
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 

Msc  Αντωνία Μανιάτη  



ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

 
 
 

 
• Τη φύση του αγαθού, σε υλικά και άυλα αγαθά ή υπηρεσίες. 
• Τον προορισμό τους, σε καταναλωτικά και βιομηχανικά αγαθά. 
• Το βαθμό επεξεργασίας τους, σε ενδιάμεσα και τελικά αγαθά. 
• Τον τρόπο κατανάλωσης, σε άμεσης κατανάλωσης, αν 

προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή ικανοποιώντας 
κάποιες ανάγκες του (τρόφιμα) και έμμεσης κατανάλωσης, αν 
προορίζονται για την παραγωγή άλλων προϊόντων 
(μεταλλεύματα). 
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(1P) : Προϊόν 1/1        

• Η Συσκευασία: 
 
 Ετικέτα 
Εμπορικό σήμα 
Ποιότητα προϊόντος (ISO) 
Πληροφοριακό μέρος 

 



ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ 1/2 

• Αυτό που αναγράφεται επάνω σε κάθε προϊόν 
 

   εξασφάλιση ενός βαθμού  ασφάλειας  
  
  εξασφάλιση ενός βαθμού    

  ανεξαρτησίας  
 

 



ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ 2/2 

• Βάσει του εμπορικού σήματος στοχεύουν στην 
αφοσίωση και προτίμηση του καταναλωτή  
 

• Εφόσον κατατεθεί στο Υπουργείο Εμπορίου 
κατοχυρώνεται και προστατεύεται νομικά. 
 

  

 
 

 



(1P) : Προϊόν 1/2        

• Η Εικόνα του προϊόντος είναι η εντύπωση που το 
προϊόν έχει δημιουργήσει στη συνείδηση του 
καταναλωτή 
 

• Η Εικόνα στη συνείδηση του καταναλωτή 
διαμορφώνεται από το συνδυασμό ποιότητας - τιμής 

 



(2P) : Τιμή      

• Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή ενός 
προϊόντος είναι πολλοί:  

• • Η μοναδικότητα του προϊόντος.  
• • Το κόστος κατασκευής και διάθεσής του.  
• • Η ύπαρξη ή όχι υποκατάστατων προϊόντων.  
• • Η συνολική ζήτηση για το προϊόν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  
• • Το όνομα της εταιρείας στην αγορά.  
• • Η εικόνα που έχει σχηματίσει ο καταναλωτής για το προϊόν.  
• • Η εικόνα που θέλει να δώσει ο επιχειρηματίας για το προϊόν του.  
• • Η εποχικότητα που έχει το προϊόν.  
• • Οι στόχοι της εταιρείας για το μερίδιο αγοράς.  
• • Τα επιθυμητά κέρδη.  

 

 



(2P) : Τιμή      

• Οι στόχοι της τιμολόγησης συνδέονται στενά τόσο με 
τους αντίστοιχους στόχους των άλλων 3-ρ του 
μίγματος marketing, όσο και με τους στόχους των 
άλλων λειτουργιών της επιχείρησης.  
 

• Αυτό συμβαίνει διότι η τιμή είναι κοινό σημείο 
αναφοράς στο οποίο αναφέρονται όλες οι 
δραστηριότητες της επιχείρησης.  
 

 



(3P) : Διανομή      

• Οι βασικοί άξονες μελέτης είναι οι εξής:  
 

 • Πώς καλύπτεται η αγορά ; 
 • Ποιο είναι το περιθώριο κέρδους για το κανάλι 

διανομής ; 
 (Σε ορισμένες αγορές είναι τα κανάλια διανομής που έχουν τη 

δύναμη και ορίζουν το περιθώριο κέρδους τους, ενώ σε άλλες 
είναι ο παραγωγός του προϊόντος που έχει τη δύναμη αυτή) 

 
 

 



(4P) : Προώθηση      

  
 
•  Περιλαμβάνει, ένα μίγμα προώθησης, το οποίο 

αποτελείται από ένα συνδυασμό παραγόντων σε διάφορες 
ποσότητες, όπως διαφήμιση και προβολή, προσωπικές 
πωλήσεις, προώθηση πωλήσεων, εκθέσεις, εκπτώσεις, 
προσφορές, δημοσιότητα, δημόσιες σχέσεις κ.α. 
 

 

 
 

 



4Ρ’S ANALYSIS 

 
 
  H ανάλυση του μίγματος marketing (4Ρ’S analysis) 

είναι απαραίτητο στοιχείο ενός επιτυχημένου 
business plan! 
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