Πίνακασ 1: Βαςικοί άξονεσ του ωρολογίου αναλυτικού προγράμματοσ
κατάρτιςησ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
Εκπαιδευτικζσ ϊρεσ ανά επιμζρουσ
ενότθτεσ του αναλυτικοφ
προγράμματοσ
Εναρκτιρια υνάντθςθ – Αξιολόγθςθ
εκπαιδευτικισ διεργαςίασ
Εναρκτήρια ςυνάντηςη (Γνωριμία, Διερεφνηςη
εκπαιδευτικών αναγκών, Παρουςίαςη
προγράμματοσ - Εκπαιδευτικό ςυμβόλαιο)
Αξιολόγηςη εκπαιδευτικήσ διεργαςίασ

5 ϊρεσ
5 ώρεσ

Κοινζσ Διδακτικζσ ενότθτεσ (βάςει ΕΔΕΚ)
Χρήςη βαςικών εφαρμογών Η/Υ
Υγεία και αςφάλεια ςτην εργαςία
Βαςικζσ αρχζσ εργατικοφ δικαίου
Προετοιμαςία για την αγορά εργαςίασ
Εξειδικευμζνο επαγγελματικό αντικείμενο
κεωρθτικισ κατάρτιςθσ

15 ϊρεσ
8 ώρεσ
2 ώρεσ
2 ώρεσ
3 ώρεσ
100 ϊρεσ

Θεματική Ενότητα 1: Η Ζννοια του Μάρκετινγκ
Τποενότθτα 1: Εφαρμογι του Μάρκετινγκ
Τποενότθτα 2: Ο Προςανατολιςμόσ ςτον Πελάτθ
Τποενότθτα 3: Σο Πλάνο Μάρκετινγκ (Marketing
Plan)
Τποενότθτα 4: Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ (TGM
/Total Quality Management)

10 ϊρεσ

Θεματική Ενότητα 2: Σμθματοποίθςθ τθσ Αγοράσ
Τποενότθτα 1: Ειςαγωγι ςτθ Διαδικαςία
Σμθματοποίθςθ τθσ Αγοράσ
Τποενότθτα 2: Κριτιρια Σμθματοποίθςθσ τθσ
Αγοράσ Καταναλωτικϊν Προϊόντων

12 ϊρεσ

2 ώρεσ
3 ώρεσ
3 ώρεσ
2 ώρεσ

3 ώρεσ
3 ώρεσ

Τποενότθτα 3: τόχευςθ Αγοράσ-τόχοσ (target
group)
Τποενότθτα 4: Σοποκζτθςθ Προϊόντοσ
Θεματική Ενότητα 3:Το Μείγμα μάρκετινγκ
(Marketing Mix)
Τποενότθτα 1: Σο Μείγμα Μάρκετινγκ (Marketing
Mix) Προϊόντων /Φυςικϊν Αγακϊν
Τποενότθτα 2: Σιμι Προϊόντοσ και Σιμολογιακι
Πολιτικι (Price)
Τποενότθτα 3: Προϊκθςθ Προϊόντοσ
(Promotion)
Τποενότθτα 4: Σο Μείγμα μάρκετινγκ (Marketing

3 ώρεσ
3 ώρεσ
15 ϊρεσ
3 ώρεσ
4 ώρεσ
4 ώρεσ
4 ώρεσ

Mix) των Τπθρεςιϊν
Θεματική Ενότητα 4: Αγοραςτική Συμπεριφορά
Καταναλωτών και Βιομηχανικών Πελατών
Τποενότθτα 1: Ειςαγωγι ςτθ υμπεριφορά
Καταναλωτι
Τποενότθτα 2: Παράγοντεσ που Επθρεάηουν τθ
υμπεριφορά του Καταναλωτι
Τποενότθτα 3: Διαδικαςία Λιψθσ Αποφάςεων
Αγοράσ
Τποενότθτα 4: Κατθγορίεσ των Καταναλωτϊν
Τποενότθτα 5: Η Αγοραςτικι Διαδικαςία
Βιομθχανικϊν ι Επιχειρθςιακϊν Προϊόντων

Θεματική Ενότητα 5: Ο ρόλοσ τθσ Επικοινωνίασ
ςτισ Πωλιςεισ
Τποενότθτα 1: Η Ζννοια τθσ Επικοινωνίασ
Τποενότθτα 2: Η Διαδικαςία τθσ Επικοινωνίασ
Τποενότθτα 3: Βαςικά Εμπόδια ςτθν Επικοινωνία
Τποενότθτα 4: Αποτελεςματικι ακοι
Τποενότθτα 5: Οι Ερωτιςεισ ςτισ Πωλιςεισ
Τποενότθτα 6: Η Μθ-Λεκτικι Επικοινωνία
Τποενότθτα 7: Η Πεικϊ ςτισ Πωλιςεισ
Τποενότθτα 8: φγχρονεσ Μεκοδολογίεσ και
Προςεγγίςεισ
Θεματική Ενότητα 6: Διοίκθςθ και Οργάνωςθ
Σμιματοσ Πωλιςεων
Τποενότθτα 1: Σα τάδια Προςωπικισ Πϊλθςθσ
Τποενότθτα 2: Αναηιτθςθ και Αξιολόγθςθ
Πελατϊν
Τποενότθτα 3: Προετοιμαςία για τθν Πϊλθςθ
Τποενότθτα 4: Παρουςίαςθ του Μθνφματοσ
Πϊλθςθσ
Τποενότθτα 5: Διαχείριςθ Αντιρριςεων
Τποενότθτα 6: Κλείςιμο Πϊλθςθσ
Τποενότθτα 7: Εξυπθρζτθςθ του Πελάτθ μετά τθν
Πϊλθςθ (After Sales Service)
Τποενότθτα 8: Ο ρόλοσ τθσ Διοίκθςθσ Σμιματοσ
Πωλιςεων ςτθν επιχείρθςθ
Τποενότθτα 9: Δραςτθριότθτεσ τθσ Διοίκθςθσ
Πωλιςεων

12 ϊρεσ
2 ώρεσ
2 ώρεσ
3 ώρεσ
2 ώρεσ
3 ώρεσ

20 ϊρεσ
1 ώρεσ
2 ώρεσ
3 ώρεσ
2 ώρεσ
3 ώρεσ
3 ώρεσ
3 ώρεσ
3 ώρεσ

20 ϊρεσ

Θεματική Ενότητα 7: Διαχείριςθ Παραγγελιϊν και
11 ϊρεσ
Αποκεμάτων
Τποενότθτα 1: Αποκζματα
Τποενότθτα 2: Ζρευνα Αγοράσ
Τποενότθτα 3: Δείκτεσ Λιανικοφ Εμπορίου

3 ώρεσ
3 ώρεσ
2 ώρεσ
2 ώρεσ
2 ώρεσ
2 ώρεσ
2 ώρεσ
2 ώρεσ
2 ώρεσ

4 ώρεσ
3 ώρεσ
4 ώρεσ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

120 ϊρεσ

1. Η Ζννοια του Μάρκετινγκ
φντομθ αναφορά ςτο περιεχόμενου του κεματικοφ αντικειμζνου
Στθν ενότθτα αυτι κα εξεταςτεί θ εφαρμογι του μάρκετινγκ ςε διαφορετικζσ
επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ, ανάλογα με το αντικείμενο λειτουργίασ τουσ, και κα
γίνει ςαφζσ ότι ο Πελατοκεντριςμόσ και θ ικανοποίθςθ του πελάτθ είναι θ
βαςικότερθ ζννοια του ςφγχρονου μάρκετινγκ. Η ζννοια και οι λειτουργίεσ τθσ
Διοίκθςθσ Μάρκετινγκ (Marketing Management) και κα ςυηθτθκοφν οι ενζργειεσ
ςχεδιαςμοφ του πλάνου μάρκετινγκ και του επιχειρθματικοφ πλάνου ςτισ ςθμερινζσ
επιχειριςεισ. Η ςθμαςία βζλτιςτθσ γνϊςθσ του ανταγωνιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ για
των πωλθτι λιανικισ.
Εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ
Στόχοσ είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτιςουν γνϊςεισ και να καταλάβουν:
• τι είναι μάρκετινγκ
• τθ κεμελιϊδθ ςθμαςία τθσ πελατοκεντρικισ προςζγγιςθσ κάκε επιχείρθςθσ
ϊςτε να υπάρξει ικανοποίθςθ των πελατϊν τθσ
• τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ Διοίκθςθσ Μάρκετινγκ
• τισ ενζργειεσ διαμόρφωςισ του πλάνου μάρκετινγκ
• τθ ςθμαςία βζλτιςτθσ γνϊςθσ του ανταγωνιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ

2. Σμθματοποίθςθ τθσ Αγοράσ
φντομθ αναφορά ςτο περιεχόμενου του κεματικοφ αντικειμζνου
Στθν Ενότθτα 2 κα διερευνθκοφν τα τρία πρϊτα βιματα τθσ ςτρατθγικισ
μάρκετινγκ. Η τμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ όπου οι επιχειριςεισ επιδιϊκουν να
κατθγοριοποιιςουν τα διάφορα τμιματα τθσ αγοράσ και να τα αξιολογιςουν, ο
προςδιοριςμόσ τθσ αγοράσ-ςτόχοσ (target group) και θ τοποκζτθςθ του προϊόντοσ
τθσ επιχείρθςθσ ςτο μυαλό των καταναλωτϊν μζςω ενόσ μείγματοσ μάρκετινγκ. Τθν
αναγκαιότθτα τθσ διαδικαςίασ αυτισ ςτο ςφγχρονο Μάρκετινγκ και κα γίνει
ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ Τμθματοποίθςθ, Στόχευςθ και Τοποκζτθςθ, ωσ τρία διακριτά
βιματα του ςχεδιαςμοφ μάρκετινγκ. Θα εξετάςουμε το πρϊτο βιμα τθσ
διαδικαςίασ, που είναι θ τμθματοποίθςθ τθσ αγορά και τα κριτιρια που
χρθςιμοποιοφν οι εταιρείεσ ϊςτε να διακρίνουν υποτμιματα τθσ αγοράσ ςτθν
οποία δραςτθριοποιοφνται.
Εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ
Στόχοσ είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτιςουν γνϊςεισ και να καταλάβουν:
• τθν αναγκαιότθτα τθσ διαδικαςίασ τμθματοποίθςθσ τθσ αγοράσ, ςτόχευςθσ
και τοποκζτθςθσ
• τθν ζννοια και τα κριτιρια τθσ τμθματοποίθςθσ

•
•

τθ ςθμαςία τθσ ςτόχευςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ αγορά-ςτόχοσ (target group)
τθν ζννοια τθσ τοποκζτθςθσ του προϊόντοσ και τισ εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ
διαφοροποίθςθσ και τοποκζτθςθσ προϊόντων

3. Σο Μείγμα μάρκετινγκ (Marketing Mix)
φντομθ αναφορά ςτο περιεχόμενου του κεματικοφ αντικειμζνου
Στθν ενότθτα αυτι κα γίνει ειςαγωγι τθσ ζννοιασ Μείγμα μάρκετινγκ (Marketing
Mix) φυςικϊν αγακϊν και κα παρουςιαςτοφν ςυνοπτικά τα τζςςερα ςτοιχεία του
(Προϊόν, Τιμι, Διανομι και Προϊκθςθ), τα όποια κα εξεταςτοφν αναλυτικά ςτισ
επόμενεσ υποενότθτεσ. Θα εξετάςουμε αναλυτικά το πρϊτο ςτοιχείο του μείγματοσ
μάρκετινγκ, το προϊόν και κα αναφερκοφμε ςτουσ τρόπουσ ταξινόμθςθσ των
καταναλωτικϊν και των βιομθχανικϊν ι επιχειρθςιακϊν προϊόντων. Στθν
υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε αναλυτικά το δεφτερο ςτοιχείο του μείγματοσ
μάρκετινγκ, τθν τιμι. Θα αναφερκοφμε ςτουσ εξωεπιχειρθςιακοφσ και ςτουσ
ενδοεπιχειρθςιακοφσ παράγοντεσ που λαμβάνουν υπόψθ τουσ οι επιχειριςεισ
προκειμζνου να κακορίςουν τισ τιμζσ των προϊόντων τουσ κακϊσ και ςτισ βαςικζσ
μεκόδουσ τιμολόγθςθσ. Θα αναφερκοφμε ςτθν άμεςθ και ςτθν ζμμεςθ διανομι, κα
δϊςουμε ζμφαςθ ςτθ ραγδαία ανάπτυξθ τθσ διανομισ μζςω του διαδικτφου και να
ςυηθτιςουμε τισ εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ διανομισ. Θα ςυηθτιςουμε διεξοδικά τα
πζντε εργαλεία προϊκθςθσ (διαφιμιςθ, δθμόςιεσ ςχζςεισ, προωκιςεισ πωλιςεων
λιανικισ, άμεςο (direct) μάρκετινγκ και προςωπικι πϊλθςθ) τα οποία πρζπει να
ςυνδυάηονται και να ςυντονίηονται αποτελεςματικά ϊςτε να υπάρξει μια
ολοκλθρωμζνθ επικοινωνία μάρκετινγκ.
Εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ
Απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικά με:
• τι είναι προϊόν, τισ μεκόδουσ τιμολόγθςθσ, τα διάφορα κανάλια διανομισ
και τουσ τρόπουσ προϊκθςθσ
• τα διάφορα προϊόντα
• τα κόςτθ και τισ μεκόδουσ τιμολόγθςθσ προϊόντων
• τθν άμεςθ και τθν ζμμεςθ διανομι
• τρόπουσ προϊκθςθσ των προϊόντων
• τισ ιδιαιτερότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά των υπθρεςιϊν
• τισ ιδιαιτερότθτεσ του των διεπιχειρθςιακϊν ςυναλλαγϊν
• τθ ςθμαντικότθτα του ςωςτοφ ςχεδιαςμοφ του μείγματοσ μάρκετινγκ

4. Αγοραςτικι υμπεριφορά Καταναλωτϊν και Βιομθχανικϊν Πελατϊν
φντομθ αναφορά ςτο περιεχόμενου του κεματικοφ αντικειμζνου
Στθν ενότθτα αυτι κα εξετάςουμε τθν ζννοια τθσ ςυμπεριφοράσ καταναλωτι, τθν
πολυπλοκότθτασ τθσ και τθ ςχζςθ τθσ με το μείγμα μάρκετινγκ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
ςτρατθγικισ μίασ επιχείρθςθσ. Θα εξετάςουμε τουσ πολιτιςτικοφσ, κοινωνικοφσ,
προςωπικοφσ και ψυχολογικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά του
καταναλωτι. Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε αρχικά τα πζντε ςτάδια τθσ

διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων για τθν αγορά καταναλωτικϊν προϊόντων. Στθ
ςυνζχεια
κα ςυηθτιςουμε τισ εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ που υιοκετεί ο
καταναλωτισ κατά τθν επεξεργαςία πλθροφοριϊν και τθν αξιολόγθςθ μαρκϊν. Τισ
διαφορζσ μεταξφ του καταναλωτι αγοραςτι και του βιομθχανικοφ αγοραςτι και τθ
ςθμαςία του Κζντρου Αγοραςτικϊν Αποφάςεων (Κ.Α.Α.) το οποίο λαμβάνει τισ
αγοραςτικζσ αποφάςεισ επιχειριςεων ι οργανιςμϊν. Θα περιγράψουμε αναλυτικά
τα οκτϊ ςτάδια τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων αγοράσ βιομθχανικϊν
προϊόντων ι επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν. Τζλοσ, κα ςυηθτιςουμε τουσ βαςικοφσ
τρόπουσ ταξινόμθςθσ των βιομθχανικϊν πελατϊν
Εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ
Απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικά με:
• τθ πολυπλοκότθτα τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν
• τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά
• τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ λιψθσ απόφαςθσ του καταναλωτικοφ πελάτθ
• τισ διαφορζσ του βιομθχανικοφ αγοραςτι από τον καταναλωτι αγοραςτι
και τα ςτάδια τθσ αγοραςτικισ διαδικαςίασ βιομθχανικϊν ι επιχειρθςιακϊν
προϊόντων
• τθ ςθμαςία του Κζντρου Αγοραςτικϊν Αποφάςεων (Κ.Α.Α.) των
επιχειριςεων ι οργανιςμϊν
5. Ο ρόλοσ τθσ Επικοινωνίασ ςτισ Πωλιςεισ
φντομθ αναφορά ςτο περιεχόμενου του κεματικοφ αντικειμζνου
Στθν ενότθτα αυτι κα ειςάγουμε τθν ζννοια τθσ επικοινωνίασ, μια εξαιρετικά
ςθμαντικι δεξιότθτα για όςουσ ςυναλλάςςονται με πελάτεσ, και κα ςυηθτιςουμε
το πλαίςιο και τουσ κφριουσ ςκοποφσ τθσ επικοινωνίασ ςτον επαγγελματικό χϊρο.
Θα ςυηθτιςουμε τθ διαδικαςία τθσ επικοινωνίασ και τα βαςικά ςτοιχεία αυτισ τθσ
διαδικαςίασ: πομπόσ, δζκτθσ, μινυμα, μζςο, ανατροφοδότθςθ (Feedback) και
κόρυβοσ. Στθν ζννοια του κορφβου ςτθν επικοινωνία και κα εξετάςουμε πικανά
εμπόδια και δυςκολίεσ που, εάν δεν αντιμετωπιςτοφν, κα δυςκολζψουν τθν
αποτελεςματικι επικοινωνία.
Θα εςτιάςουμε ςτο ρόλο του δζκτθ τθσ επικοινωνίασ, τθν ακοι, και κα
ςυηθτιςουμε τθν ζννοια τθσ ενεργθτικισ και ςυμμετοχικισ ακοισ. Θα ςυηθτιςουμε
τουσ τφπουσ και τισ τεχνικζσ ερωτιςεων και κα εςτιάςουμε ςτισ διερευνθτικζσ
ερωτιςεισ «ανοιχτισ απάντθςθσ». Θα εξετάςουμε δφο πολφ βαςικοφσ παράγοντεσ
τθσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ που ςυχνά υπεριςχφουν τθσ λεκτικισ
επικοινωνίασ, τον κεμελιϊδθ ρόλο τθσ χριςθσ τθσ φωνισ (φωνθτικι επικοινωνία)
και τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ (body language) ςτισ Πωλιςεισ. Η αξία τθσ πεικοφσ
ωσ ζνα από τα ςθμαντικότερα όπλα του πωλθτι λιανικισ και οι βαςικζσ αρχζσ που
τθν διζπουν. Τζλοσ, κα εξετάςουμε εν ςυντομία δφο ςφγχρονεσ και ςυγγενείσ
μεκοδολογίεσ των ανκρϊπινων επιςτθμϊν που ζχουν εφαρμογι ςτισ πωλιςεισ, τισ
Νευροπωλιςεισ και το Νευρο-Γλωςςικό Προγραμματιςμό (NLP).
Εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ
Απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικά με:
• τθ ςθμαςία τθσ ςωςτισ επικοινωνίασ ςτθ δουλειά του πωλθτι λιανικισ και
να περιγράψετε τα ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ τθσ επικοινωνίασ

•
•
•

τα βαςικά εμπόδια ςτθν επικοινωνία και να αντιλθφκείτε τθ ςθμαςία τθσ
ενεργθτικισ και ςυμμετοχικισ ακοισ
τθν αξία τθσ φωνθτικισ επικοινωνίασ
τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ γλϊςςασ ςϊματοσ και να γνωρίηετε τισ βαςικζσ αρχζσ
των Νευροπωλιςεων και του Νεφρο-Γλωςςικοφ Προγραμματιςμοφ (NLP)

6. Διοίκθςθ και Οργάνωςθ Σμιματοσ Πωλιςεων
φντομθ αναφορά ςτο περιεχόμενου του κεματικοφ αντικειμζνου
Στθν ενότθτα αυτι κα ςυηθτιςουμε τθν ζννοια τθσ Διοίκθςθσ Πωλιςεων και τα
βαςικά τθσ κακικοντα, εςτιάηοντασ ςτον κακοριςμό των ςτόχων και ςτο ςχεδιαςμό
τθσ οργανωτικισ δομισ τθσ δφναμθσ των πωλιςεων. Στθ ςυνζχεια κα εξετάςουμε
τθ ςχζςθ μεταξφ πωλιςεων και μάρκετινγκ και τισ πικανζσ οργανωτικζσ παραλλαγζσ
του εμπορικοφ τμιματοσ μιασ επιχείρθςθσ. Θα εξετάςουμε ςε βάκοσ τισ
δραςτθριότθτεσ τθσ Διοίκθςθσ Πωλιςεων, δθλαδι τθν πρόβλεψθ πωλιςεων και τον
κακοριςμό ςτόχων, περιοχϊν πϊλθςθσ και δφναμθσ πωλθτϊν, κακϊσ και τθν
οργάνωςθ του Τμιματοσ Πωλιςεων. Στθ ςυνζχεια κα ςυηθτιςουμε τθν επιλογι και
τθν εκπαίδευςθ των πωλθτϊν λιανικισ, τα ςυςτιματα αμοιβϊν τουσ και τισ ςχετικζσ
κεωρίεσ παρακίνθςθσ, ϊςτε να γίνουν κατανοθτοί οι παράγοντεσ που τουσ
κινθτοποιοφν, κακϊσ και τισ βαςικζσ προςεγγίςεισ αξιολόγθςθσ τουσ. Τζλοσ, κα
ςυηθτθκεί θ Διοίκθςθ Επιχειρθςιακισ Απόδοςθσ (ΔΕΑ) και οι Βαςικοί Δείκτεσ
Αποδοτικότθτασ (KPI/Key Performance Indicators) μιασ επιχείρθςθσ.
Εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ
Απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικά με:
• τθν ζννοια τθσ Διοίκθςθσ Πωλιςεων και τθ κζςθ τθσ ςτο ςχζδιο δράςθσ τθσ
επιχείρθςθσ
• τθ ςχζςθ μεταξφ πωλιςεων και μάρκετινγκ και τισ πικανζσ οργανωτικζσ
δομζσ του εμπορικοφ τμιματοσ μιασ επιχείρθςθσ
• τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Διοίκθςθσ Πωλιςεων
• τθν πρόβλεψθ και τουσ ςτόχουσ πωλιςεων, τισ περιοχζσ πϊλθςθσ και τθν
οργάνωςθ ενόσ Τμιματοσ Πωλιςεων
• τουσ Βαςικοφσ Δείκτεσ Αποδοτικότθτασ μιασ επιχείρθςθσ

7. Διαχείριςθ Παραγγελιϊν και Αποκεμάτων
φντομθ αναφορά ςτο περιεχόμενου του κεματικοφ αντικειμζνου
Στθν ενότθτα αυτι κα εξετάςουμε τθ ςθμαντικότθτα τθσ ςυνολικισ αντίλθψθσ του
πωλθτι λιανικισ αναφορικά ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα τθσ επιχείρθςθσ και ςτθ
διαχείριςθ των παραγγελιϊν και των αποκεμάτων τθσ. Θα ςυηθτιςουμε τουσ
λόγουσ που οι εταιρείεσ διατθροφν αποκζματα, τουσ βαςικοφσ τφπουσ αποκεμάτων
και μεκόδουσ μείωςθσ τουσ. Η διαχείριςθ των παραγγελιϊν από τουσ πωλθτζσ
λιανικισ
επθρεάηει άμεςα τθ ςυνολικι διαχείριςθ αποκεμάτων, δθλαδι
ποςοτιτων προϊόντων οι οποίεσ φυλάςςονται ςε αποκικεσ για μελλοντικι χριςθ
και για να αντιμετωπίςει θ επιχείρθςθ μια αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ τθν αβεβαιότθτα
ςτθν παραγωγι των προϊόντων τθσ ι κινιςεισ του ανταγωνιςμοφ.
Τα αποκζματα αποτελοφν δεςμευμζνα κεφάλαια και πρζπει να ελζγχονται με
ςυνεχι ι περιοδικι επικεϊρθςθ ϊςτε θ επιχείρθςθ να εξοικονομεί πόρουσ
ελαχιςτοποιϊντασ το κόςτοσ τουσ. Όλεσ οι επιχειριςεισ υποχρεωτικά να
πραγματοποιοφν απογραφι αποκεμάτων ςτο τζλοσ του θμερολογιακοφ ζτουσ. Με
τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ ταξινόμθςθσ και μείωςθσ αποκεμάτων μποροφν να
αποφευχκοφν τα υψθλά αποκζματα, οι ελλείψεισ προϊόντων και θ καταςτροφι
ακατάλλθλων ι λθγμζνων προϊόντων.
Εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ
Απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικά με:
• τα κρίςιμα κζματα τθσ διαχείριςθσ παραγγελιϊν και τθσ διαχείριςθσ
αποκεμάτων τθσ επιχείρθςθσ.
• τουσ ςτόχουσ και τθν διαδικαςία διενζργειασ ζρευνασ
• τισ ζρευνεσ εμπορίου και ςτουσ Δείκτεσ Λιανικοφ Εμπορίου (Retail Index)
που ςχετίηονται με τθν εργαςία του λιανικοφ πωλθτι.

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ
1. Η Ζννοια του Μάρκετινγκ

2. Σμθματοποίθςθ τθσ Αγοράσ

ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να:
 ορίςουν τι είναι μάρκετινγκ
 αναλφςουν τθ κεμελιϊδθ ςθμαςία τθσ
πελατοκεντρικισ προςζγγιςθσ κάκε επιχείρθςθσ
ϊςτε να υπάρξει ικανοποίθςθ των πελατϊν τθσ
 γνωρίςουν τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ
Διοίκθςθσ Μάρκετινγκ
 περιγράψουν τισ ενζργειεσ διαμόρφωςισ του
πλάνου μάρκετινγκ
 κατανοιςουν τθ ςθμαςία βζλτιςτθσ γνϊςθσ του
ανταγωνιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ
Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να:
 αντιλθφκοφν τθν αναγκαιότθτα τθσ διαδικαςίασ
τμθματοποίθςθσ τθσ αγοράσ, ςτόχευςθσ και
τοποκζτθςθσ
 αναλφςουν τθν ζννοια και τα κριτιρια τθσ
τμθματοποίθςθσ
 κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ ςτόχευςθσ ςε

3. Σο Μείγμα μάρκετινγκ
(Marketing Mix)

4. Αγοραςτικι υμπεριφορά
Καταναλωτϊν και
Βιομθχανικϊν Πελατϊν

5. Ο ρόλοσ τθσ Επικοινωνίασ
ςτισ Πωλιςεισ

6. Διοίκθςθ και Οργάνωςθ
Σμιματοσ Πωλιςεων

ςυγκεκριμζνθ αγορά-ςτόχοσ (target group)
 ςυηθτιςουν τθν ζννοια τθσ τοποκζτθςθσ του
προϊόντοσ και τισ εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ
διαφοροποίθςθσ και τοποκζτθςθσ προϊόντων
Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να:
 ορίςουν τι είναι προϊόν, τισ μεκόδουσ
τιμολόγθςθσ, τα διάφορα κανάλια διανομισ και
τουσ τρόπουσ προϊκθςθσ
 κατθγοριοποιιςουν τα διάφορα προϊόντα
 αντιλθφκοφν τα κόςτθ και τισ μεκόδουσ
τιμολόγθςθσ προϊόντων
 ςυηθτιςουν τθν άμεςθ και τθν ζμμεςθ διανομι
 επιλζξουν τρόπουσ προϊκθςθσ των προϊόντων
 γνωρίηουν τισ ιδιαιτερότθτεσ και τα
χαρακτθριςτικά των υπθρεςιϊν
 αντιλθφκοφν τισ ιδιαιτερότθτεσ του των
διεπιχειρθςιακϊν ςυναλλαγϊν
 κατανοιςουν πλιρωσ τθ ςθμαντικότθτα του
ςωςτοφ ςχεδιαςμοφ του μείγματοσ μάρκετινγκ
Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να:
 κατανοιςουν τθ πολυπλοκότθτα τθσ
αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν
 αξιολογιςουν τουσ παράγοντεσ που
επθρεάηουν τθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά
 περιγράψουν τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ λιψθσ
απόφαςθσ του καταναλωτικοφ πελάτθ
 ςυηθτιςουν τισ διαφορζσ του βιομθχανικοφ
αγοραςτι από τον καταναλωτι αγοραςτι και τα
ςτάδια τθσ αγοραςτικισ διαδικαςίασ
βιομθχανικϊν ι επιχειρθςιακϊν προϊόντων
 κατανοιςουν τθ ςθμαςία του Κζντρου
Αγοραςτικϊν Αποφάςεων (Κ.Α.Α.) των
επιχειριςεων ι οργανιςμϊν
Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να:
 κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ ςωςτισ
επικοινωνίασ ςτθ δουλειά του πωλθτι και να
περιγράψετε τα ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ τθσ
επικοινωνίασ
 γνωρίηουν τα βαςικά εμπόδια ςτθν επικοινωνία
και να αντιλθφκείτε τθ ςθμαςία τθσ ενεργθτικισ
και ςυμμετοχικισ ακοισ
 κατανοιςουν τθν αξία τθσ φωνθτικισ
επικοινωνίασ
 γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ γλϊςςασ
ςϊματοσ και να γνωρίηετε τισ βαςικζσ αρχζσ των
Νευροπωλιςεων και του Νεφρο-Γλωςςικοφ
Προγραμματιςμοφ (NLP)
Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να:
 κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ Διοίκθςθσ
Πωλιςεων και τθ κζςθ τθσ ςτο ςχζδιο δράςθσ

7. Διαχείριςθ Παραγγελιϊν και
Αποκεμάτων

ΘΕΜΑΣΙΚΕ
ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΕ
ΕΝΟΣΗΣΕ
Εναρκτιρια υνάντθςθ –
Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικισ
διεργαςίασ

τθσ επιχείρθςθσ
 ςυηθτιςουν τθ ςχζςθ μεταξφ πωλιςεων και
μάρκετινγκ και τισ πικανζσ οργανωτικζσ δομζσ
του εμπορικοφ τμιματοσ μιασ επιχείρθςθσ
 περιγράψουν τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Διοίκθςθσ
Πωλιςεων
 διαχειριςτοφν κζματα ςχετικά με τθν πρόβλεψθ
και τουσ ςτόχουσ πωλιςεων, τισ περιοχζσ
πϊλθςθσ και τθν οργάνωςθ ενόσ Τμιματοσ
Πωλιςεων
 κατανοιςουν τουσ Βαςικοφσ Δείκτεσ
Αποδοτικότθτασ μιασ επιχείρθςθσ
Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να:
 Εξετάςουν τα κρίςιμα κζματα τθσ διαχείριςθσ
παραγγελιϊν και τθσ διαχείριςθσ αποκεμάτων
τθσ επιχείρθςθσ.
 Εξετάςουν τουσ ςτόχουσ και τθν διαδικαςία
διενζργειασ ζρευνασ
 Εςτιάςουν ςτισ ζρευνεσ εμπορίου και ςτουσ
Δείκτεσ Λιανικοφ Εμπορίου (Retail Index) που
ςχετίηονται με τθν εργαςία του λιανικοφ
πωλθτι.

ΤΝΣΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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Εναρκτιρια ςυνάντθςθ (Γνωριμία,
Διερεφνθςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν,
Παρουςίαςθ προγράμματοσ - Εκπαιδευτικό
ςυμβόλαιο)
Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικισ διεργαςίασ

Κοινζσ Διδακτικζσ ενότθτεσ
(βάςει ΕΔΕΚ)
Χριςθ βαςικϊν εφαρμογϊν Η/Υ
Υγεία και αςφάλεια ςτθν
εργαςία
Βαςικζσ αρχζσ εργατικοφ δικαίου
Προετοιμαςία για τθν αγορά
εργαςίασ
Εξειδικευμζνο επαγγελματικό
αντικείμενο κεωρθτικισ
κατάρτιςθσ – Πωλθτισ Λιανικισ
1. Η Ζννοια του
Μάρκετινγκ
1.1 Εφαρμογι του Μάρκετινγκ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ϊρεσ)

5

15
8
2
2
3
100
10
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε το
ςκοπό και τουσ εναλλακτικοφσ οριςμοφσ του
μάρκετινγκ. Θα εξετάςουμε τισ

2

1.2 Ο Προςανατολιςμόσ ςτον
Πελάτθ

1.3 Το Πλάνο Μάρκετινγκ
(Marketing Plan)

1.4 Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ
(TGM /Total Quality
Management)

διαφορετικζσ εφαρμογζσ του μάρκετινγκ
ανάλογα με το είδοσ τθσ επιχείρθςθσ ι του
οργανιςμοφ.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε τθν
πελατοκεντρικι φφςθ τθσ λειτουργίασ του
μάρκετινγκ.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε τθν
ζννοια τθσ Διοίκθςθ Μάρκετινγκ (Marketing
Management) και τισ λειτουργίεσ τθσ,
βαςικότερθ των οποίων είναι ο ςχεδιαςμόσ
του πλάνου μάρκετινγκ.
Στθν υποενότθτα αυτι κα αναφερκοφμε
ςτθ Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ,
προγράμματα ςχεδιαςμζνα να βελτιϊνουν
ςυνεχϊσ τθν ποιότθτα προϊόντων,
υπθρεςιϊν & διαδικαςιϊν μάρκετινγκ.

2. Σμθματοποίθςθ τθσ
Αγοράσ

2.1 Ειςαγωγι ςτθ Διαδικαςία
Τμθματοποίθςθ τθσ Αγοράσ

2.2 Κριτιρια Τμθματοποίθςθσ
τθσ Αγοράσ Καταναλωτικϊν
Προϊόντων

2.3 Στόχευςθ Αγοράσ-Στόχοσ
(target group)

2.4 Τοποκζτθςθ Προϊόντοσ

3

3

2
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Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε τθν
αναγκαιότθτα τθσ διαδικαςίασ αυτισ ςτο
ςφγχρονο Μάρκετινγκ και κα γίνει ειςαγωγι
ςτισ ζννοιεσ Τμθματοποίθςθ, Στόχευςθ και
Τοποκζτθςθ, ωσ τρία διακριτά βιματα του
ςχεδιαςμοφ μάρκετινγκ.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε τθ
τμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ καταναλωτικϊν
προϊόντων που ζχουν ςχζςθ με τα
χαρακτθριςτικά και τισ ςυνικειεσ των
τελικϊν καταναλωτϊν ι με τα
χαρακτθριςτικά των προϊόντων και των
ωφελειϊν που αυτά προςφζρουν, ϊςτε να
προκφψουν ομάδεσ καταναλωτϊν με
ομοιογενείσ ανάγκεσ, χαρακτθριςτικά &
ςυμπεριφορζσ.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε το
δεφτερο βιμα τθσ διαδικαςίασ ανάλυςθσ
τθσ αγοράσ, που είναι θ ςτόχευςθ
ςυγκεκριμζνου τμιματοσ τθσ αγοράσ,
δθλαδι ο προςδιοριςμόσ με ακρίβεια του
τμιματοσ τθσ αγοράσ ςτο οποίο θ
επιχείρθςθ κα επικεντρϊςει τθ δράςθ τθσ
και που αποτελεί τθν αγορά-ςτόχοσ (target
group) τθσ επιχείρθςθσ.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε το
τρίτο βιμα τθσ διαδικαςίασ, που είναι θ
τοποκζτθςθ του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ
τθσ επιχείρθςθσ.

3. Σο Μείγμα μάρκετινγκ
(Marketing Mix)
3.1 Το Μείγμα Μάρκετινγκ Στθν υποενότθτα αυτι κα γίνει ειςαγωγι
(Marketing Mix) Προϊόντων τθσ ζννοιασ Μείγμα μάρκετινγκ (Marketing
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3

3

3

15
3

/Φυςικϊν Αγακϊν Mix) φυςικϊν αγακϊν και κα
παρουςιαςτοφν ςυνοπτικά τα τζςςερα
ςτοιχεία του (Προϊόν, Τιμι, Διανομι και
Προϊκθςθ). Επιπλζον, κα εξετάςουμε
αναλυτικά το πρϊτο ςτοιχείο του μείγματοσ
μάρκετινγκ, το προϊόν και κα αναφερκοφμε
ςτουσ τρόπουσ ταξινόμθςθσ των
καταναλωτικϊν και των βιομθχανικϊν ι
επιχειρθςιακϊν προϊόντων.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε
αναλυτικά το δεφτερο ςτοιχείο του
μείγματοσ μάρκετινγκ, τθν τιμι. Θα
αναφερκοφμε ςτουσ εξωεπιχειρθςιακοφσ
3.2 Τιμι Προϊόντοσ και
και ςτουσ ενδοεπιχειρθςιακοφσ παράγοντεσ
Τιμολογιακι Πολιτικι (Price)
που λαμβάνουν υπόψθ τουσ οι επιχειριςεισ
προκειμζνου να κακορίςουν τισ τιμζσ των
προϊόντων τουσ κακϊσ και ςτισ βαςικζσ
μεκόδουσ τιμολόγθςθσ.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε
αναλυτικά το τζταρτο ςτοιχείο του
μείγματοσ μάρκετινγκ, τθν προϊκθςθ. Θα
ςυηθτιςουμε διεξοδικά τα πζντε εργαλεία
προϊκθςθσ (διαφιμιςθ, δθμόςιεσ ςχζςεισ,
3.3 Προϊκθςθ Προϊόντοσ
προωκιςεισ πωλιςεων, άμεςο (direct)
(Promotion)
μάρκετινγκ και προςωπικι πϊλθςθ) τα
οποία πρζπει να ςυνδυάηονται και να
ςυντονίηονται αποτελεςματικά ϊςτε να
υπάρξει μια ολοκλθρωμζνθ επικοινωνία
μάρκετινγκ.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε τισ
ιδιαιτερότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά των
υπθρεςιϊν που κακιςτοφν αναγκαία τθν
3.4 Το Μείγμα μάρκετινγκ
φπαρξθ των 7P, με τθν προςκικθ τριϊν
(Marketing Mix) των Υπθρεςιϊν
επιπλζον ςτοιχείων (People, Process
Physical Evidence) ςτο μείγμα μάρκετινγκ
όταν αναφερόμαςτε ςε υπθρεςίεσ.
4. Αγοραςτικι
υμπεριφορά
Καταναλωτϊν και
Βιομθχανικϊν Πελατϊν
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε τθν
ζννοια τθσ ςυμπεριφοράσ καταναλωτι, τθν
4.1. Ειςαγωγι ςτθ Συμπεριφορά
πολυπλοκότθτασ τθσ και τθ ςχζςθ τθσ με το
Καταναλωτι
μείγμα μάρκετινγκ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
ςτρατθγικισ μίασ επιχείρθςθσ.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε τουσ
4.2 Παράγοντεσ που Επθρεάηουν πολιτιςτικοφσ, κοινωνικοφσ, προςωπικοφσ
τθ Συμπεριφορά του και ψυχολογικοφσ παράγοντεσ που
Καταναλωτι επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά του
καταναλωτι.
4.3 Διαδικαςία Λιψθσ Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε
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Αποφάςεων Αγοράσ αρχικά τα πζντε ςτάδια τθσ διαδικαςία
λιψθσ αποφάςεων για τθν αγορά
καταναλωτικϊν προϊόντων. Στθ ςυνζχεια
κα ςυηθτιςουμε τισ εναλλακτικζσ
προςεγγίςεισ που υιοκετεί ο καταναλωτισ
κατά τθν επεξεργαςία πλθροφοριϊν και τθν
αξιολόγθςθ μαρκϊν.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε
4.4 Κατθγορίεσ των
διαφορετικοφσ τρόπουσ κατθγοριοποίθςθσ
Καταναλωτϊν
των καταναλωτϊν.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε τισ
διαφορζσ μεταξφ του καταναλωτι
αγοραςτι και του βιομθχανικοφ αγοραςτι
και τθ ςθμαςία του Κζντρου Αγοραςτικϊν
Αποφάςεων (Κ.Α.Α.) το οποίο λαμβάνει τισ
αγοραςτικζσ αποφάςεισ επιχειριςεων ι
4.5 Η Αγοραςτικι Διαδικαςία
οργανιςμϊν. Θα περιγράψουμε αναλυτικά
Βιομθχανικϊν ι Επιχειρθςιακϊν
τα
Προϊόντων
τα οκτϊ ςτάδια τθσ διαδικαςίασ λιψθσ
αποφάςεων αγοράσ βιομθχανικϊν
προϊόντων ι επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν.
Τζλοσ, κα ςυηθτιςουμε τουσ βαςικοφσ
τρόπουσ ταξινόμθςθσ των βιομθχανικϊν
πελατϊν
5. Ο ρόλοσ τθσ
Επικοινωνίασ ςτισ
Πωλιςεισ
Στθν υποενότθτα αυτι κα ειςάγουμε τθν
ζννοια τθσ επικοινωνίασ, μια εξαιρετικά
ςθμαντικι δεξιότθτα για όςουσ
5.1 Η Ζννοια τθσ Επικοινωνίασ ςυναλλάςςονται με πελάτεσ, και κα
ςυηθτιςουμε το πλαίςιο και τουσ κφριουσ
ςκοποφσ τθσ επικοινωνίασ ςτον
επαγγελματικό χϊρο.
Στθν υποενότθτα αυτι κα ςυηθτιςουμε τθ
διαδικαςία τθσ επικοινωνίασ και τα βαςικά
5.2 Η Διαδικαςία τθσ
ςτοιχεία αυτισ τθσ διαδικαςίασ : πομπόσ,
Επικοινωνίασ
δζκτθσ, μινυμα, μζςο, ανατροφοδότθςθ
(Feedback) και κόρυβοσ.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εςτιάςουμε ςτθν
ζννοια του κορφβου ςτθν επικοινωνία και
5.3 Βαςικά Εμπόδια ςτθν κα εξετάςουμε πικανά εμπόδια και
Επικοινωνία δυςκολίεσ που, εάν δεν αντιμετωπιςτοφν,
κα δυςκολζψουν τθν αποτελεςματικι
επικοινωνία.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εςτιάςουμε ςτο
ρόλο του δζκτθ τθσ επικοινωνίασ, τθν ακοι,
5.4 Αποτελεςματικι ακοι
και κα ςυηθτιςουμε τθν ζννοια τθσ
ενεργθτικισ και ςυμμετοχικισ ακοισ.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε ζνα
5.5 Οι Ερωτιςεισ ςτισ Πωλιςεισ
από τα πιο ςθμαντικά και χριςιμα εργαλεία
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5.6 Η Μθ-Λεκτικι Επικοινωνία

5.7 Η Πεικϊ ςτισ Πωλιςεισ

5.8 Σφγχρονεσ Μεκοδολογίεσ και
Προςεγγίςεισ

των πωλθτϊν, τθν τεχνικι των ερωτιςεων.
Θα ςυηθτιςουμε τουσ τφπουσ και τισ
τεχνικζσ ερωτιςεων και κα εςτιάςουμε ςτισ
διερευνθτικζσ ερωτιςεισ «ανοιχτισ
απάντθςθσ».
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε δφο
πολφ βαςικοφσ παράγοντεσ τθσ
αποτελεςματικισ επικοινωνίασ που ςυχνά
υπεριςχφουν τθσ λεκτικισ επικοινωνίασ, τον
κεμελιϊδθ ρόλο τθσ χριςθσ τθσ φωνισ
(φωνθτικι επικοινωνία) και τθσ γλϊςςασ
του ςϊματοσ (body language) ςτισ
Πωλιςεισ.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξεταςτεί θ αξία
τθσ πεικοφσ ωσ ζνα από τα ςθμαντικότερα
όπλα του πωλθτι και οι βαςικζσ αρχζσ που
τθν διζπουν.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε εν
ςυντομία δφο ςφγχρονεσ και ςυγγενείσ
μεκοδολογίεσ των ανκρϊπινων επιςτθμϊν
που ζχουν εφαρμογι ςτισ πωλιςεισ, τισ
Νευροπωλιςεισ και το Νευρο-Γλωςςικό
Προγραμματιςμό (NLP).

6. Διοίκθςθ και Οργάνωςθ
Σμιματοσ Πωλιςεων

6.1 Τα Στάδια Προςωπικισ
Πϊλθςθσ

6.2 Αναηιτθςθ και Αξιολόγθςθ
Πελατϊν

6.3 Προετοιμαςία για τθν
Πϊλθςθ

6.4 Παρουςίαςθ του Μθνφματοσ
Πϊλθςθσ
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Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε τα ζξι
ςτάδια του κφκλου τθσ προςωπικισ
πϊλθςθσ, δθλαδι τθν αναηιτθςθ πελατϊν,
τθν προετοιμαςία για τθν πϊλθςθ, τθν
παρουςίαςθ του μθνφματοσ πϊλθςθσ και
τισ τεχνικζσ πϊλθςθσ ανά τφπο πελάτθ, τθν
διαχείριςθ των αντιρριςεων των πελατϊν,
το κλείςιμο τθσ πϊλθςθσ και, τζλοσ, τθ
ςθμαντικότθτα τθσ εξυπθρζτθςθ του πελάτθ
μετά τθν πϊλθςθ (after sales service).
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε τθ
ςυςτθματικι διαδικαςία ςυνεχοφσ
αναηιτθςθσ νζων πελατϊν ονομάηεται και
ζρευνα εντοπιςμοφ και οι κυριότερεσ πθγζσ
αναηιτθςθσ πλθροφόρθςθσ για δυνθτικοφσ
και υποψιφιουσ πελάτεσ.
Στθν υποενότθτα αυτι κα αναλφςουμε τισ
φάςεισ προετοιμαςίασ του λιανικοφ
πωλθτι.
Στθν ςυγκεκριμζνθ υποενότθτα κα
αναφερκοφμε ςτθν παρουςίαςθ του
μθνφματοσ πϊλθςθσ, όπου είναι ο πυρινασ
τθσ διαδικαςίασ πϊλθςθσ. Ο πωλθτισ
λιανικοφ εμπορίου μεταδίδει πλθροφορίεσ
ςχετικά με το προϊόν και προςπακεί να
πείςει τον υποψιφιο πελάτθ να το
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6.5 Διαχείριςθ Αντιρριςεων

6.6 Κλείςιμο Πϊλθςθσ

6.7 Εξυπθρζτθςθ του Πελάτθ
μετά τθν Πϊλθςθ (After Sales
Service)

6.8 Ο ρόλοσ τθσ Διοίκθςθσ
Τμιματοσ Πωλιςεων ςτθν
επιχείρθςθ

6.9 Δραςτθριότθτεσ τθσ
Διοίκθςθσ Πωλιςεων

αγοράςει.
Στθν ςυγκεκριμζνθ υποενότθτα κα
αναφερκοφμε ςτο ςτάδιο πριν το τελικό
κλείςιμο όπου προθγοφνται κάποιεσ
προςπάκειεσ δοκιμαςτικοφ κλειςίματοσ
όπου ο πωλθτισ λιανικοφ εμπορίου
καλείται να διερευνιςει τισ προκζςεισ του
υποψθφίου πελάτθ για πικανι αγορά και
να αντιμετωπίςει τισ διαφορετικζσ τφπου
αντιρριςεισ του πελάτθ.
Στθν ςυγκεκριμζνθ υποενότθτα κα
αναφερκοφμε ςτο κλείςιμο τθσ πϊλθςθσ
όπου ζχει επιτευχκεί θ τελικι ςυμφωνία
μεταξφ πωλθτι και πελάτθ.
Στθν ςυγκεκριμζνθ υποενότθτα κα
αναφερκοφμε ςτο ςφγχρονο επιχειρθματικό
περιβάλλον, όπου το after sales service
είναι νευραλγικι υπθρεςία του εμπορικοφ
τμιματοσ κάκε επιχείρθςθσ κακϊσ
υποςτθρίηει τον πελάτθ μετά τθν πϊλθςθ.
Στθν υποενότθτα κα εξετάςουμε τθ
ςπουδαιότθτα τθσ κάκε υπόςχεςθσ που
δίνει ζνασ επαγγελματίασ πωλθτισ λιανικοφ
εμπορίου, ςε οποιονδιποτε τομζα, όπου
τον χαρακτθρίηει, τον ακολουκεί και τον
δεςμεφει. Ακριβϊσ γι' αυτό πρζπει να είναι
ρεαλιςτικι, εφικτι και ςφμφωνα με τθν
πολιτικι τθσ εταιρείασ.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε ςε
βάκοσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Διοίκθςθσ
Πωλιςεων, δθλαδι τθν πρόβλεψθ
πωλιςεων και τον κακοριςμό ςτόχων,
περιοχϊν πϊλθςθσ και δφναμθσ πωλθτϊν,
κακϊσ και τθν οργάνωςθ του Τμιματοσ
Πωλιςεων.

7. Διαχείριςθ
Παραγγελιϊν και
Αποκεμάτων
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε τθ
ςθμαντικότθτα τθσ ςυνολικισ αντίλθψθσ
του πωλθτι αναφορικά ςτθν εφοδιαςτικι
αλυςίδα τθσ επιχείρθςθσ και ςτθ διαχείριςθ
7.1 Αποκζματα των παραγγελιϊν και των αποκεμάτων τθσ.
Θα ςυηθτιςουμε τουσ λόγουσ που οι
εταιρείεσ διατθροφν αποκζματα, τουσ
βαςικοφσ τφπουσ αποκεμάτων και
μεκόδουσ μείωςθσ τουσ.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε το
ςκοπό, τουσ ςτόχουσ και τα οφζλθ τθσ
7.2 Ζρευνα Αγοράσ
ζρευνασ αγοράσ και ςε ποιεσ περιπτϊςεισ
ενδείκνυται θ διεξαγωγι ζρευνασ. Θα
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προςδιορίςουμε τθν διαδικαςία
διενζργειασ ζρευνασ και διαχωρίςουμε τουσ
βαςικοφσ τφπουσ ζρευνασ και τισ πθγζσ των
πλθροφοριϊν.
Στθν υποενότθτα αυτι κα εξετάςουμε τισ
ζρευνεσ εμπορίου και κα επικεντρωκοφμε
7.3 Δείκτεσ Λιανικοφ Εμπορίου ςτουσ Δείκτεσ Λιανικοφ Εμπορίου (Retail
index) που αποτελοφν τθν πλζον
διαδεδομζνθ μορφι ερευνϊν εμπορίου.
ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Μιλϊντασ για το Mάρκετινγκ - Καταιγιςμόσ
Ιδεϊν
φντομεσ αςκιςεισ
Η διαδικαςία τθσ τμθματοποίθςθσ τθσ
αγοράσ - Καταιγιςμόσ Ιδεϊν
φντομεσ αςκιςεισ
Σα βαςικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν το
Μείγμα μάρκετινγκ (Marketing Mix) Καταιγιςμόσ Ιδεϊν
φντομεσ αςκιςεισ
Η αγοραςτικι ςυμπεριφορά καταναλωτϊν
- Καταιγιςμόσ Ιδεϊν
φντομεσ αςκιςεισ
Η ζννοια τθσ επικοινωνίασ - Καταιγιςμόσ
Ιδεϊν
Η αξία τθσ επικοινωνίασ ςτισ πωλιςεισ:
οφζλθ, εμπόδια επικοινωνίασ, επιπτϊςεισ
και τρόποι περιοριςμοφ των εμποδίων και
των επιπτϊςεων - υηιτθςθ
φντομεσ αςκιςεισ
Η ζννοια τθσ προςωπικισ πϊλθςθσ Καταιγιςμόσ Ιδεϊν
Πϊσ να επιτφχετε ςτισ πωλιςεισ - εργαςία
ςε ομάδεσ
Εμπόδια για εκτεταμζνθ χριςθ του
διαδικτφου ςτον τομζα του λιανικοφ
εμπορίου - υηιτθςθ
Μεταβολζσ ςτουσ τρόπουσ πϊλθςθσ εργαςία ςε ομάδεσ
φντομεσ αςκιςεισ
Αντίλθψθ του πωλθτι λιανικισ ςχετικά με
τθ διαχείριςθ Παραγγελιϊν και
Αποκεμάτων - Καταιγιςμόσ Ιδεϊν
φντομεσ αςκιςεισ

4

120

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΤΠΑΓΕΣΑΙ Η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
1. Η ζννοια του Μάρκετινγκ
1.Η ζννοια του Μάρκετινγκ
2.Τμθματοποίθςθ τθσ Αγοράσ
2.Τμθματοποίθςθ τθσ Αγοράσ
3.Το Μείγμα μάρκετινγκ (Marketing Mix)

3.Το Μείγμα μάρκετινγκ (Marketing Mix)
4.Αγοραςτικι Συμπεριφορά Καταναλωτϊν
και Βιομθχανικϊν Πελατϊν
4.Αγοραςτικι Συμπεριφορά Καταναλωτϊν
και Βιομθχανικϊν Πελατϊν
5.Ο ρόλοσ τθσ Επικοινωνίασ ςτισ Πωλιςεισ
5.Ο ρόλοσ τθσ Επικοινωνίασ ςτισ Πωλιςεισ

5.Ο ρόλοσ τθσ Επικοινωνίασ ςτισ Πωλιςεισ
6.Διοίκθςθ και Οργάνωςθ Τμιματοσ
Πωλιςεων
6.Διοίκθςθ και Οργάνωςθ Τμιματοσ
Πωλιςεων
6.Διοίκθςθ και Οργάνωςθ Τμιματοσ
Πωλιςεων
6.Διοίκθςθ και Οργάνωςθ Τμιματοσ
Πωλιςεων
6.Διοίκθςθ και Οργάνωςθ Τμιματοσ
Πωλιςεων
7. Διαχείριςθ Παραγγελιϊν και Αποκεμάτων

7.Διαχείριςθ Παραγγελιϊν και Αποκεμάτων

