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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 303(A) ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ B 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

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- διαδραςτικι διδαςκαλία  3 5 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ   

Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ    

άλλθ   

ςφνολο 3 5 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ 
Περιοχισ, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

https://mba-ihu.gr/μακιματα/βϋεξάμθνο/ειδικά-κζματα-

μάρκετινγκ/  

https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=225  

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα – Ειδικζσ Ικανότητεσ 

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 Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

● Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτημα Β 
● Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ εμβάκυνςθ ςτο περιεχόμενο του μάρκετινγκ με εςτίαςθ ςτθν 
επικοινωνία, τθν προβολι και τθν προϊκθςθ του οργανιςμοφ, τισ πωλιςεισ, τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ, 
τθ διαχείριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, τθ διαμόρφωςθ και τθ διαχείριςθ τθσ εικόνασ του, 
κακϊσ και τθ δθμιουργία, διατιρθςθ και τθν ανάπτυξθ ςχζςεων με τουσ καταναλωτζσ και 
γενικότερα με τισ ομάδεσ κοινοφ με τισ οποίεσ ςχετίηεται ι πρόκειται να ςχετιςτεί. Επίςθσ επιδιϊκει 
να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο θ φιλοςοφία και οι πρακτικζσ του μάρκετινγκ μποροφν να 
εφαρμοςτοφν και ςε μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ, όπωσ ςτα πανεπιςτιμια, τα νοςοκομείο, τα 
πολιτικά κόμματα κ.ά. 

https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=225
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Μετά το πζρασ τθσ ςειράσ μακθμάτων οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 
-Να αντιλθφκοφν τισ νζεσ τάςεισ ςτο μάρκετινγκ 

-Να κατανοοφν τθ ςθμαςία και τισ αρχζσ του μάρκετινγκ ςχζςεων. 
-Να κατανοοφν τα χαρακτθριςτικά και τον τρόπο που λειτουργοφν τα νζα μζςα. 
-Να διαμορφϊςουν μια ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι επικοινωνιϊν μάρκετινγκ. 
-Να διαμορφϊνουν μια ςτρατθγικι δθμοςίων ςχζςεων 

-Να γνωρίηουν τθν οργάνωςθ και διοίκθςθ ενόσ τμιματοσ πωλιςεων, κακϊσ και τισ τεχνικζσ των 
πωλιςεων. 
-Να αντιλαμβάνονται πϊσ μποροφν να κάνουν με επιτυχία μια διαφθμιςτικι εκςτρατεία 

-Να αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοςτοφν θ φιλοςοφία και οι πρακτικζσ 
του μάρκετινγκ και ςε μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ. 

 

 Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ,  ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 

Κριτικι αξιολόγθςθ βιβλιογραφίασ 

Οριςμόσ ςτόχων 

Σχεδιαςμόσ ζργων 

Κακοριςμόσ προτεραιοτιτων 

Λιψθ αποφάςεων  
Διαχείριςθ χρόνου 

Διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ 

Παρακολοφκθςθ αποτελεςμάτων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία – κατανομι ευκυνϊν 

 

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

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 ασ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ (προφορικζσ, γραπτζσ) 
Τιρθςθ επαγγελματικισ δεοντολογίασ 

Τιρθςθ κατευκυντιριων οδθγιϊν καλισ πρακτικισ 

 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ εμβάκυνςθ ςτο περιεχόμενο του μάρκετινγκ με εςτίαςθ ςτθν 
επικοινωνία, τθν προβολι και τθν προϊκθςθ του οργανιςμοφ, τισ πωλιςεισ, τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ, 
τθ διαχείριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, τθ διαμόρφωςθ και τθ διαχείριςθ τθσ εικόνασ του, 
κακϊσ και τθ δθμιουργία, διατιρθςθ και τθν ανάπτυξθ ςχζςεων με τουσ καταναλωτζσ και 
γενικότερα με τισ ομάδεσ κοινοφ με τισ οποίεσ ςχετίηεται ι πρόκειται να ςχετιςτεί. Επίςθσ επιδιϊκει 
να αναδείξει πιο εξειδικευμζνεσ πτυχζσ του μάρκετινγκ, όπωσ το μάρκετινγκ υπθρεςιϊν, το διεκνζσ 
ι το τουριςτικό μάρκετινγκ, κακϊσ και τον τρόπο με τον οποίο θ φιλοςοφία και οι πρακτικζσ του 
μάρκετινγκ μποροφν να εφαρμοςτοφν και ςε μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ, όπωσ ςτα 
πανεπιςτιμια, τα νοςοκομείο, τα πολιτικά κόμματα κ.ά. 
Μετά το πζρασ τθσ ςειράσ μακθμάτων οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

● Αντιλαμβάνονται τισ νζεσ τάςεισ ςτο μάρκετινγκ 

● Κατανοοφν τθ ςθμαςία και τισ αρχζσ του μάρκετινγκ ςχζςεων. 
● Κατανοοφν τα χαρακτθριςτικά και τον τρόπο που λειτουργοφν τα νζα μζςα. 
● Γνωρίηουν πϊσ να διαμορφϊνουν μια ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι επικοινωνιϊν μάρκετινγκ. 
● Γνωρίηουν πϊσ να διαμορφϊνουν και να υλοποιοφν μια ςτρατθγικι δθμοςίων ςχζςεων 

● Αντιλαμβάνονται τθν οργάνωςθ και διοίκθςθ ενόσ τμιματοσ πωλιςεων, κακϊσ και τισ 
τεχνικζσ των πωλιςεων. 

● Αντιλαμβάνονται πϊσ μποροφν να κάνουν με επιτυχία μια διαφθμιςτικι εκςτρατεία 

● Γνωρίηουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοςτοφν θ φιλοςοφία και οι πρακτικζσ 
του μάρκετινγκ και ςε μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ. 

● Κατανοοφν τθ ςθμαςία του ψθφιακοφ μάρκετινγκ και να γνωρίηουν πϊσ κα τον 
υλοποιιςουν. 

● Γνωρίηουν τισ ιδιαιτερότθτεσ του μάρκετινγκ υπθρεςιϊν 

● Κατανοοφν τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ διεκνοποίθςθσ μιασ επιχείρθςθσ και πϊσ μποροφν να 
χρθςιμοποιοφν το διεκνζσ μάρκετινγκ για να επιτφχουν τα καλφτερα δυνατά 
αποτελζςματα. 

● Αντιλαμβάνονται πϊσ μποροφν να διαχειριςτοφν επικοινωνιακά μια κρίςθ με 
αποτελεςματικό τρόπο. 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

● Προςεγγίςεισ ςτο ςφγχρονο μάρκετινγκ 

● Μάρκετινγκ ςχζςεων 

● Ολοκλθρωμζνεσ επικοινωνίεσ μάρκετινγκ 

● Προϊκθςθ πωλιςεων – Διαφιμιςθ 

● Οργάνωςθ και διοίκθςθ τμιματοσ πωλιςεων 

● Θ διαδικαςία τθσ πϊλθςθσ - Σεχνικζσ πωλιςεων 

● Παραδοςιακά και ςφγχρονα μζςα επικοινωνίασ – Διαδίκτυο και μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ 

● Ψθφιακό Μάρκετινγκ 

● Μάρκετινγκ μθ κερδοςκοπικϊν οργανιςμϊν 

● Μάρκετινγκ υπθρεςιϊν 

● Διεκνζσ Μάρκετινγκ 

● Δθμόςιεσ ςχζςεισ – Ζννοια και ςτρατθγικι, εργαλεία και υλοποίθςθ εκςτρατειϊν 

● Διαχείριςθ κρίςεων και επιδιόρκωςθσ τθσ εικόνασ του οργανιςμοφ 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο με 13 τρίωρεσ διαλζξεισ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

● Θλεκτρονικι πλατφόρμα moodle 

● e-mail 

● Video 
 

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 ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου 
να αντιςτοιχεί ςτα standards του ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Ώρες Φόρτου Εργασίας 

Φοιτητών στο ΠΜΣ 

Διαλζξεισ- διαδραςτικι 
διδαςκαλία 

39  

υγγραφι εργαςίασ 
(εργαςιϊν) 

40 

Μελζτθ& ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

16 

Αυτοτελισ Μελζτθ 55 

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματος  
 

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 (70%)  
Περιλαμβάνει: 

● Ανάλυςθ ρόλων και ενδιαφερομζνων μερϊν ςε 
ςφντομθ μελζτθ περίπτωςθσ 

● Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ δοκιμίων 

● υγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 

 

ΙΙ. Παρουςίαςη Ατομικήσ Εργαςίασ (30%) 
Περιλαμβάνει: 

● Γραπτι εργαςία 

● Παρουςίαςθ εργαςίασ 

 

Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ γίνονται γνωςτά ςτουσ φοιτθτζσ 
κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων και αναγράφονται ςτο 
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ςφςτθμα θλεκτρονικισ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και ςτα κζματα 
τθσ γραπτισ τελικισ εξζταςθσ. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Προτεινόμενα ςυγγράμματα για εξετάςεισ 

- Armstrong, G. and Kotler, P. (2022). Ειςαγωγι ςτο μάρκετινγκ, 14
θζκδ., (επιμ. –προλ. Μ. 

Βλαχοποφλου). Ακινα: Επίκεντρο. 
- Κοτηαϊβάηογλου, Ι. και Παςχαλοφδθσ, Δ. (2020). Οργανωςιακι επικοινωνία. Ακινα: Πατάκθσ. 
- Seitel, F. (2018). Δθμόςιεσ ςχζςεισ: Θεωρίεσ και εφαρμογζσ (επιμ. Λ. Χατηθκωμάσ και Α. 
Ανδρονικίδθσ). Λευκωςία: BrokenHillPublishersLtd. 
- θμειϊςεισ διδάςκοντα 

 

2. Άλλα ςχετικά ςυγγράμματα 

- Adler, R.B., Rodman, G. and du Pre, A. (2019). Understanding Human Communication, 14
th

 ed. New 

York: Oxford University Press. 

- Argenti, P.A. (2023). Corporate Communication, 8th edition. Boston, Massachussets: McGrawHill. 

- Αυλωνίτθσ, Γ., Γοφναρθσ, . &Σςιότςου, Ρ. (2016). Μάρκετινγκ Υπθρεςιϊν - Μάνατημεντ, 
Στρατθγικζσ και Νζεσ Τεχνολογίεσ. Ακινα: ΕκδόςεισΠ. Χ. Παςχαλίδθσ. 
- Βαςιλειάδθσ Χ. (2020). Διαχείριςθ και Μάρκετινγκ Κοινωνικϊν Εκδθλϊςεων. Θεςςαλονίκθ: Αφοι Θ. 
Καραγιϊργου Ο.Ε. 
- Belch, G. and Belch, M. (2018). Διαφιμιςθ και προϊκθςθ: Ολοκλθρωμζνεσ επικοινωνίεσ 
μάρκετινγκ. Ακινα: Κριτικι. 
Βλαχοποφλου, Μ. (2020). Ψθφιακό μάρκετινγκ. Ακινα: Rossili. 
- Bovee, C.και Thill, J. (2022). φγχρονθ επιχειρθςιακι επικοινωνία (Γενικι επιμζλεια ςτα ελλθνικά Ι. 
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