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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Y3-MKT6 Οργάνωση  Διαφημιστικής  Επικοινωνίας 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Y3-MKT6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Οργάνωση  Διαφημιστικής  Επικοινωνίας  

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 γλωσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

https://eclass.uniwa.gr/courses/MARK115/  

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων αναφορικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
της διαφημιστικής εκστρατείας και την αξιολόγησή της. O φοιτητής θα αποκτήσει τις θεωρητικές και πρακτικές 
γνώσεις για τον προγραμματισμό και την αγορά του χώρου και του χρόνου στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και 
θα μπορέσει να σχεδιάσει, να οργανώσει, να συνθέσει και να αξιολογήσει μία διαφημιστική εκστρατεία για μία 
επιχείρηση ή/και για έναν πολιτιστικό οργανισμό. Ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται και να 
διαχειρίζεται σύνθετες δραστηριότητες και σχέδια εργασίας στον σχεδιασμό και οργάνωση της διαφημιστικής 
εκστρατείας προϊόντων και υπηρεσιών που συνεπάγεται την κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών και τη λήψη 
αποφάσεων στο εξειδικευμένο αυτό πεδίο. 
Ο σκοπός αυτός και τα αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων 
θεωρητικής διδασκαλίας, με μελέτες περιπτώσεων και παρουσίαση ομιλιών από στελέχη στην ελληνική αγορά, 
ειδήμονες στο χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με τη χρήση 
σύγχρονων μεθόδων θεωρητικής διδασκαλίας και με μελέτες περιπτώσεων.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

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

▪ Λήψη αποφάσεων 
▪ Ασκήσεις κριτικής 
▪ Αυτόνομη εργασία 
▪ Ομαδική εργασία 
▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
▪ Σχεδιασμός και Οργάνωση υποστηριζόμενων πρακτικών εφαρμογών στη διαφημιστική εκστρατεία   
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Εισαγωγή: Στόχοι διαφημιστικής εκστρατείας και δραστηριότητας. Στάδια υλοποίησης της διαφημιστικής 
δραστηριότητας  

2. Ο ρόλος της έρευνας στο σχεδιασμό της διαφημιστικής επικοινωνίας και εργαλεία έρευνας με την 
υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής: ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, προβολικές τεχνικές, 
σοφία του πλήθους 

3. Εργαλεία έρευνας με την υιοθέτηση των τεχνολoγιών αιχμής: data crowdsourcing, big data, cloud 
computing, mobile, computing, νευρομάρκετινγκ, ανάλυση περιεχομένου, τριγωνοποίηση 

4. Εργαλεία Ελέγχου του Περιεχομένου της Διαφήμισης στο Διαδίκτυο σχεδιασμός, στρατηγικής επιλογής 
μέσων και αποτελεσματικότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  

5. Τιμολογιακή πολιτική της ψηφιακής διαφήμισης -Προσδιορισμός και προϋπολογισμός της διαφημιστικής 
επικοινωνίας και τα οικονομικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

6. Σκιαγραφώντας το κοινό στο ψηφιακό περιβάλλον  
7. Δημιουργική στρατηγική και το περιεχόμενο του διαφημιστικού μηνύματος σε παραδοσιακά και ψηφιακά 

μέσα  
8. Εργαλεία μέτρησης αποτελεσματικότητας ψηφιακού μάρκετινγκ και διαφήμισης Αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της διαφήμισης 
9. Η εξέλιξη των παραδοσιακών μέσων  στην ψηφιακή εποχή  
10. Η συνεργασία του παραδοσιακού και του ψηφιακού μάρκετινγκ -Ολοκληρωμένη Επικοινωνία πολλαπλών 

διαφημιστικών μέσων 
11. Ψηφιακό μάρκετινγκ σε περίοδο κρίσεων  
12. Πολιτιστική Επικοινωνία με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης  
13. Κατανόηση και εξάσκηση στην περιγραφή και ανάλυση πλάνου μέσων για διάφορα προϊόντα/ υπηρεσίες 

με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού αναφορικά με την αγορά χώρου και χρόνου στα μέσα και 
πρακτικές εφαρμογές για τον προγραμματισμό στα μέσα από ένα ομαδικό project  

 

Περιπτωσιακές μελέτες από τον σχεδιασμό και την οργάνωση της διαφημιστικής προβολής βιομηχανικών, 
καταναλωτικών ή/ και πολιτιστικών αγαθών προϊόντων/ υπηρεσιών στα διαφημιστικά μέσα και προσομοιώσεις 
οργάνωσης διαφημιστικής εκστρατείας με πραγματικές μελέτες περίπτωσης από την αγορά με την παρουσία 
διευθυντικών στελεχών από μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες επικοινωνίας. Πρακτικές ασκήσεις 
και υποστηριζόμενες πρακτικές εφαρμογές κατανόησης των προγραμμάτων με την χρήση Η/Υ για τη δημιουργία 
ενός διαφημιστικού φυλλαδίου, αφίσας, πόστερ και πραγματικά δεδομένα από εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. 

 

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 με το πέρας κάθε 
διάλεξης με προσομοιώσεις 

34 

Αυτοτελής Μελέτη 39 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει σωρευτικά όλα ή 
μέρος των παρακάτω (80%): 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
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Ερωτήσεις σύντομης απάντησης για 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. 
 

Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη 
μελέτη περίπτωσης και επίλυση προβλημάτων (20%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Ελληνική 
 

▪ Κάβουρα Α. (2021) Επικοινωνία, Διαφήμιση και Μάρκετινγκ στο Ψηφιακό Περιβάλλον και ο ρόλος των 
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης  

▪ Ζώτος, Γ. (2018) Διαφήμιση, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Αποτελεσματικότητα, (6η έκδοση), Θεσσαλονίκη: 
University Studio Press.  

▪ Belch, G. and Belch, M. (2018) Διαφήμιση και Προώθηση, Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, 10η 
έκδοση, Θεσσαλονίκη: Tζιόλα.  

▪ Arens, W., Arens, C., Weigold, M. and Schaefer, D. (2015) Aποτελεσματική Διαφήμιση. Επιμέλεια: 
Αυλωνίτης Γ. και Κοκκινάκη Φ. Αθήνα: Rosili. 

▪ Chaffey, D. (2016) Ψηφιακές επιχειρήσεις και ηλεκτρονικό εμπόριο: Στρατηγική, υλοποίηση και εφαρμογές, 
Έκτη έκδοση, Αθήνα: Κλειδάριθμος. 

▪ Solomon, M., Marshall, G., Stuart, E. (2021) Mάρκετινγκ. Αληθινοί άνθρωποι,  αληθινές επιλογές. Αθήνα: 
Tζιόλα. (Eπιμέλεια: Aποστολάκης, Α., Κουργιαντάκης, Μ., Σαλαμούρα, Μ. 

▪ Chaffey, D. and Smith, P.R. (2017) Digital Marketing Excellence. Planning, Optimizing and Integrating Online 
Marketing. 5th Edition. London: Routledge. 

▪ Chaffey, D. and Ellis-Chadwick, F. (2016) Digital Marketing (6th Ed.) UK: Pearson. 
▪ Chaffey, D. (2019) Digital marketing. UK: Pearson. 
▪ 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. 

▪ Βarthes, R. (1997) Εικόνα, Μουσική, Κείμενο, Εκδόσεις Πλέθρον.  
▪ Berger, J. (2001) Η εικόνα και το βλέμμα, Εκδόσεις, Βιβλιόπολις. 
▪ Δουλκέρη Τ. (2003) Κοινωνιολογία της Διαφήμισης, (2η  έκδοση), Αθήνα: Παπαζήση.  
▪ Fiske, J. (1992) Εισαγωγή στην Επικοινωνία και Μοντέλα Επικοινωνίας,  Επικοινωνία και Κουλτούρα: 

Εκδόσεις Σταυράκου. 
▪ Field, S. (1986) Το σενάριο, Η τέχνη και η Τεχνική, Οι βάσεις της σεναριογραφίας, Αθήνα: Κάλβος.  
▪ Κάβουρα, Α. και Κυριακίδης, Σ. (2007) Κριτική προσέγγιση των προβολικών τεχνικών και του εργαλείου 

Target Group Index (TGI) στην έρευνα διαφήμισης, Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, Τεύχος 9.  
▪ Καρακασίδης, Ν.Γ. (1998) Design Συσκευασίας, Αθήνα: Ίων. 
▪ Kroeber-Riel, W.  (1998) Στρατηγική και Τεχνική της διαφήμισης, μτφρ: Ζέρβας Κ., Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα.  
▪ Κουρμούσης, Γ. (1997) Διαφήμιση, Από τη Θεωρία στην Πράξη, Αθήνα: Anubis. 
▪ Κουτσουλέλου-Μίχου (2004) Η Γλώσσα της Διαφήμισης. Κειμενογλωσσολογική Προσέγγιση του 

Διαφημιστικού Κειμένου, Αθήνα: Gutenberg. 
▪ Μουζακίτη, Φ.(2003) Φόρμα. Η Οπτική Γλώσσα στον Σύγχρονο Σχεδιασμό, Αθήνα:  Εκδόσεις Οδυσσέας. 
▪ Samson, H., Price W. Jr. (2002) Διαφήμιση, Σχεδιασμός και Τεχνικές, Επιμέλεια: Σαρρής Ν., Αθήνα: Έλλην. 
▪ Τζάλυ, Σ. (1997) Οι κώδικες της διαφήμισης. Ο φετιχισμός και η πολιτική οικονομία του νοήματος στην 

καταναλωτική κοινωνία, Αθήνα: Καστανιώτης.  
 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 

▪ Journal of Advertising Research  
▪ International Journal of Advertising 

 


