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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Υ2-ΜΚΤ6 Διοίκηση Μάρκετινγκ 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ2-ΜΚΤ6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Διοίκηση Μάρκετινγκ 

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: 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

https://eclass.uniwa.gr/courses/BA247/  

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια της διαχείρισης της λειτουργίας του 
μάρκετινγκ και η εμπέδωση των αρχών, μεθόδων και προβλημάτων του μάρκετινγκ ως διοικητικής λειτουργίας. 
Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: Βασικές έννοιες της διοίκησης μάρκετινγκ, έρευνα μάρκετινγκ, 
κατάτμηση της αγοράς, επιλογή αγορών-στόχων και χάραξη στρατηγική τοποθέτησης, σχεδιασμός και 
εφαρμογή πολιτικής μάρκετινγκ στις περιοχές του προϊόντος/υπηρεσίας, διανομής, τιμολόγησης και προβολής, 
ειδικά θέματα μάρκετινγκ μάνατζμεντ.  Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής 
θα είναι ικανός: 
 
▪ Να κατανοεί τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ καθώς και τις αντίστοιχες δεξιότητες που απαιτεί η 

εφαρμογή του 
▪ Να πραγματοποιεί ανάλυση του έμμεσου και του άμεσου περιβάλλοντος της επιχείρησης για να αξιολογεί 

ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζονται στην αγορά 
▪ Να συγκεντρώνει, αναλύει δεδομένα της αγοράς και του περιβάλλοντος και να συντάσσει σχετικά 

συμπεράσματα   
▪ Να αναπτύσσει κατάλληλες στρατηγικές μάρκετινγκ (τμηματοποίηση, στόχευση και τοποθέτηση) για την 

επίτευξη των στόχων της εταιρείας. 
▪ Να χρησιμοποιεί το πλαίσιο 4P (Προϊόν, Τόπος, Τιμή και Προώθηση) για να καθορίσει τα στοιχεία του 

μίγματος μάρκετινγκ που απαιτούνται για μια επιτυχημένη προσφορά προϊόντων. 
▪ Να κατανοεί και να εφαρμόζει τα απαραίτητα βήματα κατάστρωσης ενός σχεδίου μάρκετινγκ προϊόντων ή 

/ και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης. 
▪ Να πραγματοποιεί συστάσεις επί στρατηγικών θεμάτων της επιχείρησης και να τις επικοινωνεί με πειστικό 

τρόπο 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

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

▪ Λήψη αποφάσεων 
▪ Επικοινωνία 
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▪ Αυτόνομη εργασία 
▪ Ομαδική εργασία 
▪ Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
▪ Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
▪ Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Tο αντικείμενο και οι στόχοι της διοίκησης μάρκετινγκ  
2. Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ 
3. Ανάλυση αγορών (ανάλυση άμεσου περιβάλλοντος – ανάλυση SWAT) 
4. Έρευνα αγοράς και συμπεριφορά καταναλωτών και αγοραστών 
5. Στρατηγική μάρκετινγκ (τμηματοποίηση, στόχευση, διαφοροποίηση, τοποθέτηση) 
6. Ανάπτυξη προσφοράς αξίας – πολιτική προϊόντος και υπηρεσίας 
7. Ανάπτυξη προσφοράς αξίας – ανάπτυξη νέων προϊόντων 
8. Ανάπτυξη προσφοράς αξίας – διοίκηση μάρκας και αξία μάρκας 
9. Πολιτικές τιμολόγησης – με βάση το κόστος, με βάση τον ανταγωνισμό, με βάση της αντιλαμβανόμενη αξία 
10. Πολιτικές διανομής – κανάλια διανομής, πολύ-καναλική διανομή 
11. Πολιτικές προβολής – ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ 
12. Δείκτες απόδοσης ενεργειών μάρκετινγκ, οικονομικές προβλέψεις, προϋπολογισμός μάρκετινγκ 
13. Ανατροφοδότηση στην ομαδικής εργασία και επανάληψη-προετοιμασία εξετάσεων 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία – Διαλέξεις στην τάξη  
Διδασκαλία – Μελέτη περιπτώσεων και συζήτηση σε μικρές 
ομάδες εμβάθυνσης ανά θεματική ενότητα 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

▪ Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

▪ Χρήση Internet για επίδειξη μελετών περίπτωσης 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Διδασκαλία σε ομάδες 
εμβάθυνσης 

13 

Ομαδική εργασία σε 
μελέτη/ανάλυση/παρουσίαση 

σχεδίου μάρκετινγκ 

25 

Αυτοτελής Μελέτη 48 

  

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση (70%) η οποία περιλαμβάνει:  
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  
Ερωτήσεις σύντομης απάντηση με στόχο τη συγκριτική 
αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 
στοιχείων του μαθήματος. 

▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια 
και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 
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Πρακτική αποτίμηση δεξιοτήτων που περιλαμβάνει ανάλυση, 
σχολιασμός και δημόσια παρουσίαση σχεδίου μάρκετινγκ 
(30%) 
 
Κριτήρια αξιολόγησης: Ανάλυση, κριτική σκέψη, τεκμηρίωση, 
θεωρητικό υπόβαθρο, ικανότητες παρουσίασης 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
▪ Armstrong, G. and Kotler, P. (2009).  Εισαγωγή στο μάρκετινγκ, (9η έκδοση), Εκδ. Επίκεντρο., Αθήνα, 

ISBN: 9789604582014 
▪ Kotler, P., και Keller, K.L. (2017). Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, (15η έκδοση)., εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα, 

ISBN: 978-960-461-796-8. 
▪ Perrault, W.D., Cannon, J.P. and McCarthy, E.J. (2012). Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ: Μια Στρατηγική 

Προσέγγιση, Εκδ. Broken Hill Publishers Ltd., Αθήνα, ISBN: 9789604891504 
 

-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
▪ Journal of Marketing 
▪ Journal of Marketing Research 
▪ European Journal of Marketing 
▪ Journal of Academy of Marketing Science 
▪ Journal of Marketing Management 
▪ Marketing Intelligence and Planning 
▪ Journal of Strategic Marketing 

 


