
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-

210604 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ςτ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
χεδιαςμόσ & Οργάνωςη Διαφημιςτικήσ 
Εκςτρατείασ 

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 5 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 Τπόβραθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ και ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

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 

Ο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πεξηγξάςεη ηνπο βαζηθνύο όξνπο ηνπ ρεδηαζκνύ 

κηαο δηαθήκηζεο, ηεο νξγάλσζεο απηήο θαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζην ζπλνιηθό 

απνηέιεζκα ηεο δηαθήκηζεο ζηελ επηζηήκε ηνπΜάξθεηηλγθ κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο 

θαη ηεο δηαθήκηζεο ησλ πξντόλησλ, ηεο δηαρείξηζεο ηεο θαηαλαισηηθήο αγνξάο πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επηζηήκε ηνπ Μάξθεηηλγθ, ζε θνηηεηέο πνπ εηζέξρνληαη θαηά 

ην ηέινο ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζην επηζηεκνληθό πεδίν ηνπ ηκήκαηνο.  

Εμεγεί ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ όξσλ ρεδηαζκόο θαη Οξγάλσζε 

κηαο Δηαθήκηζεο. Δηαρσξίδεη αληηιεπηά ηνπο 2 απηνύο όξνπο. Οξηνζεηεί ην θάζε 

επηζηεκνληθό πεδίν.Δίλεη ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπλ ηηο βαζηθέο 



δεμηόηεηεο ζηελ ρξήζε ηνπ δεκηνπξγηθνύ ζηελ δηαθήκηζε, ζηελ δηαρείξηζε 
απνθάζεσλ γηα ηελ νξζή θαη εζηθή δηαθήκηζε, ζηελ ζπκβνπιεπηηθή επηζηήκε κέζσ 

ηαθηηθώλ θαη θαλόλσλ ηεο δηαθήκηζεοζε όιεο ηεο θαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Επίζεο  ζθνπόο είλαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο ζε 

εθαξκνγέο πξαγκαηηθώλ casestudiesεπηρεηξήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

εμεηδηθεπκέλσλ πξνηόλησλ. 

Οη θνηηεηέο κεηά ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο ζα κπνξνύλ λα:  

1. ΓΝΩΗ- αλαγλσξίδνπλ θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ δηαθεκίζεσλ- 

λα ζρεδηάδνπλ δηαθεκίζεηο – λα πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ 

δηαθεκίζεσλ/επηθνηλσληώλ- λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο ηύπνπο ησλ δηαθεκίζεσλθαη λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηνπο βαζηθνύο ηύπνπο θαηαλαισηώλ αλάινγα κε ηελ θάζε 

ζηνρεπκέλεαγνξά. θνπόο είλαη λα αληηιεθζνύλ ηνπο όξνπο θαη ηνπο ζηόρνπο κηαο 

απνηειεζκαηηθήο δεκηνπξγηθήο δηαθήκηζεο. Να γλσξίδνπλ όια ηα ηκήκαηα 

δεκηνπξγίαο κηαο δηαθήκηζεο θαη ηελ νξγάλσζε απηήο κέζσ δεκηνπξγίαο θεηκέλσλ-

ηειενπηηθώλ-ξαδηνθσληθώλ-socialmediaΚιπ, λα πηνζεηνύλ επηθνηλσληαθέο κεζόδνπο 

θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηα δηαθεκηζηηθά νθέιε αιιά θαη ηα επηθνηλσληαθά ιάζε. 

2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ- λα δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθεκίζεσλ –λα 

δηαθξίλνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαθήκηζεο ζην δεκηνπξγηθό θαη 

ζρεδηαζηηθό ηνκέα- λα εμεγνύλ θαη λα εθηηκνύλ ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ 

θαηεγνξηώλζηελ δηαθήκηζε- λα εθηηκνύλ θαη δηαθξίλνπλ βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο δεκηνπξγίαο κηαο ζηνρεπκέλεοδηαθήκηζεο- λα δηαθξίλνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηηο δηαθήκηζεο ζε κηα αγνξά θαζώο θαη λα θαηαλννύλ ηε βαζηθή δνκή ηεο. 

 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ- λα αλαθαιύπηνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαθήκηζεο 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ Πνιηηηθνύ Μάξθεηηλγθ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ απηνύ ζηελ 

ζηνρεπκέλεαγνξά ησλ θαηαλαισηώλ. 

4. ΑΝΑΛΤΗ- λα αληηιακβάλνληαη ην θνηλό ζηόρν θαη ηελ αγνξά ζηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα αλαιύζνπλ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζε απηήλ κέζσ ηεο δηαθήκηζεο θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο ζην πεδίν ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη λα κπνξέζνπλ  λα πινπνηνύλ ηελ 

επηιεγόκελε δηαθήκηζε. 

 5. ΤΝΘΕΗ- λα ζπλζέηνπλ ηηο δηαβαζκίζεηο ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνύ 

θαη ησλ ηκεκάησλ απηώλ, ζε κηα επηρείξεζε θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

δηαθνξεηηθόηεηα ηνπο αλάινγα κε ηηο αγνξέο θαη ηα δεδνκέλααπηώλ. 

 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – λα αμηνινγνύλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ ησλ 

αγνξώλ- λα αμηνινγνύλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη πξνγελέζηεξεο 

επηινγέο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην δεκηνπξγηθό ηκήκα κέζα από ηα casestudies ησλ - λα 

αμηνινγνύλ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ δηαθήκηζε θαη ζηελ επηθνηλσλία. 
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 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  



Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 
χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
 Λιψθ αποφάςεων  
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Ομαδικι εργαςία  
 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 

1.Σηπαηηγική Γιαθημιζηικήρ Δκζηπαηείαρ 

 
2.Βαζικοί Παπάγονηερ Δπιλογήρ Μέζυν Ι. Βαζικοί Παπάγονηερ Δπιλογήρ Μέζυν ΙΙ 

 

4.Γιαθημιζηικοί Σηόσοι 

 

5.Σσεδιαζμόρ επιλογήρ ΜΜΔ – Γιαθήμιζη ζηο Γιαδίκηςο – Καθοπιζμόρ Γιαθημιζηικού 

Πποςπολογιζμού 

 

6.Η ζηπαηηγική ηηρ Γιαθήμιζηρ 

 

7.Ολοκληπυμένη Δπικοινυνιακή Σηπαηηγική Μάπκεηινγκ 

 

8.Σσεδιαζμόρ & Οπγάνυζη Γιαθημιζηικήρ Δκζηπαηείαρ 

 

9.Ο πόλορ ηυν ΟΔΜ ζηη διαδικαζία ηος Μάπκεηινγκ 

 

10.Η οπγάνυζη για ηη διαθήμιζη και ηην πποώθηζη. Απότειρ ηηρ ζςμπεπιθοπάρ ηος 

καηαναλυηή 

 

12.Παπακολούθηζη και Ανάλςζη CasestudiesΣσεδιαζμώνδιαθημίζευν Παγκοζμίυρ 

 

13. Η διαδικαζία ηηρ επικοινυνίαρ – Οι ζςνηελεζηέρ Πηγήρ Μηνύμαηορ και Γιαύλος 

 

14. Σσεδιαζμόρ και ζηπαηηγική μέζυν – Άμεζο Μάπκεηινγκ – Τα μέζα ςποζηήπιξηρ 

 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

ΠΡΟΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΩΠΟκαι Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςη με ςφγχρονα και αςφγχρονα εργαλεία 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

ΧΡΗΗ ΣΠΕ με προτζέκτορα 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

Δραςτθριότθτα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμινου 



βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Διάλεξη 39 

εμινάρια - 
Αμφίδρομη 
επικοινωνία και 
προβληματιςμοί με 
realcasesstudies 

61 

υγγραφή Εργαςίασ 50 

  

ςυνολο 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. 

Η Γιώζζα αμηνιόγεζεο είλαη ε ειιεληθή θαη 

δύλαηαη γηα αιινδαπνύο θνηηεηέο λα είλαη ε 

Αγγιηθή (θνηηεηέο από πξνγξάκκαηα 

αληαιιαγώλ).  

Ωο δηακνξθσηηθή κέζνδνο αμηνιόγεζεο είλαη ε 

εθπόλεζε εξγαζηώλ, (ιόγσ ηεο δπζθνιίαο ηεο 

γιώζζαο δηόηη ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ 

Ειιεληθή) γηα ηνπο αιινδαπνύο θνηηεηέο ηηο 

νπνίεο θαη θαηαζέηνπλ ζε ελδηάκεζεο εκεξνκελίεο 

ηνπ εμακήλνπ.  

ηνπο θνηηεηέο νη νπνίνη δηδάζθνληαη θαλνληθά ην 

κάζεκα ζηελ Ειιεληθή Γιώζζα, ν ηξόπνο 

εμέηαζεο είλαη ησλ πνιιαπιώλ επηινγώλ θαη ηεο 

ζπγγξαθήο εξγαζίαο. 

Ωο πκπεξαζκαηηθή αμηνιόγεζε 

ρξεζηκνπνηνύληαη γξαπηά ή δηαδηθηπαθά ηεζη ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πνπ δύλαληαη λα 

πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο.  

Η ηειηθή βαζκνιόγεζε είλαη άζξνηζκα ησλ 

δηακνξθσηηθώλ θαη ζπκπεξαζκαηηθώλ 

αμηνινγήζεσλ ησλ θνηηεηώλ.  

Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο έρνπλ λα θάλνπλ αθελόο 

ζηε ηειηθή εμέηαζε ζηελ επίηεπμε ησλ 

Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

παξαπάλσ. Γηα θάζε Μ.Α. ε βαζκνινγία 

δηαθξίλεηαη δίπια ζηελ εξώηεζε θαη είλαη γλσζηή 

ζηνπο θνηηεηέο.  

Μεηά ηελ έθδνζε ησλ βαζκώλ νη θνηηεηέο 

δύλαληαη λα πξνζέιζνπλ ζην γξαθείν ηνπ 

θαζεγεηή γηα λα δνπλ ην γξαπηό ηνπο. 

Όιεο νη εξσηήζεηο ηηο αμηνιόγεζεο είλαη κόλν από 

ηα θεθάιαηα πνπ δηδάρηεθαλ νη θνηηεηέο θαη δελ 



ππάξρνπλ εξσηήζεηο θξίζεσο. Ωο απνηέιεζκα 
ηνύηνπ ν θάζε θνηηεηήο γλσξίδεη απηόκαηα κεηά 

ην ηέινο ηεο εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο, ηηο 

εξσηήζεηο από ηα θεθάιαηα ηεο εμέηαζεο θαη ηελ 

νξζή απάληεζε. 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενθβιβλιογραφία : Διαφιμιςθ & Προώκθςθ – Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Μάρκετινγκ, 
Belch&Belch, Εκδόςεισ Τηιόλα, 10θ ζκδοςθ 

 
 

 


