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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Λεωνίδας Λεωνίδας ΧατζηθωμάςΧατζηθωμάς
Επίκουρος ΚαθηγητήςΕπίκουρος Καθηγητής
Πανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΠανεπιστήμιο Μακεδονίας

Απάντηση στα ερωτήματα:

 Ποιες μορφές επικοινωνίας θεωρούνται 
καταλληλότερες για τους μηχανικούς;

 Ποιους στόχους επιτελεί η κάθε μορφή 
επικοινωνίας;

 Ποια σύγχρονα εργαλεία μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι μηχανικοί για να 
αξιοποιήσουν τις μορφές επικοινωνίας;
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Μάρκετινγκ – 4Ps
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Promotion
(Προώθηση)

Product
(Προϊόν)

Place 
(Διανομή)

Price
(Τιμολόγηση)
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Promotion
(Προώθηση)

Προωθητικό μείγμα 
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Προωθητικό μείγμα 
5

Προωθητικό 
Μείγμα

Διαφήμιση

Προώθηση 
Πωλήσεων

Προσωπικές 
Πωλήσεις

Δημόσιες 
Σχέσεις & 

Δημοσιότητα

Εκδηλώσεις 
και εμπειρίες

Άμεσο 
Μάρκετινγκ

Διαδραστικό
Μάρκετινγκ

Προσωπική πώληση
6

Η προσωπική πώληση με την προφορική παρουσίαση 
των πλεονεκτημάτων ενός προϊόντος και με τη συζήτηση
με τον δυνητικό καταναλωτή αποσκοπεί στην 
πραγματοποίηση της πώλησης.

Προσωπικές 
Πωλήσεις
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Προώθηση πωλήσεων
7

Η προώθηση πωλήσεων απευθύνεται τόσο στους 
καταναλωτές, όσο και στους ενδιάμεσους. Οι ενέργειες που 
σκοπεύουν στον καταναλωτή αναφέρονται σε κινήσεις 
ορισμένης χρονικής διάρκειας, επαναλαμβανόμενα, που 
αποσκοπούν στην άμεση αγορά του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας.

Προώθηση 
Πωλήσεων

Δημόσιες σχέσεις
8

Δημόσιες 
Σχέσεις & 

Δημοσιότητα

Η συστηματική, προγραμματισμένη, συνεχής 
και συνεπής προσπάθεια για τη δημιουργία 
και τη διατήρηση θετικών σχέσεων 
εμπιστοσύνης ανάμεσα σε ένα άτομο ή μία 
επιχείρηση και τις ομάδες κοινού στις 
οποίες απευθύνεται, με απώτερο σκοπό τη 
δημιουργία θετικής εικόνας και φήμης.
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Δημοσιότητα
9

Η δημοσιότητα αποσκοπεί στην ενεργοποίηση της 
ζήτησης, εμφυτεύοντας σημαντικές οικονομικές 
ειδήσεις και πληροφορίες για ένα προϊόν ή επιχείρηση 
ή πολιτικό πρόσωπο στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. 

Δημόσιες 
Σχέσεις & 

Δημοσιότητα

Χορηγία
10

Η χορηγία αναφέρεται στην ανάληψη - από επιχείρηση ή 
οργανισμό – μέρους ή και όλου του κόστους ενός ευρέος 
φάσματος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, όπως 
συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικών 
εκθέσεων κ.ά.

Δημόσιες 
Σχέσεις & 

Δημοσιότητα
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Σύγχρονα εργαλεία 
Δημοσίων Σχέσεων
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1. Αποστολή newsletters με το

2. Δημοσίευση δελτίων τύπου 

Δημόσιες 
Σχέσεις & 

Δημοσιότητα

Διαφήμιση
12

Η διαφήμιση ορίζεται ως κάθε μη προσωπική μορφή 
παρουσίασης και προώθησης ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών 
με πληρωμή από αναγνωρισμένο εγγυητή ή ανάδοχο στα 
μέσα επικοινωνίας.

Διαφήμιση
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Σύγχρονα εργαλεία Διαφήμισης
13Διαφήμιση

Διαδραστικό Μάρκετινγκ

Είναι μία στρατηγική του μάρκετινγκ η οποία 
χρησιμοποιεί αμφίδρομα επικοινωνιακά κανάλια για να 
επιτρέψει στους καταναλωτές να συνδεθούν με την 
επιχείρηση άμεσα, όπως το email, τα social media και τα 
blogs.

Διαδραστικό
Μάρκετινγκ
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Σύγχρονα εργαλεία 
Διαδραστικού Μάρκετινγκ

15

1.

2. 

3.

4.

Διαδραστικό
Μάρκετινγκ

Άμεσο μάρκετινγκ
16

Το Μάρκετινγκ προϊόντων χωρίς μεσάζοντες.

Άμεσο 
Μάρκετινγκ

Η οργανωμένη καταγραφή, ανάλυση και παρακολούθηση 
της συμπεριφοράς των καταναλωτών με στόχο την 
ανάπτυξη σχεσιακών στρατηγικών μάρκετινγκ.
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Σύγχρονα εργαλεία 
Άμεσου  Μάρκετινγκ

17
Άμεσο 

Μάρκετινγκ

1.

2. 
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Κατάλληλη μέθοδος επικοινωνίας ανά 
επικοινωνιακό στόχο

Στόχοι Προσ.
Πώληση

Προώθηση
Πωλήσεων

Events Δημόσιες
Σχέσεις

Διαφήμιση
TV

Website Διαδραστικό
Μάρκετινγκ 
(Social Media)

Άμεσο
Μάρκετινγκ

Αναγνωρισιμότητα + ++ ++ ++ +++ ++ +++ ++

Πληροφόρηση +++ + + + + +++ ++ +++

Χτίσιμο της 
εικόνας

+ ++ ++ ++ +++ ++ +++ +

Εμπιστοσύνη +++ + + +++ + + +++ +

Δημιουργία
συναισθημάτων

+ ++ +++ +++ +++ ++ +++ +

Πρόκληση
δράσης/ αγοράς

+++ +++ + + + ++ + +++

Δημιουργία 
προσήλωσης

++ + + + ++ ++ ++ ++
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Integrated Marketing Communications
Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική Μάρκετινγκ 

19

Είναι η πρακτική της ενοποίησης όλων των 
προσπαθειών που αφορούν στις επικοινωνιακές 

δραστηριότητες του μάρκετινγκ, ώστε να στέλνουν ένα 
συνεπές και πειστικό μήνυμα στο κοινό στόχος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣΣΑΣ!!

Λεωνίδας Λεωνίδας ΧατζηθωμάςΧατζηθωμάς
Επίκουρος ΚαθηγητήςΕπίκουρος Καθηγητής
Πανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΠανεπιστήμιο Μακεδονίας


