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ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
Μζςω τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ κα μελετθκεί ο κρίςιμοσ ρόλοσ του marketing ςτουσ
οργανιςμοφσ και ςτθν κοινωνία. Θα αναλυκοφν οι ευκαιρίεσ marketing μελετϊντασ τθν
καταναλωτικι ςυμπεριφορά και τθν επίδραςθ του ανταγωνιςμοφ. Επιπλζον κα
παρουςιαςτοφν μεκοδολογίεσ ζρευνασ αγοράσ, τρόποι επιλογισ αγορϊν και ςτόχων, ενϊ
κα παρουςιαςκοφν ςτρατθγικζσ marketing, οι μθχανιςμοί διαφοροποίθςθσ και ανάπτυξθσ
νζων προϊόντων. Στόχοσ του μακιματοσ είναι να ειςάγει τον φοιτθτι ςτισ ζννοιεσ του
marketing και να γίνει κατανοθτι θ κζςθ και θ αξία του μζςα ςτθν επιχείρθςθ.

ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
Εβδομάδα 1η

Το marketing ςε ζνα μεταβαλλόμενο κόςμο: Δθμιουργία αξίασ και
ικανοποίθςθ ςτον πελάτθ

Εβδομάδα 2η

Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ και διαδικαςία marketing

Εβδομάδα 3η

Το περιβάλλον marketing

Εβδομάδα 4η

Καταναλωτικζσ αγορζσ και αγοραςτικι ςυμπεριφορά καταναλωτϊν

Εβδομάδα 5η

Οι επιχειρθςιακζσ αγορζσ και αγοραςτικι ςυμπεριφορά των
επιχειριςεων

Εβδομάδα 6η

Τμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ

Εβδομάδα 7η

Στόχευςθ και χωροκζτθςθ για τθν επίτευξθ ανταγωνιςτικοφ
πλεονεκτιματοσ

Εβδομάδα 8η

Στρατθγικι προϊόντων και υπθρεςιϊν

Εβδομάδα 9η

Ανάπτυξθ νζων προϊόντων και ςτρατθγικζσ κατά τθ διάρκεια του
κφκλου ηωισ των προϊόντων

Εβδομάδα 10η

Τιμολόγθςθ προϊόντων: Ραράγοντεσ, προςεγγίςεισ, ςτρατθγικζσ

Εβδομάδα 11η

Κανάλια διανομισ και εφοδιαςτικι διαχείριςθ

Εβδομάδα 12η

Ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι επικοινωνίασ marketing

Εβδομάδα 13η

Διαφιμιςθ, προϊκθςθ πωλιςεων και δθμόςιεσ ςχζςεισ

Εβδομάδα 14η

Άμεςο και on-line marketing: Το νζο μοντζλο marketing

Εβδομάδα 15η

Επανάλθψθ βαςικϊν εννοιϊν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θ βακμολογία κα είναι ζνα άκροιςμα τθσ βακμολογίασ τθσ τελικισ εξζταςθσ (60% του
τελικοφ βακμοφ) και δφο (2) εβδομαδιαίων εργαςιϊν (20% θ κακεμία). Ο παρακάτω
πίνακασ είναι ενδεικτικόσ:
Τελικι εξζταςθ

60%

Αϋ Εβδομαδιαία εργαςία

20%

Βϋ Εβδομαδιαία εργαςία

20%

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

100%
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