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Σκοπός της Παρουσίασης 
 Η γνωριμία με το marketing  του κοινού των μαθημάτων ελληνικής φιλοσοφίας του Συλλόγου  

ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ 
 

Στόχοι της Παρουσίασης 
 Σε επίπεδο γνώσεων 

 Γνωριμία με τη φιλοσοφία του marketing. 
 Κατανόηση βασικών εννοιών και της «ορολογίας» του marketing. 
 Κατανόηση των βασικών λειτουργιών της διαδικασίας του marketing. 
 Την ανίχνευση των απόψεων των αρχαίων φιλοσόφων και ιδιαίτερα του Αριστοτέλη για 

θέματα και marketing οικονομίας. 
 Σε επίπεδο στάσεων 

 Την κατανόηση της εφαρμογής των τεχνικών marketing ακούσια και εκούσια. 
 Τη διάθεση κατανόησης της επιστήμης του marketing.  

 Σε επίπεδο συμπεριφορών 
 Έναυσμα για σκέψη και υιοθέτηση στρατηγικών για την αποτελεσματικότερη επίτευξη 

προσωπικών και στόχων και στόχων του συλλόγου «ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ». 
 Έναυσμα για περαιτέρω ανίχνευση και μελέτη των κειμένων τόσο του Αριστοτέλη όσο και 

άλλων φιλοσόφων σε θέματα που άπτονται του οικονομικού βίου , της συμπεριφοράς των 
ατόμων μεμονωμένα και συλλογικά και τη σύγκριση τους με τη σύγχρονη επιστήμη του 
marketing και των οικονομικών. 
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Ο Σύλλογος ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ  
υπό το πρίσμα του Marketing 

Λογότυπο 



Motto – Επικοινωνιακό Μήνυμα 
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Συν Αθηνά και χείρα κίνει. 
 
'με νέους τρόπους,  
στους ίδιους τόπους' 



Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής 
Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ».  
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1. Η σπουδή και η διάδοση της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας ως περιεχόμενο 
και ως νοοτροπία, με την έννοια της ορθολογιστικής σκέψης, του 
μετριοπαθούς διαλόγου και της νηφάλιας και απροκατάληπτης συνεξέτασης 
των παραμέτρων που σχετίζονται με διάφορα φαινόμενα (φυσικά, κοινωνικά, 
πολιτικά, πολιτισμικά, ψυχολογικά κ.ά.) με στόχο την προσέγγιση της 
πολυπρισματικής αλήθειας.  
 

2. Η καλλιέργεια της πολιτικής συνείδησης ως συνείδησης του ενεργού πολίτη, 
o οποίος ως μέλος συνόλου, το επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτό 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ιδιαίτερα η καλλιέργεια της πολιτικής 
συνείδησης των νεότερων μελών της κοινωνίας που θα απαρτίσουν το σώμα 
των πολιτών και των πολιτικών του μέλλοντος, με θέματα πρωτίστως από τον 
από τον αρχαιοελληνικό στοχασμό και δευτερευόντως από μεταγενέστερα 
φιλοσοφικά ρεύματα τα οποία εμπνεύστηκαν από την Αρχαία Ελληνική 
Φιλοσοφία ή συνδιαλέγονται με αυτήν.  
 

 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Πηγή: http://synathena.wordpress.com/ 
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Σε ποιούς απευθύνεται ο 1ος  στόχος; 

Έχω ανάγκη για την αλήθεια 

Θέλω να μάθω την αλήθεια 

Ζητώ να μάθω την αλήθεια 
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Σε ποιους απευθύνεται ο 2ος  στόχος; 

Έχω ανάγκη να είμαι  
ενεργός πολίτης 

Θέλω να καλλιεργήσω  
την πολιτική μου συνείδηση  

Ζητώ να καλλιεργήσω  
την πολιτική μου συνείδηση  



Προσφερόμενο μίγμα υπηρεσίας του Συλλόγου 
Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»  

Φιλοσοφία Επικοινωνία Ανταπόδοση Τόπος 
• Μαθήματα  
   φιλοσοφίας 

•Στωικοί 
•Σκεπτικοί 
•Πλάτωνας 
•Αριστοτέλης 
•Επίκουρος 
•Άλλα θέματα 

• Μαθήματα  
   αρχαίων ελληνικών 
•Διαλέξεις 
• Συνέδρια 

•Προώθηση 
•Ιστοσελίδας 
• Facebook 
• E-mail 

•Προσωπική προώθηση  
   των μελών 
•Δημοσιότητα στον τύπο 
• Citypedia 

•Ετήσια συνδρομή  
   μελών 
•Εθελοντική εργασία 
• Χορηγίες 

• Πυθαγόρας 
• Αίθουσα  
   ξενοδοχείου 

Άτομα που ζητούν να μάθουν την αλήθεια  
και έχουν ανάγκη να είναι ενεργοί πολίτες 

Μίγμα Marketing  



•  οι άνθρωποι 
• Εισηγητές 
• Οργανωτικές επιτροπές διαλέξεων 
• Οργανωτική επιτροπή συνεδρίου 

 
•  οι διαδικασίες  

• Διαζώσης επικοινωνία και συμμετοχή 
 

•  η φυσική μαρτυρία (υλικό μέρος) 
• Οι χώροι που παραδίδεται η υπηρεσία 

(εξοπλισμός, αισθητική, θερμοκρασία, ανέσεις 
κλπ) 

• Φωτοτυπίες μαθημάτων 
• Ηλεκτρονικό υλικό 
• Ηλεκτρονική παρουσία 

 
 

Προσφερόμενο μίγμα υπηρεσίας του Συλλόγου 
Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»  
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Γιατί Marketing ;  
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1. Μια σύγχρονη διαπίστωση είναι ότι το marketing 
εφαρμόζεται παντού! Όχι μόνο στις επιχειρήσεις. 
 

2. Όλοι εφαρμόζουν λίγο ή πολύ κάποιες από τις 
τεχνικές του μάρκετινγκ, πολύ περισσότερο από 
ότι νομίζουν. 
 

3. Οι μη γνώστες χρησιμοποιούν κάποιες από τις 
τεχνικές μάρκετινγκ άτακτα, χωρίς πρόγραμμα, 
χωρίς συνέπεια και συνέχεια, συνήθως 
αναποτελεσματικά ή/και επιζήμια. 



Γιατί Marketing ;  
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 Στη σύγχρονη οικονομική σκέψη αναγνωρίζεται ότι η 
λειτουργία του οικονομικού συστήματος βασίζεται σε δύο 
θεμελιώδη δεδομένα: 

  

1. Οι ανάγκες των ανθρώπων είναι ποικίλες, υπό την έννοια 
ότι είναι πολλές και ποικίλες, ότι εξελίσσονται και 
αυξάνονται. 
 

2. Οι πόροι με τους οποίους μπορούμε να παράγουμε 
προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες των ανθρώπων 
είναι περιορισμένοι. 

Οικονομικό πρόβλημα: 
Πως θα ικανοποιηθούν απεριόριστες 

ανάγκες με περιορισμένα μέσα; 



Γιατί Marketing ;  
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Το επιστημονικό Marketing πρεσβεύει ότι μπορεί να επιτύχει: 

Maximum Αποτελέσματος  
με το  

Minimum των Πόρων 

Παραγωγικότητα 

Ανταγωνιστικότητα 
Αποτελεσματικότητα 



Εφαρμογές Επιστημονικού Marketing 

Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί 
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 Marketing λιανικού Εμπορίου 
 Βιομηχανικό Marketing 
 Εξαγωγικό  Marketing 
 Marketing γεωργικών προϊόντων  
 Marketing Υπηρεσιών 

 Τραπεζικό Marketing  
 Τουριστικό Marketing  
 Αθλητικό Marketing  
 Marketing υπηρεσιών υγείας 

 Εσωτερικό  Marketing  
 Σχεσιακό Marketing  
 ….. 

 Κοινωνικό Marketing 
 Marketing Μ.Κ.Ο. 
 Πολιτικό Marketing 
 Αθλητικό Marketing  
 Marketing υπηρεσιών υγείας 
 Marketing πολιτισμικών μονάδων 
 Marketing εκπαίδευσης 
 ….. 
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Το Marketing και η Ανάγκη 

Η βάση της φιλοσοφία του Marketing 



Ανάγκη (μυθολογία) 
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 Η έννοια της ανάγκης αναδείχθηκε σχετικά πολύ νωρίς από τους 
προϊστορικούς Έλληνες ως ιδεατή ανθρωπόμορφη θεότητα, 
η Ανάγκη. 
 

 Η θεότητα αυτή φέρεται να παραστάθηκε για πρώτη φορά 
στην Ορφική θεολογία, ως βίαιη, αναπόφευκτη θεϊκή δύναμη, 
όπως τούτο μαρτυρούν οι νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι Ιερώνυμος, 
Δαμάσκιος κ.ά.  
 

 Σύμφωνα μάλιστα με τον Ιερώνυμο, η Ανάγκη ταυτιζόταν με 
την Αδράστεια που αποτελούσε την προσωποποίηση της 
«αναπόδραστης ανάγκης» (=αναπόφευκτης).  
 

 Η Ορφική θεολογία στο σημείο αυτό παραδίδει ότι ο αγήρατος 
Χρόνος που είναι ο ίδιος ο Ηρακλής μαζί με την Ανάγκη 
(Αδράστεια) απέκτησαν τον Αιθέρα, το Χάος και το Έρεβος. 

Πηγή: http://el.wikipedia.org/ 



Ανάγκη (Κατά τους αρχαίους φιλοσόφους) 
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 Ο Πλάτων θεωρεί τη θεά Ανάγκη ως μητέρα των Μοιρών.  
 Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο «Συμπόσιο» του Πλάτωνα 

πριν να κυριαρχήσει ο Έρως , στα θεία πράγματα βασίλευε μόνο 
η Ανάγκη που όλα συνέβαιναν υπό το κράτος αυτής.  

 Ειδικότερα ο Πλάτωνας στο έργο του «Πολιτεία» παρουσιάζει την 
θεά Ανάγκη να φέρει στα γόνατά της αδαμάντινη άτρακτο μέσα 
στην οποία περιστρέφεται το Σύμπαν. 

 

 Ο Πλούταρχος την εμφανίζει ως μητέρα της Αδράστειας.  
 

 Ο Πρόκλος την παριστά μητέρα της Ειμαρμένης που την 
γέννησε εκ του Δημιουργού. 
 

 Ο Στοβαίος θεωρεί την Ανάγκη κόρη του Κρόνου και 
αδελφή της θεάς Θέμιδας (Δίκης). 

 
 

 

Πηγή: http://el.wikipedia.org/ 



Ανάγκη  
(Κατά δε τους αρχαίους τραγικούς ποιητές ) 
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 Για τον Αισχύλο, τον Ευριπίδη και τον Καλλίμαχο, η Ανάγκη 
αποτελεί βαρύ ζυγό με δύναμη ακαταμάχητη τόσο για 
θεούς, όσο και ανθρώπους.  
 

 Ο Ευριπίδης την εξισώνει με Ερινύα. 
 

 Παροιμία που αποδίδει ο Διογένης ο Λαέρτιος στον 
φιλόσοφο Πιττακό:  
 

«Ανάγκα ουδέ θεοί μάχονται» 

Πηγή: http://el.wikipedia.org/ 



Ο Αριστοτέλης και το Marketing  

Ζελιάνα Κρυωνά 19 

 Κοινό χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων αποτελεί 
το γεγονός ότι: 
 Οι επιθυμίες των ανθρώπων είναι εκ φύσεως απεριόριστες 
 Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν για να ικανοποιούν τις 

επιθυμίες τους (ή τις ανάγκες από τις οποίες πηγάζουν οι 
επιθυμίες) 

Για τον Αριστοτέλη είναι δεδομένο ότι: 

Λιανός Θ., (2012), «Η πολιτική Οικονομία του Αριστοτέλη», Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, p.p. 27  



Ο Πρώτος Οικονομολόγος: Αριστοτέλης  
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1. ΤΑ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ: Στη φύση δεν υπάρχουν πράγματα χωρίς 
νόημα (πχ ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως πολιτικό ζῷον) 

2. Η ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ: Η επιδίωξη των ανθρώπων είναι η 
ευδαιμονία. 

3. Η ΜΕΣΟΤΗΤΑ: Αποτελεί το σωστό μέτρο μεταξύ δύο άκρων. 
4. ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: πιστεύει ότι οι άνθρωποι φροντίζουν 

περισσότερο κάτι δικό τους από κάτι κοινό. 
5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Πρέπει και οι δύο να 

μελετούν τα καλά και τα δίκαια. 
6. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ: Η αυτάρκεια είναι το ύψιστο αγαθό. 

«Τελικὸς σκοπός, λοιπόν, τῆς πόλης είναι το εὖ  ζῆν, ὅλα 
δε αὐτὰ γίνονται πρὸς ἐξυπηρέτηση τοῡ τελικοῡ σκοποῡ» 
(Πολιτικά 1280b 39-40) 

 Μια κατάταξη των θεμελιωδών δεδομένων στα οποία 
στηρίζεται η οικονομική ανάλυση του Αριστοτέλη: 

Λιανός Θ., (2012), «Η πολιτική Οικονομία του Αριστοτέλη», Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, p.p. 26-32  
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Θυμάστε σε ποιούς απευθύνεται 
ο 1ος  στόχος του συλλόγου μας; 

Έχω ανάγκη για την αλήθεια 

Θέλω να μάθω την αλήθεια 

Ζητώ να μάθω την αλήθεια 
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Θυμάστε σε ποιούς απευθύνεται 
ο 1ος  στόχος του συλλόγου μας; 

Έχω ανάγκη για την αλήθεια 

Θέλω να μάθω την αλήθεια 

Ζητώ να μάθω την αλήθεια 

Ανθρώπινη  
Ανάγκη 
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Θυμάστε σε ποιούς απευθύνεται 
ο 1ος  στόχος του συλλόγου μας; 

Έχω ανάγκη για την αλήθεια 

Θέλω να μάθω την αλήθεια 

Ζητώ να μάθω την αλήθεια 

Ανθρώπινη  
Ανάγκη 

Ανθρώπινη  
Επιθυμία 
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Θυμάστε σε ποιούς απευθύνεται 
ο 1ος  στόχος του συλλόγου μας; 

Έχω ανάγκη για την αλήθεια 

Θέλω να μάθω την αλήθεια 

Ζητώ να μάθω την αλήθεια 

Ανθρώπινη  
Ανάγκη 

Ανθρώπινη  
Επιθυμία 

Ζήτηση 
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Έχω ανάγκη για την αλήθεια 

Θέλω να μάθω την αλήθεια 

Ζητώ να μάθω την αλήθεια 

Ανθρώπινη  
Ανάγκη 

Ανθρώπινη  
Επιθυμία 

Ζήτηση 

Η Ανάγκη και το Marketing  
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Τι είναι Marketing; 

 «Μια κοινωνική και διοικητική διαδικασία  
με την οποία άτομα και ομάδες αποκτούν  

αυτό που χρειάζονται και επιθυμούν  
δημιουργώντας και ανταλλάσσοντας  

προϊόντα και αξία με τους άλλους» 

P.  Kotler 
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Τι είναι Marketing; 

 
Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία κατά την 

οποία ανακαλύπτεις τις ανάγκες που 
υπάρχουν και εν συνεχεία τις ικανοποιείς. 

Drucker, 1990 



Ζελιάνα Κρυωνά 

Ιεράρχηση των αναγκών  
κατά Maslow 

Φυσιολογικές Ανάγκες 
(πείνα, δίψα) 

Ανάγκες Ασφάλειας 
(ασφάλεια, προστασία) 

Κοινωνικές Ανάγκες 
(οικογένεια, φίλοι, αγάπη ) 

Ανάγκες Γοήτρου 
(αναγνώριση) 

Αυτοπραγμάτωση 



Ο Αριστοτέλης για την Ανάγκη 
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  Ο Αριστοτέλης διατυπώνει τη γνώμη ότι η αύξηση των 
υλικών αγαθών πέραν ενός ορίου δεν αυξάνει την 
ευδαιμονία του. 
 

 Η διάκριση μεταξύ μέγιστης και άριστης ποσότητας είναι 
σημαντική και βρίσκεται σε αντίθεση με την πρόταση της 
σύγχρονης οικονομικής. 
 

 Είναι όμως σύμφωνη με την …πρόταση του marketing για 
διεύρυνση των αναγκών ή και αναζήτηση αναγκών 
άλλων επιπέδων (στην πυραμίδα του Maslow) 



Ο Αριστοτέλης για την Ανάγκη 
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 Πρέπει επομένως όλα τα πράγματα να μετριούνται με 
ένα  μέτρο (…). Το μέτρο αυτό είναι στην 
πραγματικότητα η ανάγκη (χρεία), η οποία διέπει 
(συνέχει) τα πάντα. Διότι απουσία κάθε εκατέρωθεν 
ανάγκης ή παρουσία ανόμοιων αναγκών θα 
συνεπαγόταν ή ανυπαρξία συναλλαγής ή άλλου είδους 
συναλλαγή.  

(Ηθικά Νικομάχεια 1133a 25-1133b 17) 
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Η Εξέλιξη του Μάρκετινγκ 

1. Προσανατολισμός στην παραγωγή 

«Αυτό που χρειάζεται η επιχείρηση μας  
είναι η μείωση του κόστους παραγωγής  

και η βελτίωση των μεθόδων του προϊόντος»  

 Σύμφωνα με αυτή τη φιλοσοφία, πίστευαν ότι: 
 

 Κάθε τι που μπορούσε να παραχθεί, μπορούσε και 
να πωληθεί.  
 

 Η βασικότερη δραστηριότητα της διοίκησης της 
επιχείρησης έπρεπε να είναι η διατήρηση του 
κόστους παραγωγής σε χαμηλά επίπεδα.  
 

 Η επιχείρηση έπρεπε να παράγει μόνο ορισμένα 
βασικά προϊόντα.  
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Η Εξέλιξη του Μάρκετινγκ 

2. Προσανατολισμός στις πωλήσεις  

 Οι Οικονομολόγοι των ΗΠΑ προτείνουν 
μεταπολεμικά το σχέδιο «Μάρσαλ»: 

 
 Την ανασυγκρότηση της κατεστραμμένης Ευρώπης 
 
 Την ενεργοποίηση της τεράστιας ευρωπαϊκής 

αγοράς για τη διάθεση των μεγάλων 
πλεονασμάτων σε αγαθά, τα οποία είχαν εκείνη 
την εποχή οι ΗΠΑ λόγω της πλεονασματικής 
παραγωγικότητας που διέθετε η βιομηχανία τους. 
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Η Εξέλιξη του Μάρκετινγκ 

3. Προσανατολισμός στο μάρκετινγκ 
  Η φιλοσοφία του προσανατολισμού στο 

μάρκετινγκ προτείνει τρεις βασικές ιδέες: 
 

 Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παράγουν μόνο 
ότι επιθυμεί ο καταναλωτής. 
 

 Η βασική στρατηγική της επιχείρησης πρέπει 
να είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων για την 
ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή. 
 

 Οι αποφάσεις της διοίκησης θα πρέπει να 
λαμβάνονται με βάση τα μακροχρόνια 
προγράμματα πωλήσεων και όχι με βάση τις 
ευκαιριακές πωλήσεις. 
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Η Εξέλιξη του Μάρκετινγκ 

4. Προσανατολισμός στο σύστημα μάρκετινγκ  

 

 «Όλες οι διευθύνσεις του οργανισμού 

πρέπει να είναι προσανατολισμένες 

προς τον καταναλωτή»  



Ζελιάνα Κρυωνά 35 

Η Εξέλιξη του Μάρκετινγκ 
 Καταναλωτικό Μάρκετινγκ 
 
 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ  

 
 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 

 
 Τουριστικό Μάρκετινγκ 

 
 Εσωτερικό Μάρκετινγκ 

 
 Μάρκετινγκ Σχέσεων 

 
 Δημόσιο Μάρκετινγκ 

 
 Μη Κερδοσκοπικό Μάρκετινγκ 

 
 ….. 
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Έννοιες Κλειδιά στο Μάρκετινγκ 

 Προϊόντα (Αγαθά – Υπηρεσίες) 
 

 Αξία Πελάτη 
 

 Ικανοποίηση πελάτη 
 
 Αγορά  



Αγαθά 
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Οτιδήποτε μπορεί να προσφερθεί σε μία αγορά 
για να προσεχθεί, αποκτηθεί, χρησιμοποιηθεί ή 
καταναλωθεί που θα μπορούσε να ικανοποιήσει 
μία επιθυμία ή ανάγκη. 

 
Η έννοια περιλαμβάνει τα υλικά αντικείμενα, 
υπηρεσίες, πρόσωπα, τόπους, οργανισμούς και ιδέες 



Αγαθά 
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Αγαθό είναι εκείνο το οποίο προτιμούμε 
εξαιτίας αυτού του ίδιου και εκείνο χάριν του 
οποίου προτιμούμε κάτι άλλο (…) και όσα η 
νοημοσύνη (νους) του κάθε ανθρώπου 
προσδιορίζει ως αγαθά γι’ αυτόν (…) 

Αριστοτέλης 
Ρητορική Τέχνη (1362a 21κ.ἑ 



Αγαθά 

Ζελιάνα Κρυωνά 39 

Παραδείγματα αγαθών κατά τον Αριστοτέλη: 
 Ηδονή (διότι όλα τα ζώα εκ φύσεως την επιθυμούν) 
 Δικαιοσύνη 
 Ανδρεία 
 Εγκράτεια 
 Υγεία 
 Πλούτος 



Οι διακρίσεις των Αγαθών  
κατά τον Αριστοτέλη 
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Αγαθά 

Εσωτερικά αγαθά 
(αρετές, έξεις …) 

Ψυχικά (ανδρεία, 
εγκράτεια, 

γενναιοδωρία…) 

Σωματικά (υγεία, κάλλος, 
φυσική ικανότητα…) 

Εξωτερικά αγαθά 
(πλούτος, φίλοι) 

Κάρπιμα (γη, αγροί, 
εργαλεία…) 

Απολαυστικά (έπιπλα, 
τρόφιμα, ρούχα, οίνος) 

Λιανός Θ., (2012), «Η πολιτική Οικονομία του Αριστοτέλη», 
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, p.p. 54  



Υπηρεσία 
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 Κάθε δραστηριότητα ή όφελος που μπορεί 
να προσφέρει μία πλευρά σε κάποια άλλη, 
η οποία είναι ουσιαστικά άυλη και δεν 
οδηγεί στο να περιέλθει κάτι (αντικείμενο) 
στην κατοχή κάποιου. 



Αξία για 
τους 

Πελάτες 
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 Ο δείκτης των οφελών προς τις 
αναγκαίες θυσίες του πελάτη για τα 
προσφερόμενα οφέλη 



Αξία για 
τους 

Πελάτες 
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 Ο Αριστοτέλης, στη Ρητορική Τέχνη (1363b 5-
1365b 20), παρουσιάζει πολλούς τρόπους 
σύγκρισης αγαθών (και όχι μόνο οικονομικών).  

 Στους διάφορους τρόπους σύγκρισης που 
παραθέτει, θέλει να προσδιορίσει ποιο, μεταξύ 
δύο αγαθών , είναι μεῖζον καὶ μᾶλλον συμφέρον. 



Ικανοποίηση 
πελάτη 
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 Το συναίσθημα ότι τα λεφτά του πιάνουν τόπο. 
 

 Το προϊόν εκπληρώνει και υπερβαίνει τις 
προσδοκίες των πελατών. 



Ικανοποίηση 
πελάτη 
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Επίσης αγαθό είναι για τον καθένα εκείνο το 
οποίο, όταν το έχει, βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση και είναι ικανοποιημένος (…) και 
ό,τι δημιουργεί ή διατηρεί αυτού του είδους τα 
αγαθά. Αριστοτέλης 

Ρητορική Τέχνη (1362a 21κ.ἑ) 



Αγορά 
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 Το σύνολο όλων των πραγματικών πιθανών 
καταναλωτών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 
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και άλλες… έννοιες κλειδιά 

 Περιβάλλον Οργανισμού 
 
 

 Έρευνα Αγοράς 
 
 

 Στρατηγική Μάρκετινγκ 
 
 

 Συστήματα Μάρκετινγκ 

Μάκρο-περιβάλλον 
Μίκρο-περιβάλλον 

Βασικό εργαλείο μέτρησης αναγκών,  
ικανοποίησης πελατών κ.ά 

Η λογική μάρκετινγκ με την οποία 
θα επιτευχθούν οι στόχοι 

Πληροφοριών – Σχεδιασμού- Ελέγχου 
Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων 
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και άλλες… έννοιες κλειδιά 

 Τμηματοποίηση αγοράς 
 

 
 Στόχευση αγοράς ή 

αγορά στόχος 

 
 Τοποθέτηση στην αγορά 

 
 Marketing Plan/ 
 Σχέδιο ή πρόγραμμα 

Μάρκετινγκ 
 

Ο χωρισμός της αγοράς  
σε ομάδες δυνητικών αγοραστών  

με κοινά χαρακτηριστικά 

Το τμήμα της αγοράς  
στο οποίο η επιχείρηση θέλει  

να αποκτήσει πελάτες 

Το τμήμα της αγοράς το οποίο  
αγοράζει τα προϊόντα της επιχείρησης 

Πληροφοριών – Σχεδιασμού- Ελέγχου 
Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων 
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Ένα απλό Σύστημα Μάρκετινγκ  

ΚΛΑΔΟΣ 

(Ένα σύνολο 
Πωλητών) 

ΑΓΟΡΑ 

(Ένα σύνολο 
Αγοραστών) 

Εκροές 
(Προϊόντα / Υπηρεσίες) 

Εισροές 
(χρήμα, αναγνώριση, 
καταξίωση, μέλη κλπ) 

Επικοινωνία 

Πληροφορίες 
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Φιλοσοφία Marketing 
 Η διαδικασία του μάρκετινγκ αρχίζει πολύ πριν 

παραχθεί το προϊόν, ενώ αντίθετα η διαδικασία της 
πώλησης αρχίζει μετά την παραγωγή του προϊόντος.  
 

 Το μάρκετινγκ ερευνά και εντοπίζει την ανάγκη που 
υπάρχει σε μια συγκεκριμένη αγορά, στη συνέχεια 
αναπτύσσει το κατάλληλο προϊόν ή υπηρεσία για 
την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης. 
 

 Τα κέρδη που πραγματοποιούνται με την εφαρμογή 
της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ προέρχονται από 
την ικανοποίηση του καταναλωτή και είναι διαρκή, 
ενώ κατά φιλοσοφία των πωλήσεων τα κέρδη είναι 
εφήμερα και το προϊόν παροδικό.  

Marketing  
vs  

Πωλήσεις 
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Φιλοσοφία Marketing 

 «Η πώληση εστιάζεται στις ανάγκες του πωλητή, 
ενώ το μάρκετινγκ στις ανάγκες του αγοραστή.  

 
 Η πώληση ασχολείται με την ανάγκη του πωλητή 

να μετατρέψει το προϊόν σε χρήμα, ενώ το 
μάρκετινγκ ασχολείται με την ικανοποίηση των 
αναγκών του καταναλωτή»  
 

Theodore Levitt 

Marketing  
vs  

Πωλήσεις 
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Σύγκριση Εννοιών  
Πώλησης & Μάρκετινγκ 

Παραγωγή Υφιστάμενα 
προϊόντα 

Πώληση & 
Προώθηση 

Κέρδη μέσω  
του ύψους  
πωλήσεων 

Σημείο  
εκκίνησης 

Εστίαση 
ενδιαφέροντος Μέσα Στόχοι 

Αγορά Ανάγκες 
πελάτη 

Ολοκληρωμένο 
μάρκετινγκ 

Κέρδη μέσω  
ικανοποίησης 

του πελάτη 

Η έννοια της πώλησης 

Η έννοια του μάρκετινγκ 



Προσφερόμενο μίγμα υπηρεσίας του Συλλόγου 
Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»  

Φιλοσοφία Επικοινωνία Ανταπόδοση Τόπος 
• Μαθήματα  
   φιλοσοφίας 

•Στωικοί 
•Σκεπτικοί 
•Πλάτωνας 
•Αριστοτέλης 
•Επίκουρος 
•Άλλα θέματα 

• Μαθήματα  
   αρχαίων ελληνικών 
•Διαλέξεις 
• Συνέδρια 

•Προώθηση 
•Ιστοσελίδας 
• Facebook 
• E-mail 

•Προσωπική προώθηση  
   των μελών 
•Δημοσιότητα στον τύπο 
• Citypedia 

•Ετήσια συνδρομή  
   μελών 
•Εθελοντική εργασία 
• Χορηγίες 

• Πυθαγόρας 
• Αίθουσα  
   ξενοδοχείου 

Άτομα που ζητούν να μάθουν την αλήθεια  
και έχουν ανάγκη να είναι ενεργοί πολίτες 

Μίγμα Marketing  



Προσφερόμενο μίγμα υπηρεσίας του Συλλόγου 
Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»  

Τόπος 
• Μαθήματα  
   φιλοσοφίας 

•Στωικοί 
•Σκεπτικοί 
•Πλάτωνας 
•Αριστοτέλης 
•Επίκουρος 
•Άλλα θέματα 

• Μαθήματα  
   αρχαίων ελληνικών 
•Διαλέξεις 
• Συνέδρια 

•Προώθηση 
•Ιστοσελίδας 
• Facebook 
• E-mail 

•Προσωπική προώθηση  
   των μελών 
•Δημοσιότητα στον τύπο 
• Citypedia 

•Ετήσια συνδρομή  
   μελών 
•Εθελοντική εργασία 
• Χορηγίες 

• Πυθαγόρας 
• Αίθουσα  
   ξενοδοχείου 

Άτομα που ζητούν να μάθουν την αλήθεια  
και έχουν ανάγκη να είναι ενεργοί πολίτες 

Μίγμα Marketing  

Προϊόν Προώθηση Τιμή 



Τα 4 P: Μίγμα Μάρκετινγκ 

Μίγμα Μάρκετινγκ 

•Ποικιλία 
•Ποιότητα 
•Σχέδιο 
•Χαρακτηριστικά 
•Ονομασία Μάρκας 
•Συσκευασία 
•Σέρβις 
•Εγγυήσεις 

•Διαφήμιση 
•Προώθηση 
•Προσωπική Πώληση 
•Δημοσιότητα 

•Τιμή Καταλόγου 
•Εκπτώσεις 
•Μειώσεις 
•Περίοδος πληρωμής 
•Όροι πίστωσης 

•Κανάλια 
•Κάλυψη 
•Ποικιλίες 
•Θέσεις 
•Απόθεμα 
•Μεταφορά 

Αγορά Στόχος 

Τόπος Προϊόν Προώθηση Τιμή 
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Marketing Mix – Μίγμα Μάρκετινγκ 

 Product 
 

 Price 
 

 Place 
 

 Promotion 

 Προϊόν 
 

 Τιμή 
 

 Τοποθέτηση 
 

 Προώθηση 

Πωλήσεις 
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Το Προϊόν  
 

 Το προϊόν αποτελεί την καρδιά 
του μίγματος μάρκετινγκ 
 

 Μπορεί να είναι ένα αγαθό ή μια 
υπηρεσία  
 

 Κατασκευάζεται ή σχεδιάζεται για 
να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη 
του καταναλωτή  



Τα Αγαθά κατά τον Αριστοτέλη 
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 Κατά τον Αριστοτέλη τα αγαθά διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τη χρήση: 

 
1. Μπορεί να καταναλωθεί  

 
 

2. Μπορεί να ανταλλαχθεί 

Λιανικό προϊόν  

Προϊόν  χονδρικής ή 
βιομηχανικής πώλησης 



Τα Αγαθά κατά τον Αριστοτέλη 
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 Κατά τον Αριστοτέλη τα άτομα έχουν έναν απώτερο κοινό 
σκοπό. 
 

 Ο σκοπός αυτός είναι: ἡ εὐδαιμονία καὶ τὰ μέρη αὐτῆς 
 

 Με άλλα λόγια, η ευδαιμονία είναι το υπέρτατο αγαθό το 
οποίο επιδιώκουν όλοι και χάριν αυτής επιδιώκουν 
ενδιαμέσως πολλά άλλα. 
 

 Ένα άτομο επιδιώκει την απόκτηση ενός σπιτιού όχι για το 
σπίτι αυτό καθ’ αυτό. Επιδιώκει την ευχαρίστηση (ηδονή) 
που προέρχεται από την ικανοποίηση των αναγκών του, 
την οποία επιτυγχάνει με την απόκτηση σπιτιού. 
 

 Κατά τον ίδιο τρόπο ο αθλητής επιδιώκει τη νίκη, γιατί η 
νίκη φέρνει ευδαιμονία ή την αυξάνει. 
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Η άποψη του Marketing για τα αγαθά 

βασικό προϊόν  

πραγματικό προϊόν 

διευρυμένο προϊόν  

ωφέλεια  



Η Τιμή κατά τον Αριστοτέλη 
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 Στα Πολιτικά (1267a 33-38) βρίσκεται η πρώτη αναφορά σε 
μελέτη κόστους ωφέλειας που στη σύγχρονη εποχή  

 Η ανάλυση κόστους/ωφέλειας αποτελεί σήμερα όχι μόνο 
προϋπόθεση για την ανάληψη επενδύσεων, αλλά και 
καθημερινή πρακτική κοστολόγησης με βάση τη φιλοσοφία 
του marketing (και όχι των οικονομικών και της 
κοστολόγησης) 
 

 Παράδειγμα του Αριστοτέλη: Η πρόταση του Εύβουλου 
(άρχοντα της Αταρνέας κατά τον 4ο αι πχ) στον Πέρση 
Αυτοφραδάτη (Σατράπη της Λυδίας) ο οποίος είχε σκοπό να 
κατακτήσει την Αταρνέα. 

 Η πρόταση του Εύβουλου: υπολόγισε το κόστος της 
πολιορκίας, δώσε μου λιγότερα από αυτό το κόστος και εμείς 
θα εγκαταλείψουμε την πόλη χωρίς άλλες απώλειες για σένα. 



Η Τιμή κατά τον Αριστοτέλη 
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 Έννοια της ανταλλακτικής αξίας 

 Πρέπει επομένως όλα τα πράγματα να μετριούνται με 
ένα  μέτρο (…). Το μέτρο αυτό είναι στην 
πραγματικότητα η ανάγκη (χρεία), η οποία διέπει 
(συνέχει) τα πάντα. Διότι απουσία κάθε εκατέρωθεν 
ανάγκης ή παρουσία ανόμοιων αναγκών θα 
συνεπαγόταν ή ανυπαρξία συναλλαγής ή άλλου είδους 
συναλλαγή.  

(Ηθικά Νικομάχεια 1133a 25-1133b 17) 



Η Τιμή για το Marketing 

Ζελιάνα Κρυωνά 63 

 Η τιμή ενός προϊόντος πρέπει να είναι αυτή  
που ο καταναλωτής της αγοράς στόχου,  

Θέλει, μπορεί και είναι διατεθειμένος να πληρώσει. 



Μίγμα  
Επικοινωνίας 

Διαφήμιση Ενέργειες 
προώθησης 
πωλήσεων 

Προσωπική 
πώληση 

Δημόσιες σχέσεις Χορηγίες 
- Δημοσιότητα 

Προώθηση 



 Οι καταναλωτές ή οι χρήστες προϊόντων ή υπηρεσιών 

θέλουν να τα βρίσκουν: 

 Όταν και όπου τα χρειάζονται 

 Στις ποσότητες που τα χρειάζονται 

 Σε χώρους ευχάριστους που να τους επιτρέπουν να 

κάνουν τις επιλογές τους με άνεση και 

 Να έχουν άμεση εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση 

Ο Τόπος 
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Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 
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«…κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί 
να δώσει σε κάποιον άλλο και που είναι κατά βάση άυλη 
και δεν καταλήγει στην ιδιοκτησία κάποιου πράγματος. 

Η παραγωγή της μπορεί ή δεν μπορεί να σχετίζεται με 
την παραγωγή ενός φυσικού αγαθού…» 

Kotler 
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Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 

 Οι υπηρεσίες διακρίνονται από ένα άυλο μέρος, που δεν 
έχει φυσικές ιδιότητες και που δεν επιτρέπει στους 
καταναλωτές να το μυρίσουν, να το δουν, να το γευτούν ή 
να το αισθανθούν με οποιοδήποτε τρόπο, παρά μόνο 
αφού το έχουν αγοράσει. 



Κλίμακα Αϋλότητας 

fast food 

fast food 

καλλυντικά 
αυτοκίνητα 

απορρυπαντικά 
αναψυκτικά 

αλάτι 

διαφημιστικές εταιρίες 
αεροπορικές εταιρίες 

εταιρία επενδύσεων 
σύμβουλοι 

διδασκαλία 
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Σήμερα δεν υπάρχουν αγαθά   
που δεν συνοδεύονται από υπηρεσίες 
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Σήμερα δεν υπάρχουν αγαθά   
που δεν συνοδεύονται από υπηρεσίες 

 Η ανάμειξη των υλικών και των άυλων ιδιοτήτων σε ένα 
προϊόν αλλά και η ανάδειξη όχι ως μοναδικού, αλλά ως 
κυρίαρχου του υλικού ή του άυλου μέρους του 
καθορίζει ένα προϊόν ως φυσικό ή ως υπηρεσία 

Κυρίαρχο 
Προϊόν 

Άυλο προϊόν 

Υλικό προϊόν 

Υπηρεσία 
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Ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών 

 η αγορά ενός «πακέτου ωφελειών» 
είναι η αγορά κυρίως μιας εμπειρίας 
για τον καταναλωτή. 
 
 

 η παραγωγή, η κατανάλωση και η 
διανομή γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα 
και ο καταναλωτής συνήθως συμμετέχει 
ως «συμπαραγωγός» 



•  οι άνθρωποι 
• Εισηγητές 
• Οργανωτικές επιτροπές διαλέξεων 
• Οργανωτική επιτροπή συνεδρίου 

 
•  οι διαδικασίες  

• Διαζώσης επικοινωνία και συμμετοχή 
 

•  η φυσική μαρτυρία (υλικό μέρος) 
• Οι χώροι που παραδίδεται η υπηρεσία 

(εξοπλισμός, αισθητική, θερμοκρασία, ανέσεις 
κλπ) 

• Φωτοτυπίες μαθημάτων 
• Ηλεκτρονικό υλικό 
• Ηλεκτρονική παρουσία 

 
 

Προσφερόμενο μίγμα υπηρεσίας του Συλλόγου 
Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»  
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Άλλα 3 «Ρ»  
στο μίγμα marketing υπηρεσιών 
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•  οι άνθρωποι (People) 
 

•  οι διαδικασίες (Processes) 
 

•  η φυσική μαρτυρία (Physical Evidence) 
 



Ο Αριστοτέλης και το Marketing 
 

χρειάζονται  
 

περεταίρω μελέτη ακόμη…  
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Ευχαριστώ  
για την  

προσοχή σας 
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