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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Υ2-ΜΚΤ7 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών & Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ2-ΜΚΤ7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών & Ψηφιακό 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/BA239/  

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν, υλοποιούν 
και προσφέρουν υπηρεσίες στο φυσικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον. Οι υπηρεσίες αποτελούν συνεχώς 
αυξανόμενο μέρος της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα η «επιστήμη των υπηρεσιών» 
βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να: 
 

▪ Κατανοεί βασικά στοιχεία που άπτονται της παροχής υπηρεσιών, όπως τα διακριτά χαρακτηριστικά των 
υπηρεσιών, τις βασικές διαφορές μεταξύ κατασκευαστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και θέματα που άπτονται της σημασίας της ποιότητας υπηρεσιών, της ικανοποίησης 
πελατών και της πιστότητας.  

▪ Αντιλαμβάνεται σε βάθος τη φύση και τη σημασία των κλάδων παροχής υπηρεσιών σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο και να κατανοεί τα σύγχρονα θέματα που άπτονται της διοίκησης υπηρεσιών 

▪ Εκτιμά το ρόλο των εργαζομένων στην διαδικασία παροχής υπηρεσιών, να εξηγεί τις βασικές προκλήσεις 
του σχεδιασμού και της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών και να μάθει τον τρόπο διαχείρισης που 
σχετίζονται με τη διαχείριση και την άρση αστοχιών στην παροχή υπηρεσιών 

▪ Κατανοεί τη φύση των επτά συστατικών  του μίγματος μάρκετινγκ (7Ps ) και να αναλύει πως αυτά μπορούν 
να εφαρμοστούν σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος 

▪ Χρησιμοποιεί αναλυτικές τεχνικές, έννοιες και εργαλεία για να αξιολογεί υφιστάμενες επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών και τις πρακτικές τους 

▪ Χρησιμοποιεί όλων των τύπων τις πληροφοριακές πηγές για την άντληση πληροφοριών  
▪ Αναλύει τη σημασία της διοίκησης διαδικασιών για το μάρκετινγκ υπηρεσιών σε σχέση με της στρατηγικές 

δυναμικότητας της επιχείρησης, τις στρατηγικές ποιότητας κα του τρόπου διασφάλισης της, και του  
περιβάλλοντος χώρου και των υλικών στοιχείων της προσφοράς στο μάρκετινγκ υπηρεσιών 

▪ Αναγνωρίζουν και να αναλύουν ψηφιακές στρατηγικές μάρκετινγκ βασιζόμενες στις online προτάσεις 
αξίας και την ανάπτυξη αγοράς/προϊόντος.  

▪ Χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα μαζικής επικοινωνίας για να δημιουργούν online παρουσία.  
▪ Αναγνωρίζει, να κατανοεί και να εφαρμόζει τις κυριότερες φάσεις του προγραμματισμού μάρκετινγκ για 

διάφορους κλάδους των υπηρεσιών στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον και να παρουσιάζει τα ευρήματά 
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του γραπτώς και προφορικώς, μέσα από τη συμμετοχή και τη συνεργασία  με συμφοιτητές του σε 
ολιγομελής ομάδες. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

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

▪ Ομαδική Εργασία 
▪ Σχεδιασμός και Διαχείριση Μελέτης – Περίπτωσης 
▪ Λήψη Αποφάσεων στις Στρατηγικές Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 
▪ Προαγωγή της ελεύθερης σκέψης, της κρίσης και της ολοκλήρωσης με προτάσεις μάρκετινγκ. 
▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
▪ Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
▪ Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Δημιουργία αξίας στην οικονομία των υπηρεσιών 
2. Κατανόηση της συμπεριφοράς των πελατών υπηρεσιών και τοποθέτηση υπηρεσιών στις ανταγωνιστικές 

αγορές 
3. Ανάπτυξη υπηρεσιών, μαρκών υπηρεσιών 
4. Διανομή υπηρεσιών μέσω φυσικών και ηλεκτρονικών καναλιών 
5. Τιμολόγηση υπηρεσιών - διαχείριση εσόδων 
6. Επικοινωνία στο μάρκετινγκ υπηρεσιών 
7. Σχεδιασμός διαδικασιών εξυπηρέτησης  - εξισορρόπηση ζήτησης και δυναμικότητας 
8. Διαμόρφωση περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών 
9. Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών και παραγωγικότητας 
10. Μάρκετινγκ και διαδίκτυο, ηλεκτρονικός καταναλωτής 
11. Δημιουργία (προϊόντα, υπηρεσίες, περιεχόμενο) και τιμολόγηση (επιχειρησιακά μοντέλα) αξίας στο 

ψηφιακό μάρκετινγκ 
12. Επικοινωνία αξίας στο ψηφιακό περιβάλλον 
13. Ανατροφοδότηση στην ομαδικής εργασία και επανάληψη-προετοιμασία εξετάσεων 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: 1) Διαλέξεις στην τάξη - Ανάλυση μελετών περίπτωσης  
2) Ομάδες εμβάθυνσης 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

1) Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Open e-class 
2) Χρήση internet/YouTube για επίδειξη μελετών περίπτωσης 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ομάδες Εμβάθυνσης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 

μεθοδολογιών και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 

μικρότερες ομάδες φοιτητών 

13 

Ομαδική Εργασία σε 
ανάλυση μελετών 

περίπτωσης και σχεδίου 
μάρκετινγκ για δοσμένη ή νέα 
ψηφιακή/συμβατική υπηρεσία 

25 

Αυτοτελής Μελέτη 48 

Σύνολο 
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
 
Γραπτή Τελική Εξέταση (70%) η οποία περιλαμβάνει:  
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και 
Αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας σε Θέματα Ανάπτυξης.   
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 

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

και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 
 
Εκπόνηση και παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (30%). 
Επιλογή επιχείρησης παροχής συμβατικών ή/και ψηφιακών 
υπηρεσιών και η παρουσίαση στοιχείων όπως: Σκοπός, 
αποστολή, όραμα, ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος, οργανωτική δομή, αγορές στόχος και κριτήρια 
τοποθέτησης, περιγραφή χαρτοφυλακίου υπηρεσιών, μέθοδοι 
τιμολόγησης, μέθοδοι διανομής και επικοινωνιακό μίγμα. 
 
Κριτήρια αξιολόγησης: Ανάλυση, κριτική σκέψη, τεκμηρίωση, 
θεωρητικό υπόβαθρο, ικανότητες παρουσίασης 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Ελληνική 
 
▪ Wirtz, J. και Lovelock, C. (2018). Μάρκετινγκ Υπηρεσιών: Άνθρωποι, Τεχνολογία, Στρατηγική, 8η έκδοση, 

Εκδόσεις Δίσιγμα, Θεσ/νικη 
▪ Αυλωνίτης Ι. Γ., Γούναρης, Σ. και Τσιότσου Ρ. (2016), Μάρκετινγκ Υπηρεσιών: Μάνατζμεντ, Στρατηγικές 

Και Νέες Τεχνολογίες, Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD, Αθήνα 

▪ Βλαχοπούλου, Μ., και Δημητριάδης, Σ. (2014), eλεκτρονικό Επιχειρείν Και Μάρκετινγκ: Καινοτόμα 

Μοντέλα Και Ψηφιακό Περιβάλλον, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα. 
▪ Βλαχοπούλου, Μ. (2019), Ψηφιακό Μάρκετινγκ: Από Τη Θεωρία Στην Πράξη, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα 
▪ Chaffey, D. (2016). Ψηφιακές Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Στρατηγική, Υλοποίηση και 

Εφαρμογή, Εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, Αθήνα,  
 

-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
▪ Journal of Services Marketing 
▪ Journal of Service Management 
▪ Journal of Service Research 
▪ Service Theory and Practice 
▪ Journal of Retailing and Consumer Services 
▪ Journal of Interactive Marketing 
▪ Electronic Commerce Research and Applications 
▪ Electronic Commerce Research 

 


