
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ 

χολι Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 
 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ     DIM – 

2  A 1 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β 
ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓ & SOCIAL MEDIA 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 

Δ: διαλζξεισ, Φ: φροντιςτιριο, Ε: εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 3 (Δ) 7,5 

   

  
 

 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ι/και ΑΓΓΛΙΚΑ, εφόςον ηθτθκεί. 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

  

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα 
αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α (ξεχωριςτό αρχείο ςτο e-mail)  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ 
Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ αναμζνεται ο φοιτθτισ να ζχει αποκτιςει γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ που αφοροφν ςτα εξισ:  



 Καινοτόμεσ τεχνικζσ και  εργαλεία του ψθφιακοφ μάρκετινγκ 

 Κακοριςμόσ και ανάλυςθ αγοράσ ςτόχου με χριςθ ψθφιακϊν εργαλείων 

 τρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ του ψθφιακοφ μάρκετινγκ ενόσ οργανιςμοφ ι μιασ εταιρείασ 

 Μοντελοποίθςθ ςυμπεριφοράσ καταναλωτι ςτο διαδίκτυο και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

 Επιχειρθματικά μοντζλα του θλεκτρονικοφ επιχειρείν 

 Δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτα των εργαλείων που εφαρμόηονται μζςα από 

ςυλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων 

 Επικαιροποιθμζνθ γνϊςθ αναφορικά με τισ ςφγχρονζσ πλατφόρμεσ θλεκτρονικοφ εμπορίου, του 

τρόπου διαμόρφωςθσ του υλικοφ που είναι αξιοποιιςιμο κακϊσ και των νζων τεχνολογιϊν  

(εικονικι / επαυξθμζνθ πραγματικότθτα) 

 Δθμιουργία ςτρατθγικισ ψθφιακοφ marketing, κακοριςμόσ ςτόχων, επιλογι τεχνικϊν (KPI) για 

μζτρθςθ αποτελεςματικότθτασ, επιλογι εργαλείων και πλατφόρμασ για βζλτιςτθ προϊκθςθ 

 υγκρότθςθ υποδομισ για επιτυχθμζνθ ςταδιοδρομία ςτον τομζα του ψθφιακοφ μάρκετινγκ και τθσ 

θλεκτρονικισ διαφιμιςθσ 

 Δυνατότθτα να προγραμματίηουν, να ςχεδιάηουν και να εφαρμόηουν ψθφιακζσ καμπάνιεσ 

μάρκετινγκ 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και 
παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

X 

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ X 

Λιψθ αποφάςεων X 

Αυτόνομθ εργαςία X 

Ομαδικι εργαςία X 

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων X 



Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα 
 

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 

φφλου 

 

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 
X 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 

Σο μάκθμα περιλαμβάνει τισ κεματικζσ ενότθτεσ:  

1. Ειςαγωγι ςτο Ψθφιακό Μάρκετινγκ 

2. φγχρονα Εργαλεία του Ψθφιακοφ Μάρκετινγκ 

3. Μάρκετινγκ Μθχανϊν Αναηιτθςθσ (SEM) 

4. Βελτιςτοποίθςθ Μθχανϊν Αναηιτθςθσ (SEO) 

5. Ψθφιακό Μάρκετινγκ και Επιχειρθματικότθτα  

6. Ειςαγωγι ςτα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

7. Ψθφιακό Μάρκετινγκ ςτα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

8. Ψθφιακό Μάρκετινγκ Περιεχομζνου  

9. Βαςικζσ Αρχζσ του Email Μάρκετινγκ  

10. Ειςαγωγι ςτθν Ψθφιακι Διαφιμιςθ 

11. Εργαλεία Ψθφιακισ Διαφιμιςθσ και Προβολισ 

12. Αναλυτικά τοιχεία Ιςτοφ (Web Analytics &Insights) 

13. Τλοποίθςθ ενόσ Ηλεκτρονικοφ Καταςτιματοσ (e-shop) 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ όταν αυτό κρίνεται 

αναγκαίο 

 



ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Γίνεται χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ και ςτθ διάκεςθ του 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, κυρίωσ μζςω τθσ πλατφόρμασ eclass (ανακοινϊςεισ, 
διαφάνειεσ διαλζξεων και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό, ανάρτθςθ και υποβολι 
εργαςιϊν, ομάδεσ χρθςτϊν, ςυηθτιςεισ, θλεκτρονικά μθνφματα, αςκιςεισ, 
γλωςςάριο, πολυμζςα), αλλά και ςυμβατικοφ e-mail.  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

υγγραφι εργαςίασ 50 

Μελζτθ και ανάλυςθ βιβλιογραφίασ 43,50 

Μθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ 55 

  

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

187,50 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ; 

 Γραπτι εξζταςθ (80% του τελικοφ βακμοφ) που περιλαμβάνει 

ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ και  επίλυςθ προβλθμάτων 

 Εργαςία (20% του τελικοφ βακμοφ) 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Οδθγόσ Social Media Marketing, Μαναριϊτθ Αγάπθ, Ζκδοςθ Rosili, 2019 

 Ψθφιακό Μάρκετινγκ, Βλαχοποφλου Μάρω, Ζκδοςθ Rosili, 2019 

 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ, Βλαχοποφλου Μάρω & Δθμθτριάδθσ ζργιοσ, Ζκδοςθ Rosili, 2014 

 φγχρονο marketing, Κυριαηόπουλοσ Παναγιϊτθσ, Ζκδοςθ Μπζνου Ε., 2019 

 Μάρκετινγκ 4.0: θ μετάβαςθ από το παραδοςιακό ςτο ψθφιακό μάρκετινγκ, Philip Kotler, Ζκδοςθ 
Κλειδάρικμοσ, 2020 

 
 

 


