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Τι είναι marketing? 
 Ώς ορισμό, μπορούμε να πούμε οτι το Marketing είναι μία διαδικασία 

management μέσω της οποίας τα αγαθά και οι υπηρεσίες προωθούνται πρός

τον πελάτη.

 Ως φιλοσοφία, βασίζεται στην σκέψη της επιχείρησης από την πλευρά των 

αναγκών των πελατών και την ικανοποίησή τους.

 Ως πράξη, συνίσταται στο συντονισμό τεσσάρων στοιχείων που είναι:

(1) ο προσδιορισμός, η επιλογή, και η ανάπτυξη του προϊόντος,

(2) ο καθορισμός των τιμών,

(3) η επιλογή ενός καναλιού διανομής για να φθάσουν στον τόπο του πελάτη, και

(4) η ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας στρατηγικής προώθησης.



 Το Marketing διαφέρει από την πώληση, διότι η 

πώληση ασχολείται με τα κόλπα και τις τεχνικές 

που χρειάζονται να εφαρμοστούν για να κάνουν 

εφικτή την αποκόμιση χρημάτων έναντι ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας.

 Το αντικείμενο ενασχόλησης δεν είναι οι υλικές 

αξίες αλλά η όλη διαδικασία ικανοποίησης των 

αναγκών των πελατών.



Μίγμα marketing 

 Το µίγµα µάρκετινγκ χρησιµοποιείται ως εργαλείο από το την επιχείρηση, µε 

σκοπό να εφαρµόσει τη στρατηγική του Μάρκετινγκ που έχει αποφασίσει. Το 

εργαλείο αποτελείται από τέσσερα µέρη, το προϊόν, την τιµή, την προώθηση 

και τη διανοµή. 

 Ο όρος µίγµα είναι σηµαντικός διότι όλα τα τέσσερα µέρη του εργαλείου θα 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν έτσι, ώστε να υπάρχει ένα αρµονικό αποτέλεσµα. 

 Αυτά τα διαφορετικά µέρη δεν πρέπει να συγκρουστούν µεταξύ τους, αλλιώς 

το προϊόν το οποίο προσπαθούν να βοηθήσουν θα αποτύχει ολοκληρωτικά να 

αποκτήσει κάποια βαρύτητα στην αγορά. 



Τα 4 μέρη του μίγματος marketing 

 προϊόντα ή υπηρεσίες, η ποιότητα των οποίων πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

επιθυµίες των πελατών σας

 τιµές ανταγωνιστικές, µπορούν και τις οποίες να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 

οι καταναλωτές ή οι χρήστες των προϊόντων σας

 διανοµή σε σηµεία πώλησης εύκολα προσπελάσιµα, που να εξυπηρετούν τους 

αγοραστές

και

 προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας, ώστε να γίνονται γρήγορα 

γνωστά και να διεγείρεται το ενδιαφέρον των πελατών σας ή των τελικών 

καταναλωτών ή χρηστών για την αγορά τους. 



Τι είναι η ανάλυση SWOT?

 Εργαλείο Σύνδεσης του Εσωτερικού – Εξωτερικού 

Περιβάλλοντος 

 Ομαδοποιεί τη διαθέσιμη πληροφόρηση μετά την ανάλυση 

του εξωτερικού (απειλές – ευκαιρίες) και εσωτερικού 

(δυνάμεις – αδυναμίες) περιβάλλοντος

 Καθοδηγεί τους στόχους και τις στρατηγικές επιλογές της 

επιχείρησης 



Τι είναι τα SW; (1)
 1. Strengths:  Πλεονεκτήματα, δυνάμεις, ικανότητες που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση για να πετύχει τους στόχους της

 2. Weaknesses: Αδυναμίες, περιορισμοί, σφάλματα ή ελλείψεις στην 

οργάνωση που εμποδίζουν την επίτευξη των στόχων της. 

Μειονεκτήματα ή αδυναμίες σύμφωνα με την υπάρχουσα 

κατάσταση



Τι είναι το OT; (2)
 3. Opportunities: Ευκαιρίες, οποιαδήποτε ευνοϊκή συνθήκη στο εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης / οργάνωσης. Παράγοντες ή εξελίξεις λ.χ. 

πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές  που αν αξιοποιηθούν θα 

διευκολύνουν την υλοποίηση της στρατηγικής

 4. Threats: Απειλές, οποιαδήποτε ανεπιθύμητη κατάσταση στο εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης /οργάνωσης που είναι δυνητικά ζημιογόνο για τη 

στρατηγική της – εμπόδια στην ομαλή πορεία υλοποίησης της στρατηγικής





Στρατηγικές Κατευθύνσεις με βάση την SWOT

Δυνάμεις Αδυναμίες

Ευκαιρίες Απειλές

ταίριαξε

ταίριαξε

μετάτρεψε

μετάτρεψε

Ελαχιστοποίησε/απόφυγε

Ελαχιστοποίησε/απόφυγε



Οι πέντε μελλοντικές τάσεις του λιανεμπορίου
 1. Το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται στο επίκεντρο

 2. Εξατομίκευση του αγοραστικού βιώματος (dynamic pricing) 

και όχι μόνο!

 3. Πολλαπλασιασμός των σημείων επαφής των πελατών 

(Touchpoints) 

 4. Προσέγγιση πελατών εκτός των παραδοσιακών σημείων 

πώλησης

 5. Συναισθηματική Yπεραξία





Η διαμόρφωση της κατάλληλης ανταγωνιστικής 

στρατηγικής προϋποθέτει απάντηση σε τρία 

(3)ερωτήματα:
 Ποιοι είναι οι καταναλωτές τους οποίους απευθυνόμαστε; 

(Ποιους θα ικανοποιήσουμε;)    

 Ποιες είναι οι ανάγκες τους – (Τι θα ικανοποιήσουμε;) 

 Ποιες θεμελιώδεις ικανότητες πρέπει να αναπτύξει η 

επιχείρηση ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 

καταναλωτών;



Ικανότητες απόκτησης Ανταγωνιστικού 
Πλεονεκτήματος

Ανώτερη Ποιότητα

Ανώτερη 

Αποτελεσμα-

τικότητα

Ανώτερη
Ανταπόκριση στις 

Απαιτήσεις των
Πελατών

Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα

•Ηγεσία Κόστους 

•Διαφοροποίηση

Ανώτερη Καινοτομία



1

Χρήση νέων πηγών εργασίας ή άλλων πόρων

Μία νέα διαδικασία παραγωγής υπαρχόντων 

προϊόντων, υπηρεσιών, προγραμμάτων

Καινοτομία

Η δημιουργία νέων προϊόντων ή υπηρεσιών

Παροχή ενός υπάρχοντος προϊόντος, υπηρεσίας 

προγράμματος σε μία νέα ή υπο-εξυπηρετούμενη αγορά

2

3

4

Χρήση νέας δομής επιχείρησης 5

Νέοι τρόποι προσέγγισης των επωφελούμενων6

Χρήση νέου μοντέλου χρηματ/σης της επιχείρησης7



Συσκευασία
 Σχεδιασμός

 Συσκευασία

Τρία επίπεδα της συσκευασίας:

Πρώτο επίπεδο

Δεύτερο επίπεδο

Τρίτο επίπεδο



Συσκευασία
 Ενθαρρύνει την αγορά

 Προσελκύει πελάτες (χρώματα, εικόνες, σχήμα, κ.λ.π.)

 Περιέχει το προϊόν

 Προστατεύει το προϊόν

 Είναι πρακτικό:

Για να χρησιμοποιήσετε

Για να ανοίξετε

 Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το προϊόν

 Bar codes



Μάρκα – Branding 

Μάρκα είναι ένα όνομα, όρος, σημάδι, 

σύμβολο, ή σχέδιο, ή συνδυασμός αυτών, 

που προσδιορίζει τον κατασκευαστή ή τον 

πωλητή του προϊόντος ή της υπηρεσίας



Το όνομα του προϊόντος πρέπει:

 Θα πρέπει να προτείνει κάτι σχετικά με τα οφέλη και τις ιδιότητες του 

προϊόντος

 Θα πρέπει να είναι εύκολο να το προφέρουμε, αναγνωρίζουμε και να 

θυμόμαστε

 Σύντομο όνομα (συνήθως δύο συλλαβές)

 Η ονομασία θα πρέπει να είναι διακριτική [Kodak]

 Το όνομα θα πρέπει να μεταφράζεται εύκολα σε άλλες (ξένες) 

γλώσσες

 Θα πρέπει να είναι σε θέση εγγραφής και να έχει νομική προστασία 



Advertising 
Περνάμε το μήνυμα μέσω του:

 Χιούμορ

 Φόβου

 Sex



Προώθηση Διασφάλισης Πληροφοριών και 

Στρατηγική Άμυνας

Τριάδα ασφάλειας CIA (τριάδα CIA)

Τρεις αρχές ασφάλειας, που είναι σημαντικές για τις πληροφορίες στο 

Internet: 

 εμπιστευτικότητα (C)

 ακεραιότητα (I)

 διαθεσιμότητα (A)



Δημόσιες Σχέσεις - Public relations (PR)
Δημιουργία ειδήσεων:

 Γιορτές - επέτειος (events) 

 Φιλανθρωπικές βραδιές 

 Διαγωνισμοί 

 Χοροί / Δείπνα 

 Εκθέσεις 

 Επιδείξεις μόδας 



Πίστη, Ικανοποίηση και Εμπιστοσύνη

 Πίστη Πελατών

 Ικανοποίηση στο ΗΕ

– Η ικανοποίηση είναι μια από τις σημαντικότερες 

μετρήσεις επιτυχίας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

B2C.

 Εμπιστοσύνη στο ΗΕ



Διαφήμιση στο Web
 προβολές διαφήμισης

Ο αριθμός των φορών που οι χρήστες καλούν μια σελίδα, η οποία περιέχει μια 
αφίσα, κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Είναι επίσης 
γνωστές σαν impressions ή προβολές σελίδας.

 κουμπί

Ένα κουμπί είναι μια μικρή διαφημιστική αφίσα, που συνδέεται με μια ιστοθέση. 
Μπορεί να περιέχει λογισμικό προς φόρτωση.

 σελίδα

Μια σελίδα είναι ένα έγγραφο HTML (Hypertext Markup Language), που μπορεί να 
περιέχει κείμενο, εικόνες και άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία, όπως μικροεφαρμογές
Java και αρχεία πολυμέσων. Μπορεί να παράγεται στατικά ή δυναμικά.



 κλικ

Ένας μετρητής που προσαυξάνεται κάθε φορά που ένας επισκέπτης κάνει κλικ σε 

μια διαφημιστική αφίσα για να προσπελάσει την ιστοθέση του διαφημιζομένου.

 CPM (κόστος ανά χίλιες προβολές, cost per thousand impressions)

Η προμήθεια που πληρώνει ένας διαφημιζόμενος γιακάθε 1000 φορές που 

εμφανίζεται μια σελίδα με μια διαφημιστική αφίσα.

 ρυθμός μετατροπής

Το ποσοστό αυτών που έκαναν κλικ στην σελίδα και τελικά έκαναν μια αγορά.



 ρυθμός κλικ

Το ποσοστό επισκεπτών που είδαν μια διαφημιστική αφίσα και έκαναν κλικ 

επάνω της.

 λόγος επιτυχών κλικ

Ο λόγος ανάμεσα στον αριθμό των κλικ σε μια διαφημιστική αφίσα και στον 

αριθμό των φορών που έχει προβληθεί από θεατές. Μετρά την επιτυχία μιας 

διαφημιστικής αφίσας να προσελκύει επισκέπτες να κάνουν κλικ στην διαφήμιση.

 χτύπημα

Μια αίτηση για δεδομένα από μια ιστοσελίδα ή από ένα αρχείο.



 επίσκεψη

Μια σειρά αιτήσεων κατά την διάρκεια μιας περιήγησης μέσα σε μια ιστοθέση. Μια 

παύση αιτήσεων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τελειώνει μια επίσκεψη.

 μοναδική επίσκεψη

Ένας μετρητής του αριθμού των επισκεπτών μέσα σε μια ιστοθέση, ανεξάρτητα 

από το πόσες σελίδες εξετάζονται ανά επίσκεψη.

 συγκράτηση

Χαρακτηριστικό που επηρεάζει τον μέσο χρόνο που παραμένει ένας επισκέπτης 

μέσα σε μια ιστοθέση.



Μέθοδοι Ηλεκτρονικής Διαφήμισης

 Google – Βασιλιάς της Ηλεκτρονικής Διαφήμισης

 Διαφήμιση σε Αίθουσες Συζητήσεων

 Άλλες Μορφές Διαφήμισης

– Διαφήμιση σε Ηλεκτρονικά Ενημερωτικά Δελτία

– Δημοσίευση Δελτίων Τύπου Ηλεκτρονικά

– Διαφημίσεις με Βίντεο

 Διαφήμιση μέσω παιχνιδιών: Η πρακτική χρήσης παιχνιδιών υπολογιστή για 

διαφήμιση ενός προϊόντος, ενός οργανισμού ή μιας άποψης.



Διαφήμιση σε κοινωνικά δίκτυα
Ηλεκτρονική διαφήμιση που εστιάζεται σε ιστοθέσεις κοινωνικής δικτύωσης:

 Τύποι Διαφήμισης σε Κοινωνικά Δίκτυα

• Άμεση διαφήμιση που βασίζεται στους δικτυακούς σας φίλους

• Άμεση διαφήμιση, που τοποθετείται στην ιστοθέση του κοινωνικού σας 

δικτύου.

• Έμμεση διαφήμιση με την δημιουργία ομάδων ή σελίδων

 Χρηματοδοτούμενες Κριτικές από Bloggers



Προφορικό μάρκετινγκ

 Μάρκετινγκ μέσω φήμης, με βάση το οποίο οι 

πελάτες προωθούν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, 

λέγοντας στους άλλους για το προϊόν ή για την 

υπηρεσία.

 Προφορικό Μάρκετινγκ σε Κοινωνικά Δίκτυα



Τυπικά Επιχειρησιακά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο
1. Online απευθείας μάρκετινγκ

2. Ηλεκτρονικά συστήματα προσφορών

• προσφορά, αντίστροφη δημοπρασία

Μοντέλο με βάση το οποίο ένας αγοραστής ζητά από πιθανούς πωλητές να 

υποβάλουν προσφορές και η χαμηλότερη προσφορά κερδίζει.

3. Ηλεκτρονικές θέσεις αγορών και ανταλλακτήρια

4. Προφορικό μάρκετινγκ

5. Κοινωνική δικτύωση και εργαλεία Web 2.0



Τα Οφέλη και οι Επιπτώσεις του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου

 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο παρέχει οφέλη σε οργανισμούς, 

μεμονωμένους πελάτες και στην κοινωνία.

 Ηθικά Ζητήματα



Μερικά χαρακτηριστικά ποιότητας για την 

υπηρεσία αγορών on-line



Ανταγωνισμός στην Ψηφιακή Οικονομία

και η Επίπτωσή του στις Επιχειρήσεις
– Παράγοντες Ανταγωνισμού

 Χαμηλότερο κόστος αναζήτησης για αγοραστές

 Γρήγορες συγκρίσεις

 Μείωση τιμών

 Εξυπηρέτηση πελατών

 Οι φραγμοί εισόδου μειώνονται

 Οι εικονικές συνεργασίες πολλαπλασιάζονται

 Δημιουργία περιθωριακών αγορών

 Διαφοροποίηση και εξατομίκευση παροχή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, 

που δεν είναι διαθέσιμη αλλού



Επιχειρησιακά Μοντέλα Ηλεκτρονικού

Λιανικού Εμπορίου

 1.Έμποροι λιανικής με ταχυδρομικές παραγγελίες, 

οι οποίοι μετατρέπονται σε ηλεκτρονικούς.

 2. Απευθείας μάρκετινγκ από κατασκευαστές.

 3. Αμιγώς ηλεκτρονικοί έμποροι λιανικής.

 4. Έμποροι λιανικής μερικού ΗΕ.

 5. Ιντερνετικά (ηλεκτρονικά) εμπορικά κέντρα.



Η Αγορά Εργασίας στο Internet
Τα παρακάτω μέρη χρησιμοποιούν την αγορά εργασίας του 

Internet:

 • Όσοι ψάχνουν για εργασία

 • Εργοδότες που ψάχνουν για υπαλλήλους

 • Μικρές αγγελίες

 • Πρακτορεία εύρεσης εργασίας

 • Κυβερνητικές υπηρεσίες και ιδρύματα



Οι Ευκαιρίες

 Να ανακαλύψουν νέους επιχειρηματικούς εταίρους.

 Να βελτιώσουν τις προσλήψεις.

 Να εμπλουτίσουν την δυνατότητά τους να μάθουν για νέες 

τεχνολογίες, ανταγωνιστές και το επιχειρηματικό 

περιβάλλον.

 Να βρουν πιθανές αγορές.

 Να βελτιώσουν την συμμετοχή στις δραστηριότητες του 

κλάδου τους.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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