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1. ΓΕΝΙΚΑ  

ΧΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ  

ΣΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΘΘ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  1605-210201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  2o 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  Μίγμα Μάρκετινγκ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ   
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά  

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι  
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των  
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ  
ΩΡΕ  

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ  

Διαλζξεισ  3  5  

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 

ςτο (δ).  

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,   

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ   
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Γενικοφ Τπόβακρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:  

 
Δεν Τπάρχουν  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ:  
Ελλθνικά  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε  
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)  
Δεν ζχει link ςτθ ςελίδα ΔΟΜΣ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  

Μαθηςιακά Αποτελέςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α   
• Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  
• Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα 

Β•Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  



Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα μπορεί:   

1. Γνώςη: να περιγράφει και να προςδιορίηει τα δεδομζνα τθσ αγοράσ για μια 
επιχείρθςθ ι ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν.  

2. Κατανόηςη: να διακρίνει τισ τεχνικζσ τθσ τμθματοποίθςθσ τθσ αγοράσ βάςει 
διαφόρων κριτθρίων και να τισ εξθγιςει. 

3. Εφαρμογή: να ςχεδιάςει ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα μάρκετινγκ για 
λογαριαςμό μιασ επιχείρθςθσ.  

4. Ανάλυςη: να αναπτφςςει και να ςυνδυάςει τθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ των 

βαςικϊν λειτουργειϊν του μάρκετινγκ όπωσ παρουςιάςτθκαν ςτο ειςαγωγικό 

μάκθμα του πρϊτου εξαμινου.  

5. φνθεςη: να ςυνκζτουν  ςωςτά τθν ορολογία και να αξιολογοφν τισ αποφάςεισ 
που λαμβάνονται αναφορικά με τα ςτοιχεία του μίγματοσ μάρκετινγκ.  Να 
ζχουν τθν ικανότθτα να οργανϊνουν και να εξθγοφν τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ αναφορικά με τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται προκειμζνου να 
προτείνουν τισ επιχειρθματικζσ αποφάςεισ που αφοροφν ςτα ςτοιχεία του 
μίγματοσ μάρκετινγκ .  

6. Αξιολόγηςη: να ορίηουν τισ διαδικαςίεσ  και τισ μεκόδουσ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ τθσ κάκε απόφαςθσ που αφορά ςτα ςτοιχεία του 
μίγματοσ μάρκετινγκ, των αλλθλεπιδράςεων ανάμεςα ςε αυτά και των 
αποτελεςμάτων ςτθν ςυνολικι ςτρατθγικι μάρκετινγκ τθσ επιχείρθςθσ.  Να 
ςυγκρίνουν τισ αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςτα επιμζρουσ ςτοιχεία που 
ςυνκζτουν το μίγμα μάρκετινγκ. 

 

Γενικέσ Ικανότητεσ  
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και  Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων   
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων  Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
τεχνολογιϊν   Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον   
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ   
Λιψθ αποφάςεων   
Αυτόνομθ εργαςία   Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ   
Ομαδικι εργαςία   Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον   ……  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον   Άλλεσ… Παράγωγι νζων 

ερευνθτικϊν ιδεϊν   ……. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/ τριεσ αναπτφςςουν 
γνϊςεισ που κα τουσ βοθκιςουν να:  
  Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ 

και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
 Λιψθ αποφάςεων  
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
 Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  



Σο μάκθμα αναλφει ςε βάκοσ ζννοιεσ που αφοροφν ςτισ πολιτικζσ των ςτοιχείων του 

μίγματοσ μάρκετινγκ με ςτόχο οι φοιτθτζσ να οικοδομιςουν γνϊςθ, θ οποία βαςίηεται 

ςτθν κεωρία του μάρκετινγκ με ςτόχο να καταςτιςει τουσ φοιτθτζσ  ςε κζςθ να 

χρθςιμοποιιςουν ςε πρακτικό επίπεδο, ςτουσ κλάδουσ που κα εργαςκοφν. Αποτελεί 

ςυνζχεια του ειςαγωγικοφ μακιματοσ «ΑΡΧΕ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ».  

Σο μζροσ του μακιματοσ που αναφζρεται ςτθν ζννοια του προϊόντοσ καλφπτει (α) γενικζσ 

ζννοιεσ πολιτικισ προϊόντοσ, τιμισ, επικοινωνίασ και διανομισ (β) μοντζλα διοίκθςθσ 

χαρτοφυλακίου προϊόντων, (γ) καινοτομία και ανάπτυξθ νζων προϊόντων, (δ) τα βαςικά 

ςτοιχεία διοίκθςθσ τθσ επωνυμίασ και ςτοιχεία διαχείριςθσ του προϊόντοσ ςτα διάφορα 

ςτάδια του κφκλου ηωισ του. Σο μζροσ που αναφζρεται ςτο τμιμα τθσ διανομισ καλφπτει 

τθν ζννοια, το αντικείμενο και ςθμαςία τθσ διανομισ και των logistics, τον ςχεδιαςμό, τθν  

διοίκθςθ και τισ ςτρατθγικζσ δικτφου διανομισ, τθν διοίκθςθ και οργάνωςθ τθσ 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, τθν διοίκθςθ και οργάνωςθ των εμπορικϊν επιχειριςεων, και τθν 

πολυκάναλθ διανομι. Σο μζροσ που εςτιάηει ςτθν ζννοια και τθ ςθμαςία τθσ τιμισ 

παρουςιάηει τθν ζννοια τθσ τιμολογιακισ ςτρατθγικισ κακϊσ και ςτουσ κυριότερουσ 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν τιμι και τθν διαδικαςία τιμολόγθςισ ενόσ προϊόντοσ. 

Επιπρόςκετα, περιγράφονται οι διαφορζσ που υπάρχουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

τιμολογιακισ ςτρατθγικισ ςε διαφορετικά είδθ αγορϊν.Σζλοσ, το μζροσ του μακιματοσ το 

οποίο αναφζρεται ςτο ςτοιχείο τθσ επικοινωνίασ ςτοχεφει να  παρουςιάςει τουσ τρόπουσ 

προβολισ και προϊκθςθσ που διακζτει μια επιχείρθςθ ι ζνασ οργανιςμόσ ςτο πλαίςιο του 

μάρκετινγκ. Θ φλθ του μακιματοσ ζχει ωσ ςτόχο να γνωρίςει και να εξοικειϊςει του 

φοιτθτζσ με τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μια επιχείρθςθ ι ζνασ οργανιςμόσ μπορεί να 

ςυντονίςει τα μζςα και τουσ τρόπουσ που διακζτει προκειμζνου να διαμορφϊςει ςτο κοινό 

μια ξεκάκαρθ, ςυνεπι και κετικι εικόνα για τον ίδιο και τα προϊόντα του ςτο πλαίςιο του 

μίγματοσ μάρκετινγκ. Ειδικότερα,    

1. φνδεςθ του μακιματοσ με τισ «Αρχζσ Μάρκετινγκ»  

2. τοιχεία προϊοντικοφ ςχεδιαςμοφ για αγακά και υπθρεςίεσ  

3. ProductManagement και ανάπτυξθ νζων προϊόντων  

4. Διανομι και ανάπτυξθ καναλιϊν  

5. Διανομι, εξυπθρζτθςθ πελατϊν και Logistics 

6. Λιανζμποροι, χονδρζμποροι και ενδιάμεςοι και ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ τουσ  

7. Ειςαγωγι ςτθν προϊκθςθ και  ςτθν ζννοια τθσ Ολοκλθρωμζνθσ  

Επικοινωνίασ Μάρκετινγκ  

8. Προςωπικζσ πωλιςεισ και εξυπθρζτθςθ πελατϊν λιανικισ  

9. Παρουςίαςθ των βαςικϊν ςτοιχείων του μίγματοσ επικοινωνίασ και ανάλυςθ τθσ 

καταλλθλότθτάσ τουσ.  

10. Ειςαγωγι ςτθν τιμολόγθςθ και ανάλυςθ των παραγόντων διαμόρφωςισ τθσ  

11. Μεκοδολογίεσ κακοριςμοφ τθσ τιμισ ςτθν πράξθ  

12. Εφαρμογι και Ζλεγχοσ χεδίων Μάρκετινγκ: Εξζλιξθ και Επανάςταςθ Εβδομάδα  

13. Θ ςφνδεςθ του μάρκετινγκ με άλλεσ λειτουργικζσ περιοχζσ μζςω τθσ ανάπτυξθσ των 

επιχειρθματικοφ μοντζλου.  

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν  

 

Γίνεται ανάρτθςθ των διαφανειϊν των διαλζξεων 

ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ ςτθν πλατφόρμα 

moodle  του Σμιματοσ  



 
μζκοδοι διδαςκαλίασ.  
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,  
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι  

 

Δραςτθριότθτα   Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμινου  

Διαλζξεισ   39  

Φροντιςτιριο     

 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό  

 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,  

 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι για  

 
τισ αρχζσ του ECTS 

 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ      

υγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν    

 

εμινάρια     

Αςκιςεισ     

Ομαδικι Εργαςία ςε 

μελζτθ περίπτωςθσ 

αναφορικά με τισ 

διαχείριςθ των ςτοιχείων 

του μίγματοσ μάρκετινγκ 

ενόσ καταναλωτικοφ 

προϊόντοσ  

21   

Μελζτθ & ανάλυςθ  

βιβλιογραφίασ  

 

Πρακτικι (Σοποκζτθςθ)     

Κλινικι Άςκθςθ     

Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο     

Διαδραςτικι διδαςκαλία     

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ     

Καλλιτεχνικι δθμιουργία     

Αυτοτελισ Μελζτθ   90  

Άλλο:      

φνολο Μακιματοσ    150  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ   
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ  
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία  
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,  
Κλινικι  Εξζταςθ  Αςκενοφσ,  Καλλιτεχνικι  
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ  
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ.  

Γραπτι τελικι εξζταςθ και γραπτι εργαςία, θ 
οποία παρουςιάηεται ςτθν αίκουςα, που 
προςαυξάνει τθ βακμολογία τθσ τελικισ εξζταςθσ.   

Θ γραπτι τελικι εξζταςθ (100%) που περιλαμβάνει 
τθν ανάλυςθ των κεωρθτικϊν ηθτθμάτων και 
γνϊςεων που αναλφκθκαν κατά τθν διάρκεια των 
παραδόςεων .  
Θ εξεταςτζα φλθ αναρτάται ςτο moodle και 
αφιερϊνεται χρόνοσ πριν από τθν εξζταςθ ςτθν 
επίλυςθ αποριϊν ςχετικά με τθν εξεταςτζα φλθ. 
Διατθρείται αρχείο τεκμθρίων εξζταςθσ φοιτθτϊν 
μζχρι τθν λιψθ του πτυχίου τουσ. 
Μετά τθν εξζταςθ διατίκεται χρόνοσ ςε κάκε 
φοιτθτι για διευκρίνιςθ των λακϊν του και 
εξιγθςθ τθσ βακμολογίασ του. 



5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Η προτεινόμενθ βιβλιογραφία, αρκρογραφία και γενικώσ οι πθγζσ ςτισ οποίεσ οι φοιτθτζσ 
μποροφν να αναηθτιςουν δεν διαφζρουν από αυτζσ που προτείνονται για το μάκθμα «ΑΡΧΕ 
ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ» Προτεινόμενθ βιβλιογραφία  

• Dibb S, Simkin L, Pride W, FerellO.C.(2021) Μάρκετινγκ-Ζννοιεσ και τρατθγικζσ, 
Εκδόςεισ BrokenHill 

• Kotler P., Keller K.L. (2006). Μάρκετινγκ Μάνατημεντ, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ.  

• Perreault W. (2011)  Marketing Μια τρατθγικι Προςζγγιςθ, Εκδόςεισ BrokenHill•

 Solomon M, Marshall G., Stuart E, (2020) Μάρκετινγκ, Εκδόςεισ Α. ΣΗΙΟΛΑ& ΤΙΟΙ Α.Ε.  

• Δθμθτριάδθσ ., Σηωρτηάκθ Α. (2010). Μάρκετινγκ, Αρχζσ, τρατθγικζσ, Εφαρμογζσ, 
Εκδόςεισ Rosili.  

• Παςχαλοφδθσ Δθμιτριοσ, (2018), Ειςαγωγι ςτο Μάρκετινγκ, Εκδόςεισ Α. ΣΗΙΟΛΑ& ΤΙΟΙ  

Α.Ε.  

 

υναφι επιςτθμονικά περιοδικά  

• Journal of Consumer Research   

• Journal of Marketing 

• Journal of Marketing Research   

• MarketingScience 

• Journal of the Academy of Marketing Science  

• Journal of ConsumerPsychology  

• International Journal of Research in Marketing  

 


