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ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ A 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 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- δια δραςτικι διδαςκαλία- Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  3 5 

Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ   

Άλλθ   

φνολο 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 

ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) https://mba-ihu.gr/μακιματα/α-εξάμθνο/μάρκετινγκ/ 

https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=210  

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 (ξεχωριςτό αρχείο ςτο e-mail)  

● 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 

Σο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν ςτισ ζννοιεσ του μάρκετινγκ, που αποτελεί 
βαςικι λειτουργία τθσ διοικθτικισ δομισ μιασ επιχείρθςθσ και ςυμβάλει αποφαςιςτικά ςτθν 
αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα τθσ επιχείρθςθσ ςτο ςφγχρονο δυναμικό περιβάλλον.  
 

Ο ςτόχοσ μακιματοσ είναι ο φοιτθτισ να αποκτιςει μια ςυνολικι αντίλθψθ των διαδικαςιϊν, 
μεκοδολογιϊν και τεχνικϊν του μάρκετινγκ, όπωσ ο ρόλοσ του μάρκετινγκ ςτο ςτρατθγικό 
ςχεδιαςμό τθσ επιχείρθςθσ και ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ μάρκετινγκ, θ ζρευνα μάρκετινγκ, θ 
ςυμπεριφορά του καταναλωτι και του αγοραςτι, τμθματοποίθςθ-ςτοχοκζτθςθ-τοποκζτθςθ, 
αποφάςεισ που αφοροφν το προϊόν, τθν τιμολόγθςθ, τθ διανομι και τθν προϊκθςθ, και αναφορά 
ςε ειδικά πεδία του μάρκετινγκ όπωσ βιομθχανικό μάρκετινγκ, μάρκετινγκ υπθρεςιϊν και διεκνζσ 

https://mba-ihu.gr/μαθήματα/α-εξάμηνο/μάρκετινγκ/
https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=210
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μάρκετινγκ.  
 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/φοιτιτρια κα πρζπει:  
1. Να εξθγεί τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του μάρκετινγκ και να περιγράφει πωσ αυτζσ ενςωματϊνονται 
μζςα ςτθν αλυςίδα αξίασ τθσ επιχείρθςθσ  
2. Να αναγνωρίηει να βαςικά ςτοιχεία τθσ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ  
3. Να διακρίνει και να εξθγεί τισ διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφνται για διαφορετικζσ 
αγορζσ  
4. Να αναγνωρίηει τα ςτοιχεία του περιβάλλοντοσ του μάρκετινγκ και να εξθγεί τον τρόπο λιψθσ 
αποφάςεων  
5. Να επεξθγεί τισ διαςτάςεισ του μίγματοσ μάρκετινγκ και να αναλφει το ρόλο που διαδραματίηουν 
ςτο ςχεδιαςμό μάρκετινγκ με ςτόχο τον ζλεγχο τθσ ηιτθςθσ  
6. Να κατανοεί γιατί μια επιχείρθςθ πρζπει να λειτουργεί «πελατοκεντρικά» και να δθμιουργεί αξία 
για τουσ πελάτεσ τθσ 

7. Να αναλφει τθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά καταναλωτϊν και επιχειρθματικϊν πελατϊν και ν 

αναλφει μία αγορά ςε επιμζρουσ αγορζσ 

8. Να επιδεικνφει ότι κατανοεί τθν όλθ διαδικαςία του μάρκετινγκ ςε ςυνάρτθςθ με τα θκικά 
ηθτιματα που προκφπτουν και να προτείνει τα κατάλλθλα μζτρα  
9. Να είναι ςε κζςθ να αξιολογεί ζνα ςχζδιο μάρκετινγκ υφιςτάμενου προϊόντοσ ι υπθρεςίασ και να 
οργανϊνει και να πραγματοποιεί μια ζρευνα αγοράσ, και να παρουςιάηει τα ευριματά του γραπτϊσ 
και προφορικϊσ, μζςα από τθ ςυμμετοχι και τθ ςυνεργαςία με ςυνεργάτεσ ςε ολιγομελισ ομάδεσ.  
 

 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 

● Αυτόνομθ Εργαςία 

● Ατομικι/ Ομαδικι Εργαςία 

● Λιψθ αποφάςεων  
● Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
● Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
● εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
● Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 

κζματα φφλου  

● Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Η αξία του Μάρκετινγκ για τουσ καταναλωτζσ, τισ επιχειριςεισ και τθν κοινωνία  
2. Ο ςχεδιαςμόσ Μάρκετινγκ. Σμθματοποίθςθ αγοράσ, ςτόχευςθ, τοποκζτθςθ. Σο μίγμα 

μάρκετινγκ.  
3. Σο δυναμικό περιβάλλον τθσ αγοράσ. Πολιτικό/νομικό, πολιτιςμικό/κοινωνικό, οικονομικό και 

τεχνολογικό περιβάλλον. Σο ανταγωνιςτικό περιβάλλον 

4. υμπεριφορά καταναλωτι. Η αγορά ςτόχοσ. Οι βιομθχανικζσ αγορζσ. 
5. χεδιαςμόσ προϊόντων και υπθρεςιϊν. 
6. Διοίκθςθ γραμμισ προϊόντων και ανάπτυξθ νζων προϊόντων.  
7. Διανομι και ανάπτυξθ καναλιϊν. Logistics.  
8. Μίγμα προϊκθςθσ. Επικοινωνία. 
9. Διαφιμιςθ, Δθμοςιότθτα και προϊκθςθ πωλιςεων  
10. Πολιτικζσ και ςτόχοι τιμολόγθςθσ  
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11. Βελτίωςθ των αποφάςεων με πλθροφορίεσ μάρκετινγκ 

12. Ζθτιματα θκικισ ςτο μάρκετινγκ  
13. Εφαρμογι και ζλεγχοσ ςχεδίων μάρκετινγκ 

  

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ πρόςωπο με πρόςωπο, 13 τρίωρεσ διαλζξεισ 

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

● Αποςτολι ενιςχυτικοφ υλικοφ μελζτθσ  
● Εργαλεία ςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ 

● τακερό website  
● e-mail 

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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ- διαδραςτικι 
διδαςκαλία 

39 

Αςκιςεισ πεδίου 20 

Διάλεξθ επιςκζπτθ 6 

Εκπόνθςθ-παρουςίαςθ 
μελζτθσ (project) 

35 

υγγραφι εργαςίασ 50 

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

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; 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ Ελλθνικι 

 

Ι. Γραπτή τελική εξζταςη (5 μον.)  
Περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 

- Ερωτιςεισ κρίςεωσ  
- φντομθ μελζτθ περίπτωςθσ 

 

ΙΙ. Παρουςίαςη Ομαδικήσ Εργαςίασ (2 μον.) 

Εργαςία ςτθ κεματολογία του μακιματοσ.   
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ των εργαςιϊν εξθγοφνται ςτουσ 
φοιτθτζσ κατά τθν παροχι οδθγιϊν και επεξθγιςεων ςτο 
πρϊτο μάκθμα και αναγράφονται ςτο ςφςτθμα 
θλεκτρονικισ εκπαίδευςθσ 

ΙΙΙ. υγγραφή τελικήσ εργαςίασ παραδοτζα ςτο τελευταίο 
μάθημα (2 μον.) 

IV. Απαντήςεισ ςτισ αςκήςεισ πεδίου (1 μον.)  

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1.Πρότυπεσ απαντιςεισ από τα διδακτικά βοθκιματα, 
τθ διδαςκαλία και τισ ςθμειϊςεισ του μακιματοσ 

2. Πρότυπο ςχιμα ςφνταξθσ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν 

3. Σιρθςθ τθσ Διαδικαςίασ εκπόνθςθσ επιςτθμονικισ 
ζρευνασ 
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4. Ποιότθτα παρουςίαςθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ ςε 
κοινό με τθ βοικεια πολυμζςων, και πρότυπο ςχιμα 
ςφνταξθσ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ  
Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία:  
1. Αrmstrong Gary & Philip Kotler (2009) Ειςαγωγι ςτο Μαρκετινγκ, 9θ ζκδοςθ, Εκδ. Επίκεντρο  
2. Kotler, Philip (2001) Ειςαγωγι ςτο μάρκετινγκ μάνατημεντ. 1θ ζκδ. - Ακινα : Γκιοφρδασ Β.  
3. Perreault, Jr. William, Joseph Cannon, & E.J. McCarthy (2012) Βαςικζσ Αρχζσ Μάρκετινγκ: Μια 
τρατθγικι Προςζγγιςθ, Εκδόςεισ Π. Χ. Παςχαλίδθσ – Broken Hill Publishers Ltd.  

4. Παςχαλοφδθσ, Δθμιτρθσ (2009) Μάρκετινγκ: Όςα πρζπει να γνωρίηετε και δεν ζχετε ρωτιςει, 
Εκδόςεισ Κριτικι.  
 

ΤΝΑΦΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

1. Journal of Marketing 

2. Journal of Marketing Research 

3. European Journal of Marketing 

4. Journal of Academy of Marketing Science 

5. Journal of Marketing Management 

6. Journal of Services Marketing 

7. Industrial Marketing Management 

 

 

 


