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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
EY8-MKT5 Μέθοδοι Υποστήριξης Αποφάσεων Μάρκετινγκ 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: EY8-MKT5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι Υποστήριξης Αποφάσεων Μάρκετινγκ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 
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/BA272/  

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος Μέθοδοι Υποστήριξης Αποφάσεων Μάρκετινγκ είναι να παρέχει στους φοιτητές τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη λήψη όσο το δυνατόν περισσότερο τεκμηριωμένων 
αποφάσεων στο πεδίο της Διοίκησης Μάρκετινγκ μέσα από τη χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, 
μεθόδων βελτιστοποίησης, εργαλείων προγνωστικής ανάλυσης και συσχέτισης, εξόρυξης γνώσης, και 
παρουσίασης δεδομένων. Στο μεθοδολογικό επίπεδο, οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε 
διάφορες στατιστικές μεθόδους με σκοπό την ανάλυση γεγονότων, την ανάπτυξη μοντέλων που να προβλέπουν 
μελλοντικές τάσεις και συμπεριφορές και την ανάπτυξη μοντέλων βελτιστοποίησης. Με την ολοκλήρωση του 
μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να: 
 

▪ Σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης. 
▪ Σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μικτά και πολυμεταβλητά μοντέλα πρόβλεψης χρησιμοποιώντας τόσο 

ιστορικά δεδομένα πωλήσεων όσο και δεδομένα για άλλους παράγοντες που επηρέασαν τη ζήτηση των 
πελατών. 

▪ Εφαρμόζουν μοντέλα τμηματοποίησης, μοντέλα ομαδοποίησης και μοντέλα δέντρων ταξινόμησης με σκοπό 
την εύρεση του προφίλ των πελατών. 

▪ Σχεδιάζουν καμπύλες προσφοράς και ζήτησης, να χρησιμοποιούν μοντέλα διάχυσης για την πρόβλεψη της 
ζήτησης νέων προϊόντων, και να εφαρμόζουν την ανάλυση σύζευξης σε συνδυασμό με μοντέλα 
μαθηματικού προγραμματισμού για την εισαγωγή νέων προϊόντων. 

▪ Σχεδιάζουν καμπύλες ζήτησης και ελαστικότητας τιμών, να τιμολογούν πακέτων προϊόντων, και να 
καθορίζουν τη βέλτιστη τιμής προώθησης προϊόντων προκαθορισμένης διάρκειας ζωής. 

▪ Εφαρμόζουν μεθόδους για τη βελτιστοποίηση της τοποθέτησης προϊόντων και της προσφερόμενης 
ποικιλίας προϊόντων σε ένα ή πολλαπλά σημεία πώλησης, να αναπτύσσουν στρατηγικές αγορών και 
τιμολόγησης για προϊόντα με μικρή διάρκεια ζωής, εποχιακών προϊόντων, και προϊόντων καταλόγου με 
πολύ λίγα ή καθόλου ιστορικά δεδομένα πωλήσεων. 

▪ Χρησιμοποιούν για τη μοντελοποίηση, την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων το Microsoft Excel ή/και 
άλλες εμπορικές ή ανοιχτού τύπου εφαρμογές λογισμικού. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

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

▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
▪ Λήψη αποφάσεων 
▪ Αυτόνομη Εργασία 
▪ Ομαδική Εργασία 
▪ Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων 
▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
▪ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
▪ Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας  

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Στόχοι και εργαλεία Αναλυτικής για την λήψη αποφάσεων στο μάρκετινγκ 
2. Οικονομετρικά μοντέλα και προβλέψεις ζήτησης 
3. Χρονολογικές σειρές και προβλέψεις ζήτησης. 
4. Προχωρημένα εργαλεία έρευνας μάρκετινγκ: Μέθοδοι προσδιορισμού προτιμήσεων με τη χρήση της 

Λογιστικής παλινδρόμησης 
5. Προχωρημένα εργαλεία έρευνας μάρκετινγκ: Αναγνώριση των αναγκών των πελατών, ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και Συνδυαστική Ανάλυση (Conjoint Analysis) 
6. Μοντέλα συμπεριφοράς καταναλωτών (RFM analysis)  
7. Υπολογισμός της αξίας πελατών (Customers Lifetime Value calculation)  
8. Μοντέλα ομαδοποίησης πελατών και τμηματοποίηση αγοράς. 
9. Μοντέλα κατηγοριοποίησης και εφαρμογή στατιστικών μεθόδων (Διακριτική Ανάλυση) και μεθόδων 

μηχανικής μάθησης (Δέντρα Αποφάσεων) 
10. Καμπύλες ζήτησης, ελαστικότητα τιμών, και πολιτικές τιμολόγησης. 
11. Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης 
12. Αναλυτική για το Google και τα Κοινωνικά Δίκτυα  
13. Επανάληψη-προετοιμασία εξετάσεων 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ▪ Διαλέξεις για τη θεωρία, τη μοντελοποίηση και την εφαρμογή 
των μεθόδων. 

▪ Διαλέξεις εργαστηριακού τύπου για τη εισαγωγή στη χρήση 
σχετικού λογισμικού. 

▪ Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα για την ανάλυση 
παραδειγμάτων σε πραγματικά δεδομένα. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

▪ Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

▪ Χρήση εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων για την ανάλυση 
πραγματικών δεδομένων (SPSS, Excel, R) 

▪ Χρήση του e-mail ή του MS Teams ή του Moodle για την 
επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Διδασκαλία σε ομάδες 
εμβάθυνσης 

13 
 

Ατομική εργασία σε 
μελέτη/ανάλυση/παρουσίαση 

πραγματικών δεδομένων 

45 

Αυτοτελής Μελέτη 41 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
 
Πρακτική αποτίμηση δεξιοτήτων(100%) 
Περιλαμβάνει ανάλυση, σχολιασμός και δημόσια παρουσίαση 
ατομικού project σε πραγματικά δεδομένα. 
 
Κριτήρια αξιολόγησης: Ανάλυση, κριτική σκέψη, τεκμηρίωση, 
θεωρητικό υπόβαθρο, ικανότητες παρουσίασης 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
Ελληνική 
 
▪ Μπάλτας, Γ. και Ρεπούσης, Π.Π. (2016). Επιχειρησιακή Αναλυτική & Ποσοτικά Υποδείγματα Μάρκετινγκ & 

Διαδικτύου, Εκδ. Rosili, Αθήνα, ISBN: 978-618-5131-38-8 
▪ Winston W. (2014). Marketing Analytics: Data-driven techniques with Microsoft Excel, Wiley, Hoboken, USA. 
▪ Σιώμκος Γ. και Βασιλικοπούλου, Ι. (2005). Εφαρμογή Μεθόδων Ανάλυσης στην Έρευνα Μάρκετινγκ, Εκδ. 

Σταμούλης, Αθήνα, ISBN: 9789603515937 
 

-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
▪ Journal of Marketing Analytics 
▪ Expert Systems and Applications 
▪ Journal of Marketing Research 

 


