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Abstract: A marketing plan lays out all of the necessary components for effectively 

and regularly promoting your company. A marketing strategy does not 

have to be difficult or lengthy. Every small business should have a simple 

marketing strategy to guide their efforts and keep them focused on their 

objectives. 

 

In every marketing plan you will need to specify a vision for your business 

and define your mission and goals. You must set S.M.A.R.T. (Specific, 

Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound) goals and outline what 

you want to accomplish, at a certain time period.  

You need to identify and describe your ideal client (or main target group), 

by creating buying personas. Create a SWOT analysis and identify what 

makes you different from all other competitors. Search about your 

competitors and learn more about your market. Create a road map for 

achieving your goals and an action plan for what you need to do and 
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when. The most important is to track your progress and create 

benchmarks.  

Finally in every marketing plan, you need to create a budget allocation 

and an advertising plan, with projections and estimated results. 
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Τα στάδια δημιουργίας ενός Marketing Plan 

Το πλάνο marketing είναι ένα σχέδιο που απεικονίζει τη στρατηγική marketing που πρόκειται 

να ακολουθήσει μία επιχείρηση ανεξαρτήτως νομικής μορφής, αφορά δηλαδή και τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Συντάσσεται και επικαιροποιείται συνήθως σε ετήσια βάση και περιλαμβάνει τις διαθέσιμες και 

δυνατές επιλογές τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Από τις διαθέσιμες αυτές 

επιλογές και με προσεκτική μελέτη και έρευνα καθορίζεται η βέλτιστη στρατηγική με βάση τα 

προβλεπόμενα αποτελέσματα. 

Αν και δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη μορφή ενός πλάνου μάρκετινγκ αλλά διαμορφώνεται 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης, υπάρχουν αρκετά 

προσχέδια που παρουσιάζουν τη γενική δομή που θα πρέπει να διέπει ένα πλάνο μάρκετινγκ. 

Έτσι ορισμένα σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σχέδιο μάρκετινγκ είναι:  

Στάδιο  1: Ανάλυση Μάκρο & Μικροπεριβάλλοντος 

Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

Μια εσωτερική ανάλυση της εταιρείας σας θα σας δώσει μια καλή εικόνα για τα προβλήματα 

που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε στη προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών σας. Αυτοί είναι 

για παράδειγμα  χρηματοοικονομικοί, φυσικοί, ανθρώπινοι και τεχνολογικοί πόροι. Ουσιαστικά 

εσωτερικό περιβάλλον είναι οι δυνάμεις στην επιχείρηση που επηρεάζουν την ίδια αλλά και τη 

λειτουργία της. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα γράφημα που δείχνει ποιο είναι το βασικό εσωτερικό 

περιβάλλον μιας επιχείρησης. 
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 Χρηματοοικονομικοί πόροι 

Για να μπορέσει να λειτουργήσει μια επιχείρηση έχει ανάγκη από πόρους. Οι βασικές πηγές 

είναι το μετοχικό κεφάλαιο και το δανειακό κεφάλαιο. 

 

 Φυσικοί πόροι 

Οι φυσικοί πόροι περιλαμβάνουν από τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό έως και τα 

μηχανήματα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πέραν τον χρηματοοικονομικών πόρων για 

να μπορέσει μια επιχείρηση να είναι αποδοτική θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σωστά και 

αποτελεσματικά  τους φυσικούς της πόρους.  

 

 Ανθρώπινοι πόροι 

Οι ανθρώπινοι πόροι συμπεριλαμβάνουν το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης. Η διοίκηση 

θα πρέπει όχι μόνο να εξασφαλίσει τον επαρκή αριθμό των εργαζομένων της αλλά και να 
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τοποθετήσει τον σωστό εργαζόμενο, με βάσει τις γνώσεις και τις δυνατότητες τους στη σωστή 

θέση. 

 

Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

Προκειμένου να εκτιμηθεί πώς οι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη 

στρατηγική μάρκετινγκ, είναι ζωτικής σημασίας να πραγματοποιηθεί ανάλυση του 

περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται η κοινωνική επιχείρηση.  

Η ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος απεικονίζει τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση και το προϊόν/υπηρεσία σας. Σας βοηθά να κατανοήσετε την αγορά στην οποία θα 

λειτουργείτε. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος αφορούν 2 επίπεδα: 

 Το μακρο-περιβάλλον που αναφέρεται στις επικρατούσες γενικές συνθήκες (πολιτικές-

νομικές, οικονομικές, κοινωνικό-δημογραφικές, τεχνολογικές) και επηρεάζει γενικά 

τόσο τη συγκεκριμένη επιχείρηση, όσο και κάθε άλλη επιχειρηματική μονάδα του 

κλάδου 

 Το μικρο-περιβάλλον που αφορά το άμεσο κλαδικό περιβάλλον της συγκεκριμένης 

επιχείρησης και περιλαμβάνει τις τάσεις της αγοράς, την ανάλυση των πελατών και 

ανταγωνιστών και την ανάλυση των πιθανών χρηματοδοτών και συνεργασιών. 

 

Οι 4 κύριοι τομείς που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση περιβάλλοντος είναι 

οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί. 

 Οικονομικοί: Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η οικονομία στην περιοχή ή τη χώρα στην 

οποία θα λειτουργείτε; Υπάρχουν οικονομικές αναφορές για επικείμενη οικονομική 

ύφεση; Ποιοι κλάδοι της οικονομίας αναπτύσσονται ή συρρικνώνονται; 

 Κοινωνικοί: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγοράς-στόχου σας; Ποιος είναι ο μέσος 

μισθός τους; Τι έχουν κοινό; Τι εφημερίδες διαβάζουν; Ποιες είναι οι διαδικασίες λήψης 

αποφάσεών τους; 

 Πολιτιστικοί: Ποια είναι η στάση των ανθρώπων στο προϊόν σας; Τι αξία δίνουν σε αυτό; 

Ποιες είναι οι αγοραστικές τους συνήθειες; Πώς αντιδρούν στο μάρκετινγκ; Ποια είναι η 

πιθανή αντίδραση των μέσων ενημέρωσης; 
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 Περιβάλλον: Το προϊόν σας θα συμβάλει στη συζήτηση της αγοράς-στόχου σας σχετικά 

με περιβαλλοντικά ζητήματα; 

Η ανάλυση των παραπάνω σημείων θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε τα μηνύματα 

επικοινωνίας σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι συναφή και στοχευμένα.  

Πρέπει επίσης να αναλύσετε τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε. Βρίσκεται σε περίοδο 

ανάπτυξης ή παρακμής;  

 

Ανάλυση Ανταγωνισμού 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αξιολογείτε τους ανταγωνιστές σας - υπάρχουν διαθέσιμες 

εναλλακτικές λύσεις για το προϊόν σας; Εάν ναι, πόσο κοστίζουν, πώς τοποθετούνται και ποια 

ποιότητα είναι; Πόσο μερίδιο αγοράς έχουν συγκρίνει με εσάς; Ποιες δραστηριότητες 

μάρκετινγκ χρησιμοποιούν και πόσο επιτυχείς είναι; 

 

Δημογραφική ανάλυση 

Πέρα από τις τάσεις της αγοράς και το μέγεθος των ανταγωνιστών, στο μικρο-περιβάλλον μιας 

κοινωνικής επιχείρησης, περιλαμβάνεται και η ανάλυση του κοινού στόχου, δηλαδή των 

υποψήφιων πελατών. Ποια είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους; Ποιες είναι οι 

συνήθειες τους και πού μπορεί κάποιος να τους βρει; 
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Ανάλυση SWOT  

 

Η ανάλυση SWOT είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για αξιολόγηση. Το SWOT σάς δίνει τη δυνατότητα 

να εξετάσετε τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που αντιμετωπίζετε 

και διευκρινίζει πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτές τις προκλήσεις. 

 

Παράδειγμα μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω εικόνα: 
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Στάδιο 2: Ορισμός στόχων & Διαμόρφωση Στρατηγικής Marketing 

Το μείγμα μάρκετινγκ (marketing mix) προτάθηκε από τον Jerome McCarthy και αποτελεί ένα 

από τα βασικά εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται από κάθε επιχείρηση – ενημερωτική 

ιστοσελίδα, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της, όπως την αύξηση επισκεψιμότητας, αύξηση 

των προβολών σελίδας, αύξηση συνδρομών και χορηγιών κτλ. Είναι γνωστό και ως τα 4P (το 

αρχικό γράμμα της κάθε λέξης στα Αγγλικά), τα οποία είναι: Το προϊόν/υπηρεσία (product), η 

τιμή (price), η τοποθεσία/δίκτυα διανομής (place), η προώθηση (promotion).  

 

Στον σχεδιασμό στρατηγικής της επιχείρησης περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

 Όραμα – Αποστολή 
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Το όραμα - η αποστολή μιας κοινωνικής επιχείρησης, παρέχει μια επισκόπηση των στόχων 

της. Οι εταιρικοί στόχοι είναι μετρήσιμοι στόχοι, για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι 

εταιρικές στρατηγικές έχουν οριστεί για την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Υπάρχουν οι 

λειτουργικοί στόχοι (π.χ. μάρκετινγκ, χρηματοδότηση, HR). Αυτά τα τμήματα πρέπει να 

θέσουν στόχους και να διαμορφώσουν στρατηγικές όπου είναι κυρίως υπεύθυνες για την 

επιβίωση της επιχείρησης, καθώς και στρατηγικές που να έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, 

δηλαδή να προσφέρουν κάτι στην κοινότητα ή στο περιβάλλον. Οι στόχοι πρέπει να τεθούν 

σε λειτουργικές στρατηγικές. Οι διαφημιστικοί στόχοι είναι οι τελικοί που πρέπει να 

καθοριστούν.  

 Επιλογή αγοράς στόχου 

Η τμηματοποίηση μίας αγοράς (market segmentation) είναι μια από τις πιο σημαντικές 

διαδικασίες στο σύγχρονο μάρκετινγκ. Ορίζεται ως ο διαχωρισμός μίας αγοράς σε 

τμήματα αγοραστών με διαφορετικές ανάγκες, χαρακτηριστικά ή συμπεριφορά, τα οποία 

ίσως απαιτούν διαφορετικά προϊόντα ή μίγματα marketing. Μέσω του αυτού του 

διαχωρισμού μία μεγάλη ετερογενή αγορά διαιρείται σε μικρότερα τμήματα (ή 

υποαγορές) που παρουσιάζουν πιο ομοιογενή χαρακτηριστικά όσον αφορά το προϊόν ή 

την υπηρεσία μιας επιχείρησης. Με άλλα λόγια, η τμηματοποίηση αφορά στον 

«τεμαχισμό» της αγοράς σε τμήματα που αποτελούνται από καταναλωτές προϊόντων ή 

χρήστες υπηρεσιών με κοινά χαρακτηριστικά, όπως το φύλλο, την ηλικία τους, τον τρόπο 

ζωής τους, την γεωγραφική τους κατανομή κα. 

Με τη διαίρεση αυτή ανακαλύπτει η εταιρία τμήματα, τις λεγόμενες αγορές-στόχους, από 

τα οποία διαλέγει εκείνα που παρουσιάζουν τις καλύτερες προοπτικές πώλησης, όπου και 

συγκεντρώνει τις προσπάθειες και πόρους του στο μάρκετινγκ. 

Η τμηματοποίηση στηρίζεται σ’ ένα συνδυασμό της συμπεριφοράς των καταναλωτών 

(επεξήγηση στην επόμενη ενότητα) ή χρηστών του προϊόντος / υπηρεσίας και των 

χαρακτηριστικών τους. Δηλαδή: 

Α) τι αγοράζουν: αξία και όγκος αγορών, τιμή, συχνότητα αγοράς, πηγή αγοράς, προϊόντα 

/ υπηρεσίες. 

Β) γιατί αγοράζουν: ωφελήματα, τρόπος ζωής/μόδα, προσωπικότητα, επιρροή ομάδων, 

προτιμήσεις. 

Γ) ποιοι αγοράζουν: φύλλο, ηλικία, επάγγελμα, μόρφωση κ.λπ., κοινωνικοοικονομική 

τάξη, γεωγραφικοί /πολιτιστικοί παράγοντες κλπ. 
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 Στόχοι & στρατηγική μάρκετινγκ 

Το ακρωνύμιο “SMART” προέρχεται από τις λέξεις Specific (Ακριβείς), Measurable 

(Μετρήσιμοι), Attainable (Εφικτοί), Relevant (Σχετικοί) & Time-bound (Χρονικά 

Προσδιορισμένοι). Κάθε SMART goal που δημιουργείτε πρέπει να έχει αυτά τα πέντε 

χαρακτηριστικά ώστε να είστε σίγουροι ότι ο κάθε στόχος μπορεί να επιτευχθεί και 

ταυτόχρονα να είναι χρήσιμος στους ανθρώπους που πασχίζουν να τον πετύχουν. 

 Specific – Συγκεκριμένος: Όσο πιο συγκεκριμένοι είστε τόσο πιο πετυχημένους 

στόχους θα θέσετε. Έχει διαφορά το «θέλω να βγάλω περισσότερα χρήματα» 

από το «θέλω να αυξήσω τον τζίρο μου» ή από το -ακόμα καλύτερο – «θέλω να 

αυξήσω τον τζίρο μου βρίσκοντας νέους πελάτες». 

 Measurable – Μετρήσιμος: Πρέπει να ποσοτικοποιήσετε το στόχο σας ώστε μετά 

να μπορείτε να αξιολογήσετε εάν τον πιάσατε ή όχι. Μην χρησιμοποιείτε λέξεις 

όπως «πολύ” περισσότερο», κλπ. Στο παράδειγμα μας «θέλω να αυξήσω τον 

τζίρο μου κατά 5% βρίσκοντας 10 νέους πελάτες». Τα νούμερα προκύπτουν από 

μελέτη των στατιστικών σας στοιχείων, από το ποσό που θα δαπανήσετε στο 

μάρκετινγκ και από τις εξωτερικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν. 

 Achievable – Εφικτός: Το μυστικό είναι να δουλέψετε ένα στόχο που είναι μεν 

δύσκολος, αλλά εφικτός. Μην προσπαθήσετε να καταλάβετε τον κόσμο σε μια 

νύχτα – γιατί απλά δε θα συμβεί και θα απογοητευτείτε. Στο παράδειγμα μας, αν 

πείτε «θέλω να αυξήσω τον τζίρο μου κατά 50% βρίσκοντας νέους πελάτες», 

είναι ουτοπικό για μια μικρή επιχείρηση με το budget που μπορεί να διαθέσει 

για την προώθησή της. 

 Realistic – Ρεαλιστικός: να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας, να ξέρετε εσείς και 

η ομάδα σας για τι είστε ικανοί σε λογικά πλαίσια. Στο παράδειγμα μας, αν πείτε 

«θέλω να αυξήσω τον τζίρο μου κατά 50% βρίσκοντας 10.000 νέους πελάτες» θα 

είστε εκτός πραγματικότητας! 

 Timebound - Με χρονικό περιορισμό. Πρέπει να δώσετε στον εαυτό σας μια 

προθεσμία. Έτσι θα ξέρετε μέχρι πότε πρέπει να τον έχετε πετύχει ώστε να 

αξιολογήσετε. Στο παράδειγμά μας: «θέλω να αυξήσω τον τζίρο μου κατά 5% 

βρίσκοντας 10 νέους πελάτες μέσα σε 3 μήνες». 
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Έτσι θα καταφέρετε να θέσετε σωστούς και αποτελεσματικούς στόχους. Τώρα ας δούμε πιο 

αναλυτικά το πρότυπο που κατεβάσατε για να χρησιμοποιήσετε πιο εύκολα αυτήν την 

τεχνική: 

 

 

H στρατηγική ενός brand (Brand strategy) είναι ένα από τους πιο κρίσιμους τομείς του marketing 

και σαφέστατα ένας από τους πιο σημαντικούς. Ξεκινώντας από το μηδέν, η ανάπτυξη 

αναγνωρισιμότητας μετατρέπεται σε αγώνα δρόμου, καθότι η αναγνωρισιμότητα καθορίζει την 

επιτυχία μιας κοινωνικής επιχείρησης.  
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Οι στόχοι επικοινωνίας συνδέονται με το μοντέλο A.I.D.A. Η λέξη AIDA είναι αρτικόλεξο των 

λέξεων Προσοχή (Attention) – Ενδιαφέρον (Interest) – Επιθυμία (Desire) – Δράση (Action). 

Σύμφωνα με την διαδικασία AIDA, πρώτα πρέπει να υποκινηθεί η προσοχή του κοινού. Στη 

συνέχεια, πρέπει να δημιουργηθεί το ενδιαφέρον για την προϊοντική λύση, το οποίο να 

οδηγήσει στην επιθυμία για την απόκτησή της. Τελικά, το αγοραστικό κοινό πρέπει να εμπλακεί 

σε μία μορφή δράσης για την απόκτηση της προϊοντικής λύσης. Η διαδικασία AIDA στηρίζεται 

σε μοντέλα συμπεριφορών όπου ο καταναλωτής πρώτα αποκτά γνώση για το προϊόν, στη 

συνέχεια αποκτά συναισθήματα και τελικά εμπλέκεται σε κάποιο είδος συμπεριφοράς. Ένα 

μείγμα από διάφορα επικοινωνιακά μέσα θεωρείται ότι είναι πιο αποτελεσματικό στην επίτευξη 

επικοινωνιακών στόχων. 
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 Σχέδιο δράσης (Χρονοδιάγραμμα, Καταγραφή κόστους, Τρόποι υλοποίησης στόχων) 

 

Στάδιο 3: Τα 4 P (Product, Price, Promotion, Place) 

Τα 4P του μάρκετινγκ, έχουν χρησιμοποιηθεί από τους ειδικούς marketing σε όλο τον κόσμο για 

δεκαετίες. 

Η θεωρία των 4P ορίστηκε για πρώτη φορά το 1960 από το καθηγητή Jerome McCarthy, 

υποστηρίζοντας την εστίαση του μάρκετινγκ στο Προϊόν (Product), την Τιμή (Price), την 

Προώθηση (Promotion) και την Τοποθεσία (Place). 

Σχετικά πρόσφατα και με την αυξημένη επιρροή του Διαδικτύου, οι αρχές αυτές δείχνουν λίγο 

ξεπερασμένες, υπό τη νέα πραγματικότητα των σχέσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους 

πελάτες τους. 

Σε μία εποχή που οι πελάτες φαίνεται να γνωρίζουν τα πάντα για τις επιχειρήσεις, το παλιό 

μίγμα του μάρκετινγκ (marketing mix), το οποίο μας δίνουν τα 4P, αρχίζει να έρχεται σε αντίθεση 

με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά σήμερα. 
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Το σωστό μίγμα Μάρκετινγκ περιλαμβάνει:  

1. Προϊόντα ή υπηρεσίες, η ποιότητα των οποίων πρέπει να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των 

πελατών.  

2. Τιμές ανταγωνιστικές, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν και να είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν.  

3. Διανομή σε σημεία πώλησης εύκολα προσπελάσιμα, που να εξυπηρετούν τους αγοραστές.  

4. Προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, ώστε να γίνονται γρήγορα γνωστά και να 

διεγείρεται το ενδιαφέρον των πελατών ή των τελικών καταναλωτών ή χρηστών για την αγορά 

τους.  
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Προϊόν  

Προϊόν ονομάζεται κάποιο αντικείμενο που κατασκευάζεται σε ένα εργαστήριο ή μια 

παραγωγική μονάδα και στη συνέχεια πωλείται στην αγορά με σκοπό να ικανοποιήσει ανάγκες 

ατόμων, επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών. Οι ορισμοί που έχουν δοθεί για το προϊόν είναι 

τόσοι πολλοί, όσοι και για το μάρκετινγκ το ίδιο. Οι πιο κοινά αποδεκτοί ορισμοί είναι οι εξής:  

I. Προϊόν είναι οτιδήποτε μπορεί να προσφερθεί στην αγορά για παρατήρηση, απόκτηση 

και κατανάλωση και περιλαμβάνει φυσικά αντικείμενα, υπηρεσίες ή ακόμα και ιδέες.  

II. Προϊόν είναι ένα σύνολο φυσικών ή συμβολικών χαρακτηριστικών που έχουν σχεδιασθεί 

για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τον καταναλωτή.  

Ένα προϊόν ή μια υπηρεσία περιλαμβάνει:  

 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα  

 Τα πλεονεκτήματα 

 Τα οφέλη  

 Το εμπορικό σήμα (ΒRAND NAME)  

 Τη συσκευασία  

 

Τιμή  

Η τιμή είναι για τον πελάτη είναι το ποσό που πληρώνει για το προϊόν. Δηλαδή είναι η αξία 

ανταλλαγής ενός αγαθού ή υπηρεσίας σε χρηματικές μονάδες. Αποτελεί μέτρο σύγκρισης για 

τον ίδιο ανάμεσα σε παρόμοια προϊόντα και τον βοηθά να αποφασίσει κατάλληλα ώστε τα 

χρήματα που θα διαθέσει για μια αγορά να του παρέχουν και την αντίστοιχη ικανοποίηση.  

Για την εταιρία όμως αποτελεί εξαιρετικής σημασίας παράγοντα, μιας και μέσω αυτής 

καθορίζεται το κέρδος της και ως εκ τούτου η μακροχρόνια επιβίωσή της. Η ρύθμιση της τιμής 

έχει σημαντικές επιπτώσεις για τη στρατηγική μάρκετινγκ  διότι η τιμή του προϊόντος επηρεάζει 

τη ζήτηση αυτού, καθώς και την διακύμανση των πωλήσεων. Τα στελέχη του μάρκετινγκ θα 

πρέπει να ορίσουν μια τιμή που συμπληρώνει τα άλλα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ. Κατά 

τον καθορισμό των τιμών, θα πρέπει να γνωρίζουν τα στελέχη την αντιληπτή αξία που έχει για 

τον πελάτη το προϊόν.  
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Η διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής είναι μια από τις πιο σημαντικές και δύσκολες 

αποφάσεις που καλούνται να πάρουν τα στελέχη του μάρκετινγκ, διότι η τιμολόγηση επηρεάζει 

όλα τα στοιχεία του μίγματος marketing. Επιπλέον, πρέπει κατά την διαμόρφωση να λάβουν 

ταυτόχρονα υπόψη μια σειρά παραγόντων όπως:  

 κάλυψη κόστους 

 ταύτιση τιμής με δυνατότητες και προτιμήσεις καταναλωτών  

 μεγιστοποίηση ζήτησης 

 ανταγωνισμός 

 κέρδος  

Είναι το μοναδικό στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ που ο υπεύθυνος Μάρκετινγκ μπορεί να 

αλλάξει γρήγορα για να αντιδράσει σε αλλαγές στη ζήτηση ή σε ενέργειες των ανταγωνιστών. 

Αν και θεωρητικά η τιμή είναι ευμετάβλητη σε πολλές καταστάσεις, πρέπει να σημειωθεί ότι και 

οι διανομείς αλλά και οι καταναλωτές μπορεί να ενοχληθούν από σημαντικές μεταβολές στην 

τιμή.  

Η τιμολογιακή πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν τα στελέχη, πρέπει να διατηρείται σε 

τέτοιο επίπεδο που:  

  να καλύπτει τα κόστη  

  να μεγιστοποιεί τη ζήτηση  

  να ταιριάζει με την τοποθέτηση «positioning» του προϊόντος  

  να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη μακροχρόνια ανάπτυξη της επιχείρησης   

 

Στρατηγικές τιμολόγησης 

Υπάρχουν αρκετές Στρατηγικές τιμολόγησης, οι σημαντικότερες εξ’ αυτών είναι οι ακόλουθες:  

1. Τιμολόγηση Κόστος-Συν (Cost-plus pricing). Εδώ η τιμή είναι ίση με το κόστος παραγωγής 

συν ένα ορισμένο περιθώριο κέρδους.  

2. Τιμολόγηση βασιζόμενη στην αξία (Value-based pricing). Η τιμή που θα επιλεχθεί 

βασίζεται στην πραγματική αξία για τον καταναλωτή σε σύγκριση με εναλλακτικά 

προϊόντα.  
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3. Ψυχολογική τιμολόγηση (Psychological pricing). Σε αυτή τη περίπτωση, η τιμή 

διαμορφώνεται με βάση το τί αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής ως δίκαιο/εύλογο.  

4. Τιμολόγηση Υψηλών Τιμών. Εφαρμόζεται συνήθως για καινοτόμα προϊόντα με 

περιορισμένο ανταγωνισμό.  

5. Τμηματοποιημένη Τιμολόγηση. Οι εκπτώσεις και τα εκπτωτικά κουπόνια, τιμές ανάλογες 

με τη ζήτηση σε δεδομένες χρονικές στιγμές, διαφορετική τιμή ανάλογα με τη 

συσκευασία του προϊόντος ή ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, είναι οι τρόποι 

εφαρμογής της τμηματοποιημένης τιμολόγησης.  

6. Τιμολόγηση προσανατολισμένη στον ανταγωνισμό. Εδώ η επιχείρηση μπορεί να 

ακολουθήσει τρεις μεθόδους τιμολόγησης, ίση με τον ανταγωνισμό ή μεγαλύτερη από 

αυτόν (τον ανταγωνισμό) είτε κάτω από το μέσο όρο της βιομηχανίας.  

 

Διανομή  

Η διανομή αποτελεί το τρίτο στοιχείο του Μίγματος Μάρκετινγκ και περιλαμβάνει όλες τις 

δραστηριότητες διακίνησης ενός προϊόντος, από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα του μέχρι τους 

τελικούς καταναλωτές ή χρήστες. Όλες οι δραστηριότητες που εντάσσονται στη λειτουργία της 

διανομής απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό, γιατί οι καταναλωτές ή οι χρήστες θέλουν να 

βρίσκουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες:  

 όταν και όπου τα χρειάζονται  

 στις ποσότητες που χρειάζονται  

 σε χώρους ευχάριστους, που τους επιτρέπουν να κάνουν τις επιλογές τους με άνεση και  

 με άριστη εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση  

 

Προώθηση  

Η προώθηση είναι το τέταρτο στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ (αλλιώς μίγμα προβολή ή μίγμα 

επικοινωνίας), το οποίο αφορά την προσπάθεια να επηρεαστεί και να πειστεί η αγορά – στόχος 

τόσο για το προϊόν ή την υπηρεσία, όσο και για την ίδια την επιχείρηση. Σύμφωνα με αρκετές 

εκτιμήσεις είναι η πιο δυναμική μεταβλητή του marketing, γιατί φέρνει σε επαφή πωλητές και 

αγοραστές. Ως διαδικασία στηρίζεται στην εταιρική επικοινωνία με απώτερο σκοπό να 

πληροφορήσει τους καταναλωτές, να τους πείσει και πολλές φορές να τους υπενθυμίσει την 
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ύπαρξη της εταιρείας που προσφέρει το προϊόν ή την υπηρεσία, έτσι ώστε να αυξηθεί η ζήτηση 

αυτών. Για να υλοποιηθεί εφαρμόζει την στρατηγική προώθησης, η οποία είναι ένα ελεγχόμενο 

και ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεθόδων και υλικών επικοινωνίας, σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο 

ώστε:  

 να παρουσιάζει έναν οργανισμό και τα προϊόντα του σε πιθανούς πελάτες. 

 να μεταφέρει τις ευεργετικές ιδιότητες των προϊόντων του (για να διευκολύνει τις πωλήσεις)  

 να συμβάλλει στο κέρδος της επιχείρησης.  

Η προώθηση χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία που αποτελούν το «μίγμα προώθησης», για την 

επίτευξη των στόχων της σχετικά με:  

 Την πληροφόρηση των καταναλωτών αναφορικά με το προϊόν ή την υπηρεσία που 

διατίθεται  

 Την προσπάθεια να πειστούν οι καταναλωτές ότι αυτό το προϊόν ή αυτή η υπηρεσία είναι 

η καλύτερη εναλλακτική επιλογή για την ικανοποίηση των αναγκών τους.  

 

 

Μίγμα προώθησης 

Συνοψίζοντας η αποτελεσματική προώθηση «αφορά την ανάπτυξη - εφαρμογή της στρατηγικής 

προώθησης και περιλαμβάνει το σύνολο των επικοινωνιακών καναλιών και εργαλείων, που θα 

χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική επικοινωνία με το δυνητικό 

αγοραστή. 
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Είδη Μάρκετινγκ  

Το μάρκετινγκ έχει διαχωριστεί σε πολλά είδη:  

• B2B και Β2CMarketing 

• Marketing Υπηρεσιών 

• Marketing Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών  

• Affiliate Marketing 

• Πολιτικό Marketing 

• Τραπεζικό Marketing 

• Τουριστικό Marketing 

• Marketing Υπηρεσιών 

• Marketing Ήπιων Μορφών Τουρισμού 

• Βιομηχανικό Marketing 

• Αθλητικό Marketing 

• Email Marketing 

• Mobile Marketing 

• Viral Marketing 

• Social Media Marketing 

• Internet Marketing, κ.α.  

 

Στάδιο 4: Διαμόρφωση προϋπολογισμού  Marketing Plan 

Η διαμόρφωση του διαφημιστικού προϋπολογισμού πρέπει να γίνεται με τρόπο, ώστε να 

επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα σε σχέση με την δαπάνη. 

Η διαμόρφωση του διαφημιστικού προϋπολογισμού είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα 

διότι από την μία αποτελεί επένδυση κι από την άλλη δεν είναι ποτέ σίγουρη για το αποτέλεσμα. 

Οι επιχειρήσεις ακόμη κι αν διαθέτουν σημαντικά κονδύλια για την διαφήμιση αντιμετωπίζουν 

πάντοτε το δίλλημα εάν η διαφήμιση είναι η καλύτερη επένδυση για τα χρήματα, τα οποία θα 
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δαπανήσουν. Ειδικά σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, οι υπεύθυνοι δεν είναι ποτέ σίγουροι  

εάν θα είναι αποτελεσματικότερο για τις πωλήσεις της εταιρίας, η αύξηση της διαφημιστικής 

δαπάνης ή (για παράδειγμα) μία αντίστοιχη μείωση της τιμής μιας παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Στον πραγματικό κόσμο, κανένας δεν μπορεί να είναι βέβαιος εάν μία μικρή αύξηση του κόστους 

(λόγω κάποιας διαφημιστικής δαπάνης) θα έχει θετική ή αρνητική επίδραση στην μακροχρόνια 

κερδοφορία μιας ενημερωτικής ιστοσελίδας. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει με 

βεβαιότητα πώς θα συμπεριφερθούν οι χρήστες την στιγμή της λήψης της αγοραστικής 

απόφασης, ούτε την βαρύτητα του κάθε παράγοντα που θα διαμορφώσει την αγοραστική 

απόφαση σε πραγματικές συνθήκες.  

 

Οι συνηθέστερες μέθοδοι για το καθορισμό του προϋπολογισμού είναι οι παρακάτω: 

 Η μέθοδος της δυνατότητας  

Σε αυτή την μέθοδο η διαμόρφωση του προϋπολογισμού γίνεται με βάση την 

δυνατότητα της επιχείρησης και τις δυνατότητες της εταιρίας 

 Η μέθοδος του ποσοστού επί των πωλήσεων 

Σε κάθε κλάδο, οι ανταγωνιστές που κατέχουν σημαντικά μερίδια αγοράς δαπανούν 

κάποιο ποσοστό των πωλήσεων για την διαφήμισή τους. Είναι από τις περισσότερο 

δημοφιλείς μεθόδους για τον προσδιορισμό του διαφημιστικού προϋπολογισμού 

 Η μέθοδος της ανταγωνιστικής επικοινωνίας 

Το ποσοστό της διαφημιστικής δαπάνης καθορίζεται με βάση την διαφημιστική 

δραστηριότητα των ανταγωνιστών. Μπορεί κάποιος να υπολογίσει πολύ προσεγγιστικά 

τη δαπάνη του ανταγωνιστή του, αν γνωρίζει: α) το μέσο κόστος CPC β) τον αριθμό των 

clicks που παίρνει το μήνα ο ανταγωνιστής από τις διαφημιστικές του καμπάνιες 

 Η μέθοδος των αντικειμενικών στόχων 

Η μέθοδος βασίζεται στην τοποθέτηση μετρήσιμων και εφικτών επικοινωνιακών στόχων 

οι οποίοι καλό θα είναι να είναι σχετικά ακριβείς. Είναι μάλλον η μοναδική ορθολογική 

μέθοδος προϋπολογισμού, αλλά και η περισσότερο απαιτητική σε πληροφορίες καθώς 

η επιχείρηση διαμορφώνει τους επικοινωνιακούς στόχους με βάση την υπάρχουσα 

κατάσταση. Οι ανάγκες σε πληροφορίες καθιστούν την μέθοδο σχετικά ακριβή στην 

εφαρμογή της καθώς η επιχείρηση θα πρέπει να δαπανήσει χρήματα για την διερεύνηση 

της κατάστασης πριν, αλλά και μετά την διαφημιστική εκστρατεία. 
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Στάδιο 5: Χρονοδιαγράμματα Marketing Plan 

Δείχνει τα χρονοδιαγράμματα και τον προσδιορισμό των υπευθύνων για την εκτέλεση των 

καθηκόντων. 

 Καταγραφή σημαντικών τακτικών (Gantt chart) 

Το διάγραμμα Gantt παρέχει μια γραφική απεικόνιση ενός έργου που βοηθά το 

σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εξειδίκευση των εργασιών σε ένα έργο. Ένα 

διάγραμμα Gantt κατασκευάζεται με έναν οριζόντιο άξονα που αντιπροσωπεύει τη 

συνολική χρονική έκταση του έργου, που χωρίζεται σε διαστήματα (π.χ., ημέρες, 

εβδομάδες, ή μήνες) και ένα κάθετο άξονα που αντιπροσωπεύει τις εργασίες που 

απαρτίζουν το έργο. 

 

 

 

 Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων 

Σε αυτό το στάδιο πρέπει να καθοριστούν οι ενέργειες και οι τακτικές, από ποιον θα 

υλοποιηθούν και να καθοριστούν οι σχέσεις αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, θα 

χρειαστεί το τμήμα marketing να παραδώσει 3 διαφημιστικά μηνύματα και ο CEO να 

επιλέξει ένα από αυτά. 


