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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
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ECTS 

Διαλέξεις που περιλαμβάνουν ασκήσεις των φοιτητών-τριων 
(ατομικές ή σε ομάδες) μέσα στην τάξη 

3 5 5 

    

    
    

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

υποβάθρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.stt.aegean.gr/images/programma-

spoudon/sem4/ 

 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι διδασκόμενοι να: 

 

• Κατανοήσουν το ρόλο και τη συμμετοχή του μάρκετινγκ στην κοινωνία, την επιχείρηση και τον τελικό 

καταναλωτή 

• Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ 

• Κατανοήσουν τις βασικές αποφάσεις και δραστηριότητες μάρκετινγκ μέσα στην επιχείρηση και τη σχέση 

του μάρκετινγκ με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: 

 

• Περιγράψουν τις δραστηριότητες μάρκετινγκ μιας επιχείρησης, τις αρμοδιότητες του διευθυντή 

μάρκετινγκ μιας επιχείρησης και γενικότερα των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. 

• Περιγράψουν το ρόλο του πελάτη / καταναλωτή στις αποφάσεις μάρκετινγκ μιας επιχείρησης, 

• Πραγματοποιήσουν ανάλυση των 4Ps και εξάγουν συμπεράσματα χρήσιμα στη λήψη αποφάσεων 

μάρκετινγκ και στην διαμόρφωση της στρατηγικής μάρκετινγκ 

Γενικές Ικανότητες 



• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή  

• Ορισμός του μάρκετινγκ, φιλοσοφίες 

• Στρατηγικός σχεδιασμός, ο ρόλος του μάρκετινγκ στην επιχείρηση 

Το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ 

• Το μικρο-περιβάλλον της επιχείρησης (η επιχείρηση, προμηθευτές, ενδιάμεσοι, πελάτες, ανταγωνιστές 

κλπ.) 

• Το μακρο-περιβάλλον της επιχείρησης (δημογραφικό, οικονομικό, φυσικό, τεχνολογικό, πολιτικό, 

κουλτούρα) 

• Έρευνα αγοράς και συστήματα πληροφοριών μάρκετινγκ 

Οριοθέτηση Αγορών και Επιλογή της Αγοράς-Στόχου 

• Είδη αγορών και προϊόντων 

• Τμηματοποίηση της αγοράς 

• Επιλογή της αγοράς-στόχου και εστίαση 

• Τοποθέτηση στην αγορά-στόχο 

Μίγμα Μάρκετινγκ (4 Ps) 

• Προϊόν, τυποποίηση και συσκευασία και επωνυμία 

• Τιμολογιακή πολιτική, στρατηγικές, κριτήρια επιλογής τιμολογιακής πολιτικής 

• Τοποθέτηση και διανομή προϊόντος, επιλογή καναλιών μάρκετινγκ, κριτήρια επιλογής 

• Μίγμα επικοινωνίας, στρατηγικές επικοινωνίας, προωθητικά εργαλεία μάρκετινγκ 

Κύκλος ζωής προϊόντος και εισαγωγή νέου προϊόντος στην αγορά 

• Κύκλος ζωής προϊόντος και στάδια  

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

• Πρόσωπο με πρόσωπο, φυσική παρουσία στην αίθουσα 

διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

• Διαλέξεις με χρήση διαφανειών και video, χρήση ΤΠΕ στη 

Διδασκαλία 

• Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και της επικοινωνίας με 

τους φοιτητές-τριες με χρήση παραδειγμάτων και ανάλυση 

μελετών-περιπτώσεων (case studies) επί συγκεκριμένων 

θεμάτων  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου  

Διαλέξεις 39 ώρες 



Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

25 ώρες 

Συγγραφή εργασιών, 
μελετών περίπτωσης  

20 ώρες 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

41 ώρες 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά 

Μέθοδος αξιολόγησης:  
- Γραπτή εξέταση (100% του βαθμού) 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Σιώμκος Γ. (2015). Στρατηγικό Μάρκετινγκ, 1η έκδοση, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη ΑΒΕ. [ISBN 978-960-14-

2965-8], [Εύδοξος 50661000]. 

Τσακλάγκανος, Α. (2015). Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ, 4η έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αφοί 

Κυριακίδη ΑΕ. [ISBN 978-960-602-027-8], [Εύδοξος 50662530]. 

Συμπληρωματική προτεινόμενη βιβλιογραφία 

Μάλλιαρης, Π. (2001). Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, 3η έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλης [ISBN 960-351-367-9]. 
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ΕΠΕ. [ISBN 960-209-468-0]. 

 


