
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-
210702 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ψθφιακό 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 

Ειδικοφ Τπόβακρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ και ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ommt.ihu.gr/wp-

content/uploads/courses21/210702_Per_Pshfiako-mkt.pdf 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

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 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ των νζων δυνατοτιτων, τόςο ςε 
ςτρατθγικό όςο και ςε τακτικό επίπεδο, και θ ςφνδεςι ςτουσ με τθ ςυνολικι 
ςτρατθγικι μάρκετινγκ ενόσ οργανιςμοφ ι εταιρίασ. 
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 
 
1. ΓΝΩΗ: περιγράψουν και να προςδιορίςουν τα κφρια εργαλεία του ψθφιακοφ 
μάρκετινγκ και να είναι ςε κζςθ να τα εφαρμόςουν ςε ζνα αρχικό επίπεδο 
 
2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: να διακρίνουν και να εξθγιςουν το αναγκαίο κεωρθτικό υπόβακρο 



ςτο χϊρο του Ψθφιακοφ Μάρκετινγκ υιοκετϊντασ μια διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ.  

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ταξινομοφν και να εξετάηουν τα κατάλλθλα εργαλεία ανάλογα με 
τουσ ςτόχουσ μάρκετινγκ και τα δεδομζνα τθσ αγοράσ Ανακαλφπτουν  και να 
εξετάηουν οι φοιτθτζσ τισ ερευνθτικζσ ευκαιρίεσ που προκφπτουν ςτο χϊρο του 
Ψθφιακοφ Μάρκετινγκ και να αποκτιςουν εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν 
εκπόνθςθ ςχετικϊν ερευνθτικϊν ςχεδίων.   
 
4. ΑΝΑΛΤΗ: ςχεδιάςουν οι φοιτθτζσ τισ βαςικζσ διαςτάςεισ τθσ πρακτικισ χριςθσ 

εφαρμογϊν Ψθφιακοφ Μάρκετινγκ ςε οργανιςμοφσ και τα κφρια ηθτιματα που 

ςυνδζονται με τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςι τουσ.  

5. ΤΝΘΕΗ: οργανϊςουν και να εξθγιςουν τισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν τα 

Πλθροφοριακά υςτιματα ςτθν υλοποίθςθ ενεργειϊν ςτο πλαίςιο του ςτρατθγικοφ 

ςχεδιαςμοφ Μάρκετινγκ. 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: ςυγκρίνουν και να αξιολογοφν ψθφιακζσ ςτρατθγικζσ μάρκετινγκ. 

Κρίνουν τισ παραδοςιακζσ ενζργειεσ μάρκετινγκ και τα ψθφιακά εργαλεία ςε ζνα e-

marketing plan. Αξιολογοφν τθν αποτελεςματικότθτα των ενεργειϊν ψθφιακοφ 

μάρκετινγκ 

Γενικζσ 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, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
 Ομαδικι Εργαςία 
 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργου 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Σο Marketing ςτοχεφει πλζον κυρίωσ το Διαδίκτυο και γενικότερα τα ψθφιακά μζςα ωσ μζςα 
προϊκθςθσ μθνυμάτων αλλά και ωσ πλατφόρμα υλοποίθςθσ ςτρατθγικϊν για τθν εφαρμογι των 
βαςικϊν κεωρθτικϊν αρχϊν του.Σο διαδίκτυο και γενικότερα οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ αποτελοφν 
πλζον κακοριςτικοφσ παράγοντεσ διαμόρφωςθσ των ςθμερινϊν αγορϊν και δθμιουργοφν νζα 
δεδομζνα, νζεσ δυνατότθτεσ και νζα εργαλεία για το μάρκετινγκ.  
 

 Ψθφιακι Οικονομία και Ψθφιακι επανάςταςθ/Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ 

 Ειςαγωγι ςτο Ψθφιακό Μάρκετινγκ  

 Ζρευνα Ψθφιακοφ Μάρκετινγκ   

 Προςωπικά δεδομζνα (GDPR) και ψθφιακόμάρκετινγκ 

 Ψθφιακόσ καταναλωτισ/ Εμπειρία πελάτθ/Σαξίδι πελάτθ 



 Ηλεκτρονικό Λιανεμπόριο και Ψθφιακό Μάρκετινγκ  

 Ολοκλθρωμζνεσ Επικοινωνίεσ Ψθφιακοφ Μάρκετινγκ   

 Online Συπολόγια Διαφιμιςθσ –Εφαρμογζσ 

 Affiliatemarketing/viralmarketing/email marketing/video marketing 

 Μάρκετινγκ Κοινωνικϊν Δικτφων (SocialMediaMarketing) 

 Search Advertising/SEO/SEM/Google AdWords 

 τρατθγικόσ χεδιαςμόσ Ψθφιακοφ Μάρκετινγκ  

 Ηλεκτρονικι ∆ιαχείριςθ χζςεων Πελατϊν (e-CRM)/Καινοτόμεσ Εφαρμογζσ και 
Σάςεισ ςτο Ψθφιακό Μάρκετινγκ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ειςθγιςεισ με διδαςκαλία ςτθν τάξθ και υποςτιριξθ (forum, chat) μζςα 

από το φςτθμα Διαχείριςθσ Ηλεκτρονικισ Σάξθσ του Ιδρφματοσ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 
ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Λογιςμικό Δθμιουργίασ Ηλεκτρονικοφ Καταςτιματοσ (ανοικτοφ 
κϊδικα), Χριςθ Κοινωνικϊν Μζςων Δικτφωςθσ,  Λογιςμικό Διαχείριςθσ 
Ηλεκτρονικισ Σάξθσ για τθν υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ 
(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 

Δραςτ 
ηριότητα 

ΦόρτοσΕργαςίασ 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  39 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 15 

Ατομικζσ 
εργαςίεσ/παρουςιάςεισ 

16 

Προετοιμαςία Ομαδικισ 
Εργαςίασ 

40 

Αυτοτελισ Μελζτθ 40 

  

φνολοΜακιματοσ 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. Γραπτή τελική εξζταςη (60%)  θ οποία περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  
- Μελζτεσ Περίπτωςθσ  
κοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ κατανόθςθσ των βαςικϊν ςτοιχείων 
του μακιματοσ. 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Η ορκότθτα, θ πλθρότθτα, θ ςαφινεια και θ 
κριτικι αξιολόγθςθ των απαντιςεων. 
 
ΙΙ. Ομαδική Εργαςία (30%): Σα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτισ 
υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ/εργαλεία ψθφιακοφ μάρκετινγκ ςτισ ΜΜΕ 

ΙΙΙ. υμμετοχή και Ατομική προφορική Δοκιμαςία  (10%) 
Αφοράκζματαπουζχουνκαλυφκεί ςτισ 
κεωρθτικζσδιαλζξεισκαιςταεργαςτθριακάμακιματα.Ηδοκιμαςίαγίνεται 
μζςαςτθν αίκουςα ςτο τζλοσ του εξαμινου και πριν τισ τελικζσ γραπτζσ 
εξετάςεισ. 
κοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ τθσ πορείαστων ςπουδαςτϊν ςε ςχζςθ 
με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, ανατροφοδότθςθ και ενδεχόμενθ 



τροποποίθςθ τθσ  διδαςκαλίασ(finetuning) 
Η 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 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
 

Βλαχοποφλου Μ. (2019). Ψθφιακό Μάρκετινγκ, ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΣΙΚΗ 

Μ.ΕΠΕ,Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 86053196 

ιϊμκοσ Γ. και Σςιάμθσ Ι. (2019). Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, BROKENHILLPUBLISHERSLTD, 

Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 86056119 

 
Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 

 
 Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice 
 Journal of Interactive Marketing 
 International Journal of Internet Marketing and Advertising 

 International Journal of Research in Marketing 
 Social Networks: An International Journal of Structural Analysis 

https://link.springer.com/journal/41263

