
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών της Διοίκησης  

ΤΜΗΜΑ Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΔ0005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βιομηχανικό Μάρκετινγκ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ECTS 

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

3 5 5 

    

    
    

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

 Επιστημονικής Περιοχής- επιλογής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Η εγγραφή σε μαθήματα επιλογής 4ου  έτους 
πραγματοποιείται μετά την επιτυχή εξέταση σε 16 
υποχρεωτικά μαθήματα 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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

spoudon/sem7 

 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει ως σκοπό να: 

 

• Συμβάλλει στην εξοικείωση των διδασκομένων με έννοιες όπως βιομηχανικό προϊόν, βιομηχανικός 

προμηθευτής, βιομηχανικός πελάτης και βιομηχανική αγορά. 

• Βοηθήσει τους διδασκόμενους-νες να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούν οι βιομηχανικές αγορές. 

• Εξειδικεύσει τις γνώσεις των σπουδαστών σε επιλεγμένους τομείς του βιομηχανικού μάρκετινγκ. 

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

 

▪ Κατανοήσουν τη φύση και λειτουργία της βιομηχανικής αλυσίδας (διαδικασία αγοράς βιομηχανικών 

προϊόντων, συμμετέχοντες, κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής αυτών). 

▪ Εξηγήσουν τις βασικές διαφορές μεταξύ της βιομηχανικής και καταναλωτικής αγοράς. 

▪ Εφαρμόσουν τις αρχές μάρκετινγκ σε βιομηχανικά (business-to-business) περιβάλλοντα, 

χρησιμοποιώντας την κριτική και αναλυτική τους ικανότητα. 



▪ Χειριστούν προκλήσεις του μάρκετινγκ σε διαφορετικούς τομείς της βιομηχανικής αγοράς. 
 

Γενικές Ικανότητες 

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

τεχνολογιών  

▪ Αυτόνομη εργασία  

▪ Ομαδική εργασία  

▪ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

▪ Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή, Ορισμοί και Βασικά Χαρακτηριστικά των Βιομηχανικών Αγορών 

▪ Η φύση της βιομηχανικής αγοράς, συμμετέχοντες, κανάλια 

▪ Ορισμοί: βιομηχανικά προϊόντα, βιομηχανικές αγορές, βιομηχανικοί πελάτες και ταξινόμηση αυτών 

▪ Σύγκριση βιομηχανικού μάρκετινγκ με το καταναλωτικό μάρκετινγκ 

 

Χαρακτηριστικά των Βιομηχανικών Αγορών, Στοιχεία Λειτουργίας που αφορούν το Μάρκετινγκ 

▪ Αγοραστική συμπεριφορά βιομηχανικών αγοραστών (ή οργανισμών) και  χαρακτηριστικά αυτών 

▪ Ζήτηση της βιομηχανικής αγοράς, η αγορά των μεταπωλητών και χαρακτηριστικά τους 

▪ Προμήθεια βιομηχανικών προϊόντων, αγοραστική διαδικασία, συμμετέχοντες, τύποι ή μορφές αγορών 

/ προμηθειών, Κέντρο Αγοραστικών Αποφάσεων (Κ.Α.Α.) 

▪ Έρευνα βιομηχανικής αγοράς 

 

Προσαρμογή και Εκτέλεση των Ενεργειών Μάρκετινγκ σε Βιομηχανικές Αγορές 

▪ Στρατηγικό βιομηχανικό μάρκετινγκ 

▪ Τμηματοποίηση και επιλογή της βιομηχανικής αγοράς, στοχοθέτηση βιομηχανικών προϊόντων 

▪ Μίγμα μάρκετινγκ (4Ps): Προϊόν, τιμολόγηση (παράγοντες καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής, 

τιμολογιακές αποφάσεις), διάθεση προϊόντων, κανάλια διανομής (στρατηγικές, logistics), επικοινωνία 

και προβολή (διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, προσωπικές πωλήσεις, δημόσιες σχέσεις, άμεσο 

μάρκετινγκ, telemarketing, διαδίκτυο) 

▪ Ανάπτυξη βιομηχανικών προϊόντων / υπηρεσιών 

▪ Διαχείριση σχέσεων με αγοραστές (CRM) 

▪ Παραγωγικές επιλογές (outsourcing) κλπ. 
  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. • Πρόσωπο με πρόσωπο, φυσική παρουσία στην αίθουσα 

διδασκαλίας 

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 τη χρήση 

παραδειγμάτων καθώς με την παρουσίαση και ανάλυση 

συγκεκριμένων μελετών περίπτωσης (case studies) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  

Διαλέξεις 39 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

25 ώρες 

Ανάλυση μελετών 
περίπτωσης 

20 ώρες 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

41 ώρες 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ  
 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά 

Μέθοδος αξιολόγησης: 

- Γραπτή εξέταση (70% του βαθμού) 

- Μελέτες περίπτωσης / εργασίες, συμμετοχή (30%) 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Αυλωνίτης, Γ., Σ. Δημητριάδης & Κ. Ήντουνας (2014) Στρατηγικό Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ, 1η 

έκδοση, Εκδοτικός Οίκος Rosili [ISBN 978-618-5131-00-5, κωδ. στον Εύδοξο 41955344]. 

 


