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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικής Επιλογής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ Marketing Υπηρεσιών και Marketing Προϊόντων 

 Θα μάθουν τι είναι το Ψηφιακό Marketing για Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών και τον τρόπο 
σχεδιασμού ενός Digital Marketing Plan 

 Να αναγνωρίζουν τους κρίσιμους αυτούς παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία του  
Marketing Υπηρεσιών 

 Να κατηγοριοποιούν τις Υπηρεσίες βάσει α) της φύσης τους και β) της αγοραστικής 
συμπεριφοράς των καταναλωτών 

 Κατανοήσουν την έννοια της Ποιότητας στις Υπηρεσίες και την αξία της ως συγκριτικό 
πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό. 

 Να μπορούν να σχεδιάσουν την Στρατηγική και το Μίγμα Υπηρεσιών Μάρκετινγκ, τις 
πολιτικές τιμολόγησης, την οργάνωση και την διοίκηση, τους τρόπους και τα μέσα διάθεσης, 
τις μεθόδους αποτελεσματικής επικοινωνίας και προώθησης μιας Υπηρεσίας. 

 Να επιλέγουν το κατάλληλο μέσο προώθησης βάσει της φύσης της Υπηρεσίας 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Στόχος του μαθήματος είναι να προσδιορίσει τη στρατηγική προσέγγιση του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, 
τονίζοντας τις διαφορές στη φιλοσοφία αλλά και στις πρακτικές και μεθόδους με το Marketing Προϊόντων, 
καθώς και τους τρόπους και την μεθοδολογία επιτυχημένου σχεδιασμού, υλοποίησης και προώθησης 
υπηρεσιών. 
Ειδικότερα γίνεται εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και στη σημασία του Στρατηγικού Μάρκετινγκ στις 
Υπηρεσίες. Παρουσιάζονται τα κριτήρια ταξινόμησης των Υπηρεσιών, οι σημαντικές διαφορές των 
χαρακτηριστικών τους με αυτά των προϊόντων, καθώς  και  μοντέλα αξιολόγησης της ποιότητας μιας 
υπηρεσίας. Κατόπιν αναλύονται οι στρατηγικές προσέγγισης νέων πελατών,  η εφαρμογή της Έρευνας 
Αγοράς στον τομέα των Υπηρεσιών, η αποτελεσματική διοίκηση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών, οι μέθοδοι 
και οι πολιτικές τιμολόγησης και οι παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και πως το Digital Marketing 
εμπλέκεται στη παροχή Υπηρεσιών. 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
 

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης 

1 Οι βασικές διαφορές μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών  

2 Τρόποι Ταξινόμησης των Υπηρεσιών.  

3 Στρατηγική προσέγγισης νέων πελατών 

4 Ανάλυση των κρίσιμων P’s που αφορούν υπηρεσίες 

5 Διοίκηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου στην παροχή υπηρεσιών 

6 Μέθοδοι και πολιτικές τιμολόγησης. Εναλλακτικές στρατηγικές διανομής 

7 Digital Marketing στην παροχή Υπηρεσιών 

8 MARKETING Plan: Προϋπολογισμός-Πλάνο επικοινωνίας - Marketing Mix 

9 MARKETING Plan: Εταιρική καμπάνια- Εκτίμηση Απόδοσης μεσων-Τελικό πλάνο 

10 Digital Marketing Plan:Τα βασικά δομικά του στοιχεία 

11 Positioning της Επιχείρησης 

12 Ανάπτυξη ευκαιριών Niche Marketing 

13 Μέθοδοι επέκταση Υπηρεσιών σε υπάρχοντες πελάτες & Προσέγγισης Νέων πελατών 

 
 

 

 

  

τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. H διδασκαλία του μαθήματος 
βασίζεται σε διαλέξεις και παρουσίαση/συζήτηση μελετών 
περίπτωσης. Η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών είναι 
απαραίτητη και βοηθά στη κατανόηση των βασικών 
εννοιών και εργαλείων του μαθήματος. Παράλληλα, μέσα 
από την παρουσίαση μελετών περίπτωσης από τον 
Ελληνικό και διεθνή χώρο δίνεται η δυνατότητα στους 
φοιτητές να κατανοήσουν τις διεργασίες που συντελούνται 
στο μάρκετινγκ υπηρεσιών να συμβάλλουν στην κριτική 
αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων και προσεγγίσεων που 
προτείνονται και εφαρμόζονται. 

Συγκεκριμένα εφαρμόζονται οι εξής μαθησιακές μέθοδοι : 

 Παραδόσεις 

 Παρουσίαση μελετών περίπτωσης 

 Ομαδικές Εργασίες 

 Παρουσιάσεις Εργασιών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 
Παρουσίαση μελετών περίπτωσης 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη και Ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20 

Εκπόνηση μελέτης 
(project) 

20 

Συγγραφή εργασίας 28 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

30 

Εξετάσεις 3 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  140 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική 
γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) 
γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος, 
καθώς και επίλυση προβλημάτων.  
 
Εφόσον οι φοιτητές εκπονήσουν εργασίες, η συνολική 
βαθμολογία έχει ως εξής: 

 Τελική Εξέταση στην ελληνική γλώσσα (70%) 

 Ομαδική εργασία (30%) 
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