrgan de contractació.

Als efectes de disposar d’aquesta informació i documentació, els licitadors hauran de formular
una sol·licitud a través de la bústia contractacio@uoc.edu i adjuntar en aquesta sol·licitud una
declaració responsable degudament signada respecte de la confidencialitat de la informació i
documentació a la qual tinguin accés. Dita declaració responsable, que s’haurà d’emplenar i
signar, figura com a Annex 15 d’aquest plec.

