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Στόχοι του Μαθήµατος: 

• Παροχή µίας επισκόπησης των βασικών αρχών του µάρκετινγκ.

• Παροχή της θεωρητικής γνώσης στην οποία βασίζεται η πρακτική του
µάρκετινγκ.

• Ανάπτυξη του τρόπου σκέψεως του µάρκετινγκ µέσω της µελέτης της
φιλοσοφίας και των αρχών του στρατηγικού µάρκετινγκ.

• Έκθεση σε τεχνικές έρευνας µάρκετινγκ και αξιολόγησης ευκαιριών στην
αγορά και κατανόηση του ρόλου και της σπουδαιότητάς τους στη φιλοσοφία
και τις αρχές του στρατηγικού µάρκετινγκ.

• ∆ιεύρυνση της εκτίµησης των φοιτητών για ζητήµατα του µάρκετινγκ που
έχουν επιπτώσεις σε διάφορες βιοµηχανίες, ποικίλες επιχειρήσεις και στους
ανταγωνιστές τους.

• Κατανόηση των καταναλωτικών διαφορών στις αγορές, της επίδρασής τους
στο στρατηγικό προγραµµατισµό µάρκετινγκ και της πηγής τους όπως
προκύπτουν από την τοπική κουλτούρα, την οικονοµία, τις ανταγωνιστικές
δυνάµεις, του προφίλ της αγοράς και άλλα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
που προέρχονται από το µακρο και το µικρο-περιβάλλον.



Μαθησιακά Αποτελέσµατα:   
 

1. Κατανόηση της σηµασίας, του ρόλου και της χρήσης του µάρκετινγκ, του 
στρατηγικού µάρκετινγκ και του προγραµµατισµού του µάρκετινγκ. 

 
2. Κατανόηση του  πλαισίου του µάρκετινγκ στην εννοιολογική του διάσταση 

και των βασικών αρχών του µάρκετινγκ, τις φιλοσοφίες και τα πλαίσια που 
συνθέτουν την έννοια και τις προσεγγίσεις του µάρκετινγκ· η σύνδεση των πιο 
πάνω µε την εφαρµογή τους από τους επαγγελµατίες σε διάφορες καταστάσεις 
και  αγορές. 

 
3. Κατανόηση και πρακτική εφαρµογή των κύριων θεωριών και µοντέλων του 

στρατηγικού µάρκετινγκ και κατανόηση των εξωτερικών και εσωτερικών 
δυνάµεων που επηρεάζουν τις επιλογές στο στρατηγικό µάρκετινγκ που  
αφορούν στην ανάπτυξη, παραγωγή και διανοµή αγαθών και υπηρεσιών.  

 
4. Εκτίµηση των παραγόντων που καθοδηγούν και επηρεάζουν την ανάπτυξη 

των αγοραίων δοµών, των συγκριτικών διαφορών σε διάφορα πλαίσια, και τη 
σπουδαιότητα των σχέσεων στη δηµιουργία αξίας για τον πελάτη. 

 
5. Εκτίµηση της σηµασίας της έρευνας µάρκετινγκ και πώς χρησιµοποιείται για 

να αναλύσει τις αγορές, τους πελάτες και τους συµµετόχους, και αξιολόγηση 
και ερµηνεία  των πληροφοριών και στοιχείων για τη λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων. 

 
6. Συσσώρευση της γνώσης και καλλιέργεια των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 

που απαιτούνται για τον στρατηγικό προγραµµατισµό του µάρκετινγκ· τα 
εργαλεία και οι διαδικασίες που παρουσιάζονται τόσο ως θεωρητική βάση 
όσο και ως πρακτικό πλαίσιο εφαρµογής τους. 

 
7. Χρήση των βασικών θεωρητικών εννοιών του µάρκετινγκ για να αναπτυχθεί 

ένα στρατηγικό σχέδιο µάρκετινγκ.  Πρακτική σύνθεση της θεωρίας µε της 
πρακτικής (επίπεδο επιχείρησης και βιοµηχανίας) σε µία αυστηρά 
επιστηµονική προσέγγιση του προγραµµατισµού. 

 
 



 
Περιεχόµενα του Μαθήµατος: 
 

1. Εισαγωγή στη θεωρία του Μάρκετινγκ 
 
2. Θεωρία του Παγκόσµιου Μάρκετινγκ 
 
3. Προσαρµογή και Τυποποίηση στις παγκόσµιες αγορές 
 
4. Εισαγωγή στη θεωρία του Μάρκετινγκ 
 
5. Θεωρία του Παγκόσµιου Μάρκετινγκ 
 
6. Προσαρµογή και Τυποποίηση στις παγκόσµιες αγορές 
 
7. Η θεωρία AdapStand στις παγκόσµιες αγορές 

 
8. Καταναλωτική συµπεριφορά 

 
9. Έρευνα Μάρκετινγκ (Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια, Ποιοτική, Ποσοτική) 

 
10. ∆ιαδικασία Προγραµµατισµού Μάρκετινγκ 

 
11. Ανάλυση κατάστασης (εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον) 

 
12. Ανάλυση SWOT (∆υνάµεις, Αδυναµίες, Ευκαιρίες και Απειλές) 

 
13. Στόχοι 

 
14. Στρατηγική και στρατηγικά πρότυπα (Boston Consulting Group Matrix, 

Ansoff,  Τµηµατοποίηση, Στοχοθέτηση, Προσδιορισµός Θέσης, Στρατηγική 
Ώθησης και Τραβήγµατος, Αποτελεσµατικότητα και Αποδοτικότητα, Γενικές 
Στρατηγικές κ.λπ.) 

 
15. Τακτική/Μίγµα Μάρκετινγκ (Προϊόν, Τιµή, Θέση, Προώθηση) 

 
16. Μάρκετινγκ υπηρεσιών και µίγµα υπηρεσιών (Άνθρωποι, Φυσικά Στοιχεία και 

∆ιαχείριση ∆ιαδικασίας) 
 

17. Εφαρµογή του σχεδίου 
 

18. Έλεγχος και αξιολόγηση του σχεδίου 
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