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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Y3-MKT5 Διαφήμιση 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Y3-MKT5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Διαφήμιση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 
5 

                                                                                  Ομάδες Εμβάθυνσης  1 

ΤΥΠΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Μάθημα Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

https://eclass.uniwa.gr/courses/BA222/ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα στις έννοιες της επικοινωνίας και της διαφήμισης στο ψηφιακό περιβάλλον 
ενώ διευκρινίζονται οι διαφορές από τις έννοιες δημόσιες σχέσεις και μάρκετινγκ. Ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με 
τις βασικές αρχές που σχετίζονται με την επικοινωνία και τη διαφήμιση που θα τον βοηθήσουν στα επόμενα 
εξάμηνα να διδαχτεί εξειδικευμένα θέματα στη διαφήμιση αναφορικά με τον σχεδιασμό και την οργάνωση της 
διαφημιστικής προβολής καταναλωτικών, πολιτιστικών και άλλων αγαθών/ υπηρεσιών.   Θα παρουσιαστούν ο 
ρόλος και οι στόχοι της επικοινωνίας στη διαφήμιση και να κατανοήσει ο φοιτητής την συσχέτιση της 
διαφήμισης με τα στοιχεία του μείγματος Μάρκετινγκ. Θα δοθεί η προσέγγιση της διαφήμισης σαν μία εμπορική 
πρακτική και η σημασία της να αντικατοπτρίζει πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις και αξίες. Θα 
περιγραφεί το πλαίσιο στο οποίο η επικοινωνία και η διαφήμιση λειτουργεί. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
▪ Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας και να εξοικειωθεί με τα σύγχρονα 

μοντέλα επικοινωνίας ώστε να μπορεί να τα περιγράφει, να τα ταξινομεί και να δίνει παραδείγματα. 
▪ Έχει γνώση των θεωριών της επικοινωνίας και της διαφήμισης 
▪ Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο 

επικοινωνίας, διαφήμισης στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης. 
 
Οι σκοποί αυτοί και τα αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων 
θεωρητικής διδασκαλίας και τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη με μελέτες περιπτώσεων και παρουσίαση 
ομιλιών από στελέχη στην ελληνική αγορά, ειδήμονες στο χώρο. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Αναζήτηση,  ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την ανασκόπηση βιβλιογραφίας, την 
αντιπαραβολή και τις διαλογικές αντιπαραθέσεις 

▪ Λήψη αποφάσεων 
▪ Αυτόνομη Εργασία 
▪ Ομαδική Εργασία 
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▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
▪ Σχεδιασμός και Διαχείριση Διαφήμισης στο Ψηφιακό Περιβάλλον  
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Η επιστήμη της επικοινωνίας, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις και μάρκετινγκ στο ψηφιακό περιβάλλον  
2. Το αποτύπωμα της ψηφιακής τεχνολογίας στην στρατηγική επικοινωνίας  
3. Μαζική Επικοινωνία και Σύγχρονα vs Παραδοσιακών Μοντέλων Επικοινωνίας 
4. Πηγή Μηνύματος, Στόχος, Συνθήκες, Εμπόδια, Διαδικασία Επικοινωνίας 
5. Κοινωνία, άτομο, επικοινωνία, διαφήμιση 
6. Κοινότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -δημιουργία της αίσθησης του ανήκειν και κοινότητα μάρκας 

(brand community) 
7. Δυαδική Επικοινωνία-Κοινωνικό Περιβάλλον 
8. Διαπολιτισμική Επικοινωνία 
9. Η επικοινωνία και η επίδρασή της στην κοινωνία σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο 
10. Παράγοντες που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα σε μία χώρα και πώς επηρεάζουν την 

επικοινωνία και τη διαφήμιση στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης και σε περιόδους κρίσης 
(οικονομικής, πανδημίας) 

11. Το μίγμα προβολής στα πλαίσια της διοίκησης μάρκετινγκ  
12. Διαφήμιση και Ανάπτυξη διαφημιστικών εταιρειών. Περιγραφή, Οργάνωση, Λειτουργία των τμημάτων στη 

διαφημιστική εταιρεία 
13. Προκλήσεις στο ψηφιακό μάρκετινγκ και στην σύγχρονη ολιστική επικοινωνία. Δεοντολογία στη διαφήμιση. 

Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής στην επικοινωνία και διαφήμιση- πολυκαναλικές εκστρατείες επικοινωνίας. 
Περιπτωσιακές μελέτες από τη διαφημιστική προβολή πολιτιστικών, καταναλωτικών, βιομηχανικών 
αγαθών/ προϊόντων/ υπηρεσιών από την ελληνική πραγματικότητα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στον ελλαδικό χώρο και ασκήσεις με πραγματικά δεδομένα. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία –Διαλέξεις στην τάξη. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ομάδες Εμβάθυνσης 13 

Μικρές Ατομικές Εργασίες 
Εξάσκησης 

34 

Αυτοτελής Μελέτη 39 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση (80%) η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους. Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης,  
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 

στοιχείων του μαθήματος. 
▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια 

και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 
Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη 
μελέτη περίπτωση και παρουσίαση (20%) 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
▪ Kάβουρα Α. (2021) Επικοινωνία, Διαφήμιση & Μάρκετινγκ στο Ψηφιακό Περιβάλλον και ο Ρόλος των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (2η έκδοση). Εκδόσεις Gutenberg. 
▪ Λάϊς, Ο., Κλάϊν, Σ. Τζάλυ, Σ. και Μποτερίλ, Ζ. (2008) Διαφήμιση και Επικοινωνία, Η κατανάλωση στην 

εποχή των μέσων επικοινωνίας, (Μετάφραση Ξενόγλωσσου Βιβλίου: Social Communication in advertising), 
Aθήνα: Kαστανιώτη. 

▪ ΜακΚουέϊλ, Ν. και Βιντάλ, Σ. (2001) Σύγχρονα Μοντέλα Επικοινωνίας, (Μετάφραση Ξενόγλωσσου Βιβλίου: 
Communication Models for the Study of Mass Communication), Aθήνα: Καστανιώτη.   

▪ Βιντάλ, Σ. και Σίγνιτζερ, Μ. (1999) Εφαρμοσμένη Επικοινωνία: μία εισαγωγή στον επικοινωνιακό 
σχεδιασμό, Αθήνα: Καστανιώτης. 

▪ Du, S., Bhattacharya, C.B. and Sen, S. (2010) Maximizing Business Returns to Corporate Social 
Responsibility (CSR): The role of CSR Communication, International Journal of Management Reviews, 8-
19.  

▪ Βλάχβεη, Α. (2019) Μάρκετινγκ. Αρχές στρατηγικές, εξελίξεις, και νέα δεδομένα. Αθήνα: Mπένου. 
▪ Βλαχοπούλου, Μ. (2019) Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Rosili. 
▪ Blue Book (2003) The Advertising Self-Regulation in Europe (3rd), EASA Publications. 
▪ Βrierley, S. (1999) The Αdvertising Handbook, 2η  έκδοση, London: Sage. 
▪ Κotler, P. Keller, K.L. (2017) Marketing Management (15η έκδοση) Αθήνα: Κλειδάριθμος. 
▪ Cowling, K. (1975) Advertising and Economic Behaviour, The MacMillan Press LTD. 
▪ Denisson, D. (1998) Διαφήμιση για όλους. Αποτελεσματική και Ανέξοδη Προβολή για την Αναπτυσσόμενη 

Επιχείρηση, Αθήνα: Anubis. 
▪ Δουλκέρη Τ. (2003) Κοινωνιολογία της Διαφήμισης, (2η  έκδοση),  Αθήνα: Παπαζήση.  
▪ Dolphin, R. (2003) Sponsorship: perspectives on its strategic role Corporate Communications: An 

International Journal, 8 (3), 173-186. 
▪ Duncan, W. D. (1981) The Economics of Advertising, The MacMillan Press LTD. 

 
-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
▪ Journal of Advertising  
▪ European Journal of Communication 
▪ Journal of Communication  
▪ Communication Research 

 


