
  
Μάρκετινγκ! 
Είναι κακό; 
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Το καλό µάρκετινγκ δε γίνεται τυχαία  

Η  A P P L E , 
κ α ι ν ο τ ο µ ε ί 
σ υ ν ε χ ώ ς 
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Google – Η Μάρκα του 2002 



Always Coca-Cola 
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Perrier 
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•  Eastman Kodak, the 131-year-

old film pioneer that has been 
struggling for years to adapt to 
an increasingly digital world, 
filed for bankruptcy protection 
early on Thursday. 

•  The American legend had tried 
a number of turnaround 
strategies and cost-cutting 
efforts in recent years, but the 
company — which since 2004 
has reported only one full year 
of profit — ran short of cash. 
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Spice Girls 
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Τι είναι το Μάρκετινγκ; 

Μάρκετινγκ είναι µια λειτουργία ενός  
οργανισµού και ένα σύνολο διεργασιών  
για τη δηµιουργία, την επικοινωνία, 
και την παροχή αξίας σε πελάτες 

 και για τη διαχείριση των σχέσεων 
 µε τους πελάτες, µε τρόπους επωφελείς 

 για τον οργανισµού και για τις 
 οµάδες που ενδιαφέρονται γι’ αυτόν. 
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Τι είναι η διοίκηση του µάρκετινγκ; 

Διοίκηση του µάρκετινγκ είναι η  
τέχνη και η επιστήµη της επιλογής 

 αγορών στόχων και της προσέλκυσης, 
της διατήρησης, και της αύξησης του αριθµού  

των πελατών µέσω της δηµιουργίας, 
 της προσφοράς, και της επικοινωνίας 

 ανώτερης αξίας στον πελάτη.  
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Η πώληση είναι απλώς η κορυφή του 
παγόβουνου  

Μπορούµε να υποθέσουµε ότι θα υπάρχει πάντα 
ανάγκη για κάποια πώληση. Αλλά ο σκοπός του 
µάρκετινγκ είναι να κάνει την πώληση περιττή. 
Σκοπός του µάρκετινγκ είναι να µάθουµε και να 

καταλάβουµε τον πελάτη τόσο καλά, ώστε το προϊόν ή 
η υπηρεσία να του ταιριάζει και να πουλιέται από 
µόνη της. Στην ιδανική περίπτωση, το µάρκετινγκ 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα έναν πελάτη που να 
είναι έτοιµος να αγοράσει. Το µόνο που θα χρειάζεται 
τότε θα είναι η διαθεσιµότητα του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας. 
 

 Peter Drucker 
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Σχεδιασµός του «κατάλληλου» 
προϊόντος 
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Μόνο το άριστο είναι αρκετά καλό για τους πελάτες 
της Lexus 
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Τι διακινείται στην αγορά; 

Αγαθά 

Υπηρεσίες 

Εκδηλώσεις & Εµπειρίες 

Πρόσωπα 

Τόποι & Ιδιοκτησίες 

Οργανισµοί 

Πληροφορίες 

Ιδέες 



14 

Καταστάσεις ζήτησης 

Μηδενική Λανθάνουσα 

Φθίνουσα Ακανόνιστη 

Πλήρης Ανεπιθύµητη Υπερπλήρης 

Αρνητική 
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Η αγορά δεν είναι αυτή που ήταν κάποτε… 

Αλλαγές στην τεχνολογία 

Παγκοσµιοποίηση 

Απορρύθµιση 

Ιδιωτικοποίηση 

Ενδυνάµωση πελάτη 

Εξατοµίκευση 

Σύγκλιση των κλάδων 

Αποδιαµεσολάβηση 
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Προσανατολισµοί  προς την 
αγορά 

Παραγωγή 

Πωλήσεις Μάρκετινγκ 

Προϊόν 
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Τα τέσσερα συστατικά του ολιστικού 
µάρκετινγκ 


