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ΜΑΘΗΜΑ: Αρχές MARKETING 

 

Καθηγητής: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης 

               Οικονομολόγος 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ MARKETING 

 

Να αναπτύξετε σε τουλάχιστον 20 δακτυλογραφημένες σελίδες τα πα-

ρακάτω θέματα, δημιουργώντας ομάδες εργασίας αποτελούμενες από 

1–2 άτομα. Το δεύτερο άτομο ισχύει για την περίπτωση εργασιών που 

έχουν πρωτογενή έρευνα (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγιο κ.λπ.). Η μορ-

φή της εργασίας θα πρέπει να καλύπτει τα βασικά κριτήρια μιας επι-

στημονικής εργασίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στις οδηγίες που πα-

ρέχουμε στην ιστοσελίδα μας με τίτλο: Οδηγίες συγγραφής Πτυχιακών 

εργασιών και εργασιών Σεμιναρίου.  

 

Διαμορφώστε τίτλους εργασιών με βάση την παρακάτω θεματολογία: 

 

1. Οικονομική Επιστήμη και Marketing. 

2. Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης του Marketing μέχρι το 1930. 

3. Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης του Marketing από το 1930 έως το 

1970. 

4. Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης του Marketing από το 1970 έως σή-

μερα. 

5. Διαφοροποίηση των μηχανισμών Marketing μεταξύ 1930 και σήμερα.   

6. Το Marketing του μέλλοντος. 

7. Το μέλλον του Marketing. 

8. Το Marketing στην εποχή της παγκοσμιοποίησης των αγορών. 

9. Marketing και Αντι-marketing: Υπέρ και Κατά.  

10. Λειτουργεί το Marketing ορθολογικά: Κανονικότητα και Υπερβολές. 

11. Marketing και κοινωνία της αφθονίας. 

12. Θεμιτός και αθέμιτος ανταγωνισμός μέσω Marketing. 

13. Αγροτικό Marketing (χρησιμοποιείστε παραδείγματα προϊόντων). 

14. Τουριστικό Marketing. 

15. Marketing ειδών διατροφής (χρησιμοποιείστε παραδείγματα τροφί-

μων). 
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16. Marketing Υπηρεσιών. Αναγκαιότητα και χρησιμότητα εφαρμογής 

αρχών Marketing στη διάθεση αγαθών και υπηρεσιών. Τα υπέρ και 

τα κατά. Κριτική στη λειτουργία του Marketing (Αναπτύξτε συγκεκρι-

μένα Αγαθά και Υπηρεσίες). 

17. Μελλοντικές προκλήσεις στο περιβάλλον Marketing.  

18. Marketing και Ηθική. 

19. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω στρατηγικών Marketing. 

20. Περιβαλλοντικά προβλήματα και Marketing. Διαφοροποίηση σχεδια-

σμού και στρατηγικής Marketing λόγω διαφοροποίησης των περι-

βαλλοντικών συνθηκών. 

21. Περιβάλλον της αγοράς και σχεδιασμός Marketing. 

22. Αγορές, ιστορική εξέλιξη τους και διακρίσεις τους. Διαφοροποίηση 

του όρου «αγορά» διαχρονικά. 

23. Τμηματοποίηση της αγοράς, τρόποι, προϋποθέσεις, κριτήρια, ανα-

γκαιότητα και μέθοδοι. 

24. Καταναλωτής: Παράγοντες που επιδρούν στην καταναλωτική συ-

μπεριφορά.  

25. Ορθολογισμός του Καταναλωτή: Μύθος ή πραγματικότητα;  

26. Τρόποι επηρεασμού της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Διαφήμιση. 

27. Μέθοδοι προσέγγισης του καταναλωτή. Telemarketing. 

28. Περιβάλλον και καταναλωτής. Πως επιδρά το γενικότερο οικονομικό 

περιβάλλον στη καταναλωτική συμπεριφορά. 

29. Οικονομική κρίση και στρατηγική Marketing. 

30. Τρόποι προστασίας το καταναλωτή σήμερα. 

31. Η πολιτική της Ε.Ε. σε σχέση με την προστασία του Καταναλωτή. 

32. Η πολιτική της Ελλάδας σε σχέση με την προστασία του καταναλω-

τή. 

33. Έρευνα αγοράς. Σκοπός, τρόποι και διαδικασία. 

34. Μεθοδολογία συλλογής πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων. 

Μορφές συλλογής αυτών των στοιχείων. 

35. Ερωτηματολόγια, τρόπος επιλογής των ερωτήσεων και κανόνες σύ-

νταξής τους. Ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων. Δη-

μιουργείστε υπόδειγμα ερωτηματολογίου για κατανάλωση αγαθών 

και υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

36. Ανάπτυξη προϊόντων. Αναγκαιότητα διαφοροποίησης των προϊό-

ντων. 

37. Καινοτομία και ανάπτυξη προϊόντων. Αναγκαιότητα παραγωγής και-

νοτόμων προϊόντων. 

38. Μέθοδοι απόκτησης ιδεών για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. 

Αναφερθείτε και στις διεθνείς εκθέσεις. 

39. Εμπορικό σήμα και σήμανση προϊόντων. Ελληνική και Κοινοτική 

νομοθεσία για τη σήμανση των προϊόντων. 

40. Λόγοι ύπαρξης εμπορικών σημάτων, αναγκαιότητα ύπαρξης και πα-

ραδείγματα ισχυρών Ελληνικών και διεθνών εμπορικών σημάτων. 
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41. Τυποποίηση προϊόντων και Marketing. Μορφές τυποποιημένων 

προϊόντων. 

42. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης. Ιστορική αναδρομή και ο 

ρόλος τους. 

43. Οικολογική και Βιολογική σήμανση. Αναγκαιότητα και σκοπός. Ελ-

ληνική και κοινοτική Νομοθεσία. 

44. Τι είναι HACCP και ποιος ο ρόλος του στην παραγωγή τροφίμων. 

45. Υλικά συσκευασίας. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. Υλικά 

συσκευασίας και διαφήμιση. Ο ρόλος της συσκευασίας στη διάθεση 

των αγαθών. 

46. Σήμανση των προϊόντων ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

47. Ενώσεις καταναλωτών και ο ρόλος τους. 

48. Διανομή των προϊόντων. Σκοπός και τύποι διανομής ή δικτύου πω-

λήσεων προϊόντων. 

49. Μεταφορές αγαθών. Πολιτική, μέθοδοι, επιλογή μέσου μεταφοράς. Η 

μεταφορά ως παράγοντας ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. 

50. Πολιτική τιμών. Αναγκαιότητα, ρόλος και στόχοι. Τρόποι καθορισμού 

των τιμών. 

51. Οι μορφές τιμολογιακής πολιτικής και η επίδραση της παγκοσμιο-

ποίησης στη διαμόρφωση των τιμών. 

52. Τρόποι κρατικής παρέμβασης στη διαμόρφωση των τιμών. Οι τιμές 

με κρατική παρέμβαση και χωρίς κρατική παρέμβαση. 

53. Πολιτική ανταγωνισμού της Ε.Ε. και της Ελλάδας. 

54. Οι επιπτώσεις της ένταξης της χώρας μας στο ΕΥΡΩ στη διαμόρφω-

ση της πολιτικής τιμών των επιχειρήσεων και οργανισμών. 

55. Τρόποι προώθησης των πωλήσεων. Διαφήμιση, μορφές και τρόποι. 

56. Ηλεκτρονικές μορφές προώθησης προϊόντων. 

57. Διαφήμιση και δεοντολογία. Ο ρόλος των ΜΜΕπιχειρήσεων. 

58. Επικοινωνία και διάθεση προϊόντων. Στόχοι, διαδικασία, μίγμα και 

δαπάνες επικοινωνίας. 

59. Τρόποι προώθησης προϊόντων. Άμεσοι και έμμεσοι τρόποι. Το τε-

χνολογικό περιβάλλον και οι δυνατότητες του Marketing. Νέες μορ-

φές προώθησης των αγαθών και υπηρεσιών λόγω τεχνολογικών ε-

ξελίξεων. 

60. Το Controlling στο Marketing:Τι πρέπει να ελέγχεται. 

 

ΕΠΙΣΗΣ: Ο φοιτητής μπορεί να προτείνει θέμα για ανάπτυξη σε συνερ-

γασία με το διδάσκοντα καθηγητή το υ μαθήματος. 
 
Η συμμετοχή των φοιτητών στις παραπάνω ομάδες και στη συγγραφή 
των εργασιών δεν είναι υποχρεωτική.  
 
Η εργασία θα ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας 
του φοιτητή κατά τις εξετάσεις.  
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Πηγές εργασιών αποτελούν: Οι βιβλιοθήκες, τα βιβλία και οι επι-

στημονικές ανακοινώσεις στο Internet, τα πρακτικά Συνεδρίων, οι επί-

σημες πηγές ελληνικών και διεθνών Οργανισμών (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ, 

Eurostat, ΟΟΣΑ, FAO), Ινστιτούτα ερευνών κ.α. 

 


