
1. GENERAL 

SCHOOL ECONOMIC SCIENCES 

DEPARTMENT ECONOMICS 

LEVEL OF STUDY  undergraduate 

COURSE UNIT CODE ΟΓ219 SEMESTER OF STUDY 3 

COURSE TITLE MARKETING  

COURSEWORK BREAKDOWN 
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 

TEACHING 
WEEKLY HOURS 

ECTS Credits 

Lectures  3 7,5 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

COURSE UNIT TYPE  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Scientific area 

PREREQUISITES : 

 

 

LANGUAGE OF 
INSTRUCTION/EXAMS: 

Greek, English 

COURSE DELIVERED TO 
ERASMUS STUDENTS 

YES 

MODULE WEB PAGE (URL)  

2. LEARNING OUTCOMES  
Learning Outcomes 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

The course provides an introduction to the utilization and application of the marketing 
philosophy in the business environment. The lectures are structured in such a way that the 
students become familiar with the fundamental marketing concepts and tools such as: 
market segmentation, product life cycle, consumer behaviour, market & marketing research 
and marketing plan. The course aims to the synthesis and implementation of all marketing 
elements in the context of a broader marketing programming. Emphasis is given in the 
importance of marketing concerning the prosperity and growth of a company. The course 
also focuses on the practical application of marketing through the combination of the 
theory and practice with the inclusion of case studies from the contemporary and highly 
competitive business world. This course studies and analyzes the consumer as a decision-
maker. Emphasis is placed on the strategic implications of psychological and social 
influences on consumer purchasing decisions. 
  
 By the end of this course it is expected that the student will be able to:  
1. Select and use appropriate decision support tools, models and frameworks to assess 
marketing situations and customer behaviour and requirements;  



2. Identify, locate and evaluate information relevant to marketing decision-making in the 
context of creating value, enterprise growth and innovation creation and delivery;  
3. Apply marketing principles effectively to develop appropriate marketing strategies and 
programmes;  
4. Select and use appropriate marketing metrics;  
5. Understand the structural relationship of marketing to other key functional areas of the 
organisation (eg. operations and finance), and the implications of that relationship for 
marketing practice and processes (eg. design-driven strategies; discontinuous innovation 
and the co-creation and delivery of value); and  
6. Discuss the issues to do with planning and executing marketing strategy efficiently and 
effectively in the face of changing global and local pressures - eg. the impacts of Information 
and Communication Technology (ICT) developments on marketing practice, and the 
resulting marketing implications for organisations adopting new technologies.  
 
 
General Skills 
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 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
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 

 

• Written Essay 
• essay presentation 
• Understanding and enhancing the functioning of marketing management strategies 

3. COURSE CONTENTS 
 

Topics examined include: the consumer decision-making process, information processing, 
consumer perceptions, brand loyalty, involvement, attitude measurement and change, 
market research / consumer analysis (the process, research plans, data collection and 
analysis, questionnaire design, sampling), interpersonal and social influences, buyer 
behavior and store selection, and strategic implications on market segmentation, product 
positioning and marketing communications. 

 

4. TEACHING  METHODS  - ASSESSMENT 

MODE OF DELIVERY 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

In class contact 

USE OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGY 

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

με τους φοιτητές 

Dynamic powerpoint transparencies 
e-class support 
Communication via e-mail  

TEACHING METHODS 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Method description 
Semester 
Workload 

Lectures 39 

Assignments Focused on Applying 
Methodologies and Analyzing Case 

13 



Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 

Studies in Small Student Groups 

Teamwork in a case study. 13 

Independent Study 122.5 

Course total 
(25 hours of work load per credit) 

187.5 
 

ASSESSMENT METHODS 
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 

 
Ι. Final examination (50%): 
- multiple choice questions 
- theory evaluation 
 
ΙΙ. Essay presentation (7,5%) 
ΙΙΙ. Essay evaluation (42,5%) 
 
 

5. RESOURCES 
- Recommended Book Resources: 

1. Βιβλίο [86198072]: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ αρχές, στρατηγικές, εξελίξεις και νέα 
δεδομένα, ΒΛΑΧΒΕΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 

2. Βιβλίο [50659640]: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Α.-ΣΙΩΜΚΟΣ Γ.-
ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.   

3. Βιβλίο [14952]: Εισαγωγή στο Marketing, Armstrong Gary,Kotler Philip  

4. Βιβλίο [13525]: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, RICHARD L. SANDHUSEN   

5. Βιβλίο [13256966]: Marketing: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, Perreault W.   

6. Βιβλίο [41955653]: Αρχές μάρκετινγκ, Fahy John, Jobber David   

7. Βιβλίο [41962614]: Εισαγωγή στο Marketing, Σαμαντά Ειρ., Κυριαζόπουλος 
Παν.   

Journals 
Journal of Consumer Psychology 
Journal of Consumer Research 
Journal of Marketing 
Journal of Marketing Research 
Marketing Science 
European Journal of Marketing 
Industrial Marketing Management 
International Marketing Review 
Journal of Advertising (official journal of the American Academy of Advertising) 
Journal of Advertising Research 
Journal of Interactive Marketing (formerly JDM) 
Journal of International Marketing 
Journal of Public Policy and Marketing 
Marketing Letters 
Marketing Theory 
Psychology and Marketing  

 

 

 

 
 


