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Segons el tipus de col·laboració i els acords establerts, la UB posa a disposició de

les empreses i institucions diversos canals de difusió per tal de comunicar

productes i serveis als seus col·lectius (alumnat, professorat, personal

d’administració i serveis i Alumni UB).

- Promocions i proves de tast

- Lones de gran format

- Circuit de cartells i postals 

- Butlletí Novetats UB 

- Xarxes socials 

- Web d’avantatges 

- Notícies i bàners 

Accions de difusió/promoció UB
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 És la manera més eficaç i impactant d’apropar-se a la 

comunitat universitària més gran de Catalunya i la 

segona d’Espanya.

 Comuniquem els beneficis del producte a un 

col·lectiu de més de 50.000 estudiants d’una edat 

mitja de 18 a 25 anys, al que resulta difícil impactar 

amb mitjans convencionals.

 El contacte amb l’universitari es produeix de manera 

directa, en un entorn amb molt baixa saturació 

publicitària.

 Se seleccionen els millor espais per a cada promoció, 

segons el públic objectiu (sexe, ensenyament...)  i el 

calendari acadèmic.

Per què a la Universitat de Barcelona?
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Promocions i proves de tast 

La UB ofereix la possibilitat de realitzar accions directes de promoció a les seves
facultats per tal de comunicar serveis o productes a la comunitat UB: prova de
producte, repartiment d’informació, personalització d’espais…

Aquestes promocions permeten arribar d’una manera eficaç a la comunitat
universitària de la UB, mitjançant la el contacte directe amb el col·lectiu universitari.

Empreses com Nescafé, Ono, 
Racc, Ralph Lauren o Vodafone  
ja han realitzat accions de 
promoció a les facultats UB. 
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La UB disposa d’un circuit de lones i torretes de grans
dimensions, ubicades en llocs estratègics de les facultats;
aparadors de gran visibilitat que arriben de manera
impactant a la comunitat universitària.

 Circuit UB: 22 lones a 17 facultats (90 % centres UB)

 Impacte: 45.652 estudiants i 4.872 professors

Facultat Espai disponible

Edifici Històric (Matemàtiques i Filologia): 2 torretes
Facultat d’Economia i Empresa: 2 torretes
Facultat de Medicina: 1 torreta
Facultat de Belles Arts: 1 torreta
Campus de Mundet: 1 torreta
Campus Bellvitge (Medicina, Odontologia, Podologia 
i Infermeria): 1 torreta

Torreta de 3 x 1

Facultat de Farmàcia Torreta de 2 x 1

Facultat de Física i Química Lona 2,35 x 7,20

Facultat de Dret Lona 1,60 x  7

Facultat de Biologia Lona 2,40 x 4

Facultat de Geologia Lona 2 x 1,30 

Lones de gran format
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Circuit de cartelleria i postals 

Circuit de cartelleria digital i distribució de postals, ubicat a totes les facultats de

la UB, que permet arribar de manera fàcil i directa a la comunitat UB.

 Circuit UB: 37 expositors a 19 facultats

 Impacte: 50.109 estudiants i 5.188 professors
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Butlletins Novetats UB i Novetats Alumni UB
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El butlletí Novetats UB s’envia quinzenalment al

correu de 51.440 membres de la comunitat UB

(alumnes, professors i personal d’administració).

El butlletí quinzenal Novetats Alumni UB s’adreça

a 40.000 exalumnes i amics UB, per a vincular-los

com a membres de la comunitat UB.

El baner ha de fer referència a una oferta 

destinada a la UB i enllaçar a la promoció inclosa a 

la web d’avantatges UB (ub.edu/avantatges).

Índex obertura: 
Novetats UB: 20% / Novetats Alumni UB: 10%



Pla d’avantatges UB

 Accés: 100.000 persones (estudiants

UB, personal, Grup UB, Alumni UB)
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El web d’avantatges de la UB recull les

ofertes, promocions i descomptes oferts

per les empreses al col·lectiu universitari

de la UB.

El seu cercador permet localitzar els
descomptes mitjançant un menú
categoritzat per col·lectiu i tipologia
d’ofertes.

Les promocions poden ser d’accés
restringit -l’usuari s’ha d’identificar per
poder obtenir l’avantatge- o d'accés
obert.

ub.edu/avantatges



Xarxes socials
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71.500 seguidors

26.300 (@ub_endirecte) 

4.140 (ub_endirecte)

A través de les xarxes socials es difonen promocions o acords especials d’empreses amb

la UB. A més, per als seguidors de FB s’organitzen concursos exclusius en què hi poden

col·laborar les empreses.



Notícies i bàners

La UB pot comunicar l’establiment de convenis i acords de col·laboració amb empreses i entitats

a través de la publicació de notícies o bàners en els diferents entorns:

 Web de la UB: 1.785.000 visites/mes

 Intranet del PAS i PDI: 385.000 visites/mes

 Món UB (estudiants): 1.120.000 visites/mes 

Baner de l’aplicació Wi)NK al portal Món UB Notícia sobre l’acord entre el RACC i la UB 
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Els campus de la UB
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Estudiants, professorat i PAS UB

Facultat Adreça Estudiants % dones Professors

ECONOMIA I EMPRESA Av. Diagonal, 690 8.998 48,9% 585

CAMPUS MUNDET – F. Psicologia i Ciències de l’Educació Pg. Vall d’Hebron 171 9.131 77,2% 868

DRET Av. Diagonal, 684 6.684 55,6% 337

GEOGRAFIA, HISTÒRIA I FILOSOFIA Montalegre, 6-8 4.748 49,0% 332

EDIFICI HISTÒRIC– F. Filologia i Matemàtiques Gran Via C. Catalanes 585 4.292 61,3% 414

FÍSICA I QUÍMICA Pascual Vila s/n 3.105 38,6% 471

BIOLOGIA Martí i Franquès s/n 2.868 67,5% 356

MEDICINA Casanova, 143 2.115 68,6% 658

FARMÀCIA Av. Juan XXIII, s/n 2.789 78,8% 336

CAMPUS BELLVITGE. Infermeria, Medicina i Odontologia Feixa Llarga s/n. Bellvitge 2.612 77,2% 486

BELLES ARTS Pau Gargallo, 4 1.650 67,4% 188

GEOLOGIA Martí i Franquès s/n 468 41,5% 103

BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ Melcior de Palau, 140 649 63,5% 54

Total 50.109 5.188
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2.412 treballadors d’administració i serveis (PAS)



Estudiants

Graus i cicle - 45.318 
Màsters universitaris - 4.791
Postgraus - 7.604 

Formació complementària i altres estudis

EIM (Idiomes) - 5.885
Estudios Hispánicos (espanyol) - 1.670
Serveis Lingüístics (català) - 1.746
Cursos d’estiu (Els Juliols) - 1.303
Aules de la Gent Gran - 3.617
Universitat de l’Experiència  - 731
Ciències de l’Educació - 9.549

Personal docent i investigador - 5.188
Personal administració i serveis - 2.412
Socis Alumni UB - 5.000 
Investigadors en formació - 5.387
Facultats i escoles universitàries - 19
Centres adscrits - 5 
Graus - 64 
Màsters i postgraus - 505 
Departaments - 106 
Superfície construïda - 609.090 m2

Instal·lacions esportives - 100.000 m2

Registres butlletí Novetats UB - 51.440 
Registres butlletí Alumni UB - 40.000
Visites/mes web UB i intranets - 3.290.000

La UB en xifres
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26.300 4.14071.500



Altres tipus de vinculació amb la UB 

Patrocini i mecenatge/ acords de difusió i col·laboració
Les empreses poden patrocinar les activitats que organitza la UB o col·laborar en àmbits
estratègics vinculats amb la societat. Els acords inclouen contraprestacions de difusió i imatge.

Borsa de treball i pràctiques
Feina UB gestiona les ofertes de treball i pràctiques d’estudiants de la UB. S’organitzen també
fires de treball i presentacions d’empreses; un punt de trobada entre empresa i comunitat
universitària.

Lloguer d’espais
La UB disposa de més de 600.000 m2. Llocs singulars com l’Edifici Històric, espais modernistes
com el Pavelló Güell, a l’aire lliure com la Finca Pedro Pons, sales per a conferències i reunions.

Col·laboració amb serveis UB
Esports UB ofereix 100.000 m2 d’equipaments esportius a empreses i Alumni UB els hi permet a
col·laborar amb el col·lectiu d’antics estudiants UB (clubs professionals, activitats, etc..).

Transferència de coneixement i tecnologia
La UB desenvolupa projectes dirigits a fomentar la transferència de coneixement i tecnologia de
la recerca bàsica de l’àmbit universitari cap als sectors productius.

Formació continua
La UB te una àmplia oferta de formació corporativa, amb solucions ad hoc per a les empreses: 
màsters, postgraus, idiomes, cursos d’extensió universitària i d’estiu....Totes les àrees de 
coneixement, en modalitat presencial, semi presencial o a distància.

Licitacions i adjudicació de contractes
La UB publica informació sobre licitacions i adjudicació de contractes a la seu electrònica UB.
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Contacte

Unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting

Universitat de Barcelona

marqueting@ub.edu 

934 037 078
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