
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-210607 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6ο (κατ. 

Μάρκετινγκ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 

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 

Επιλογισ Κατεφκυνςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν Τπάρχουν 

ΓΛΩΑΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικά 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

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 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα είναι ςε κζςθ να:   
1. Γνώςη:  να ειςάγει τον φοιτθτι ςτισ ζννοιεσ τθσ διαχείριςθσ και του ςχεδιαςμοφ των 
γεγονότων και των εκδθλϊςεων.  
2. Κατανόηςη: να κατανοοφν και να αναδεικνφουν τθ ςυμβολι των γεγονότων και των 
εκδθλϊςεων ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ και να εντάςςουν τθ διοργάνωςθ των γεγονότων 
και των εκδθλϊςεων ςτο πλαίςιο του βιωματικοφ μάρκετινγκ και τθσ ολοκλθρωμζνθσ 
επικοινωνίασ μάρκετινγκ.  
3. Εφαρμογή: να εφαρμόηουν και να παρουςιάηουν τα βαςικά ςτάδια ςχεδιαςμοφ και τισ 
επιμζρουσ φάςεισ των γεγονότων και των εκδθλϊςεων και να εφαρμόηουν όλεσ τισ 
παραπάνω γνϊςεισ ςτο ςχεδιαςμό μζςα ςτο πλαίςιο μίασ ολοκλθρωμζνθσ επικοινωνιακισ 
ςτρατθγικισ μάρκετινγκ.  



4. Ανάλυςη: να αναλφεται και να υπολογίηεται θ επίδραςθ των γεγονότων και των 
εκδθλϊςεων ςτθ διαμόρφωςθ εικόνασ για μία επιχείρθςθ, μία πόλθ και ζνα ζκνοσ.   
5. φνθεςη: να αποκτιςει μία ςυνολικι και ςυνδυαςτικι εικόνα των αποφάςεων ΜΚΣ ωσ 
λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και να ζχουν τθ δυνατότθτα να ςχεδιάςουν και να 
υλοποιιςουν μία εκδιλωςθ. Να μποροφν να εφαρμόςουν τθ κεωρία του Μάρκετινγκ 
γεγονότων και εκδθλϊςεων για να δθμιουργιςουν ξεχωριςτζσ εμπειρίεσ για τουσ πελάτεσ 
μιασ επιχείρθςθσ και τουσ επιςκζπτεσ ενόσ τουριςτικοφ προοριςμοφ.  
6. Αξιολόγηςη: να αποκτιςει τθν εμπειρία τθσ δθμιουργικισ και τθσ ςυςτθματικισ χριςθσ 
των αρχϊν , μεκόδων και ςτρατθγικϊν του ΜΚΣ ςτο ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ. 
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  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

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

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, για τισ αγορζσ και τισ 
ςυνκικεσ που επικρατοφν με τθ χριςθ τθσ κατάλλθλθσ μεκοδολογίασ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν   

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ   

 Λιψθ αποφάςεων   

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον   

 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ   

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Η βαρφτθτα των βιομθχανικϊν και γενικότερα των επιχειρθματικϊν ςυναλλαγϊν (των 
ςυναλλαγϊν που λαμβάνουν χϊρα μεταξφ επιχειριςεων) για τθν οικονομία και των 
ιδιαιτεροτιτων των αντίςτοιχων αγορϊν, οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ του περιεχομζνου του 
μακιματοσ ωσ ξεχωριςτό κλάδο του μάρκετινγκ.  
Σο μάκθμα ςτοχεφει να οδθγιςει τουσ φοιτθτζσ ςτθν κατανόθςθ των βαςικϊν 
χαρακτθριςτικϊν των βιομθχανικϊν (Β2Β) αγορϊν και των κυρίων διαφορϊν μεταξφ 
βιομθχανικοφ (Β2Β) μάρκετινγκ και μάρκετινγκ καταναλωτικϊν προϊόντων. Επιπλζον, θ 
ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ επζτρεψε τθν ανάπτυξθ τεχνικϊν οι οποίεσ πζραςαν από τθν 
περιοχι του βιομθχανικοφ μάρκετινγκ, ςτο μάρκετινγκ πολλϊν καταναλωτικϊν προϊόντων. 
Η μελζτθ και ανάπτυξθ του βιομθχανικοφ μάρκετινγκ ςυνειςζφερε ςτθν ανάπτυξθ του 
μάρκετινγκ ςχζςεων. Επιπλζον θ μελζτθ του ζχει ιδιαίτερθ βαρφτθτα και ιδιομορφίεσ κατά 
τθν εφαρμογι τθσ διοίκθςθσ μάρκετινγκ ςε τομείσ όπωσ θ διοίκθςθ πωλιςεων, θ 
εφοδιαςτικι και θ ανάπτυξθ νζων προϊόντων και καινοτομιϊν. 

1. Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ του Μάρκετινγκ Εκδθλϊςεων. 
2. χεδιαςμόσ Μάρκετινγκ εκδθλϊςεων ( Event Marketing). 
3. τρατθγικζσ Μάρκετινγκ εκδθλϊςεων. 
4. Επικοινωνία τθσ εκδιλωςθσ (Event Promotion). 
5. Τλοποίθςθ τθσ εκδιλωςθσ. 
6. Είδθ εκδθλϊςεων. 
7. Ανάλυςθ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ. 
8. Ανάλυςθ μείγματοσ Μάρκετινγκ. 



9. Κφκλοσ ηωισ Προϊόντοσ και ωριμότθτα αγοράσ. 

10. Προβολι – Προϊκθςθ. 
11. Χορθγία Εκδθλϊςεων – Τποςτιριξθ εκδθλϊςεων (Event Sponsorship – Event 

Endorsement). 
12. Οργανωτικά κζματα διαχείρθςθσ των Γεγονότων και των εκδθλϊςεων. 
13. Ειδικότερεσ μορφζσ Γεγονότων και εκδθλϊςεων. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ οπτικοακουςτικοφ και αλλθλεπιδραςτικοφ 
υλικοφ με τθ βοικεια ΣΠΕ. 
Τποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ και 
επικοινωνίασ με τουσ φοιτθτζσ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ moodle. 
 

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

Δρασηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  39 

Ατομικι εργαςία  35 

Αυτοτελισ μελζτθ 76 

  

φνολο 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. 

Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει:  
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  
- Επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικϊν με το Β2Β 
μάρκετινγκ  
- υγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ  
ΙΙ. Ατομικι Εργαςία (20%)  
κοπόσ τθσ εργαςίασ είναι ο ζλεγχοσ των 
δεξιοτιτων που ανζπτυξαν οι ςπουδαςτζσ που   
ςχετίηονται  με  το Β2Β μάρκετινγκ και θικανότθτά 
τουσ να ςχεδιάηουν και να υλοποιοφν ζνα ζργο. 
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