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739. «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ» 
 

Ι.  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Σχολή Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

Τμήμα Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου 

Τομέας Τομέας Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου 

Διδάσκων Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος / Μέλος ΕΠ, βαθμίδας Καθηγητή 

Ειδικότητα / Ειδίκευση 
Μάρκετινγκ, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δασολόγου ΠΕ                                                                 
με PhD στο αντικείμενο του μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου 

Ενδεικτικό εξάμηνο: Ζ΄ 

Ώρες εβδομαδιαίως: 3 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Άσκηση Πράξης  

Διδακτικές μονάδες: 7 

 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό  Τίτλος Μαθήματος 

739                                            
  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ  

(υποχρεωτικό μάθημα) 

Ι.1 Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος  
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των περιεχομένων του μάρκετινγκ εξειδικευμένου για τις επιχειρήσεις 
ξύλου και επίπλου, η γνώση των οποίων συνδυαζόμενες με αυτές του σχεδιασμού και της τεχνολογίας των 
προϊόντων αυτών, να προσδώσουν στους σπουδαστές μια ολοκληρωμένη αντίληψη στο πως διεξάγεται μια 
έρευνα αγοράς, ώστε να σχεδιαστούν τα κατάλληλα έπιπλα και προϊόντα ξύλου που επιθυμεί η αγορά – στόχος 
και να διατεθούν αποτελεσματικά στην αγορά, ικανοποιώντας και την επιχείρηση και τους καταναλωτές. 
Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος ο φοιτητής διδάσκεται και μαθαίνει για: 
Εισαγωγή στο μάρκετινγκ. Ο ρόλος, οι βασικές λειτουργίες και το περιβάλλον του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις 
ξύλου και επίπλου. Ανάπτυξη νέων προϊόντων ξύλου και επίπλου. Κύκλος ζωής των προϊόντων ξύλου και 
επίπλου. Τμηματοποίηση της αγοράς – Προσδιορισμός της αγοράς-στόχου. Κανάλια διανομής επίπλων και 
παράγοντες που τα επηρεάζουν. Δημόσιες Σχέσεις στις επιχειρήσεις ξύλου – επίπλου, οι δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματά τους. Διαφήμιση επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου και κριτήρια επιλογής των διαφημιστικών 
μέσων. Προώθηση των πωλήσεων και τεχνικές αποτελεσματικών πωλήσεων προϊόντων ξύλου και επίπλων. 
Επωνυμία επιχειρήσεων και προϊόντων ξύλου – επίπλου. Τιμολόγηση προϊόντων επίπλου και ξύλου – 
Τιμολογιακές στρατηγικές και τακτικές, επιλογές κατάλληλης μεθόδου τιμολόγησης. Έρευνα μάρκετινγκ 
επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου (αναγκαιότητα, διαδικασία έρευνας αγοράς, ερωτηματολόγια). Σχεδιασμός και 
εφαρμογή στρατηγικών μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου – παραδείγματα - Case study. 
Επικοινωνία στις επιχειρήσεις ξύλου – επίπλου. Η ελληνική αγορά ξύλου και επίπλου.    

Ι.2 Μαθησιακοί στόχοι 
Με το πέρας του εξαμήνου, θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν διδαχτεί και να κατανοήσει: 

 Να εφαρμόζει τις σύγχρονες αρχές του μάρκετινγκ για την αποτελεσματική λειτουργία μιας 
επιχείρησης επίπλου – ξύλου. 

 Να διεξάγει μια έρευνα αγοράς, ώστε να προσδιορίσει τις ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών και 
να σχεδιάσει τα κατάλληλα έπιπλα και προϊόντα ξύλου που θα μπορέσουν να πουληθούν. 

 Να παρουσιάζει στον υπεύθυνο της επιχείρησης, τεκμηριωμένη την πρότασή του, για το αν ένα νέο 
σχέδιο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών.  

 Πώς θα τμηματοποιήσει μια αγορά επίπλου – ξύλου και θα προσδιορίσει την αγορά – στόχο για την 
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επιχείρηση που εργάζεται. 
 Να προσδιορίζει τα καταλληλότερα κανάλια διανομής των προϊόντων, ώστε αυτά να διατεθούν όπου 

και όποτε τα ζητά ο πελάτης.  
 Να είναι σε θέση να επιλέγει το κατάλληλο διαφημιστικό πρόγραμμα, τις δημόσιες σχέσεις και τις 

τεχνικές προώθησης πωλήσεων, ώστε αυτά να λειτουργούν αποτελεσματικά για την επιχείρησή τους. 
 Πως δημιουργείται μια επώνυμη επιχείρηση επίπλου – ξύλου ή πως ορισμένα προϊόντα αποκτούν 

brand name.  
 Να μπορεί να προσδιορίζει την προτεινόμενη τιμή πώλησης του προϊόντος (τιμολόγηση).  
 Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ. 
 Να εφαρμόζει αποτελεσματικές τεχνικές πωλήσεων για τα προϊόντα επίπλου – ξύλου. 
 Να γνωρίζει τη σημασία της επικοινωνίας τόσο στην καλή λειτουργία μιας επιχείρησης ξύλου – 

επίπλου, όσο και στην προσωπική του ζωή. 
 Να γνωρίζει ποια είναι σήμερα η κατάσταση στην ελληνική αγορά ξύλου – επίπλου. 
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ΙΙ.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΑΠ) 

 
Η άσκηση πράξης γίνεται δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως. Η παρακολούθηση αυτής της ΑΠ από τους φοιτητές 
είναι υποχρεωτική κατά 50% τουλάχιστον. Από το 1ο μάθημα επισημαίνεται από τον διδάσκοντα η 
σημαντικότητα της παρακολούθησης αυτής, αλλά και της θεωρίας, ενώ δίνονται και κίνητρα για την 
αδιάλειπτη συμμετοχή των φοιτητών σ’ αυτή. 

Ουσιαστικά, η άσκηση πράξης του μαθήματος «Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου - επίπλου» αποτελεί 
συνέχεια της θεωρίας, όπου επιλύονται ασκήσεις που έχουν πρακτική εφαρμογή στο αντικείμενο, ενώ 
παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης (case studies) επιτυχημένων επιχειρήσεων των κλάδων ξύλου & 
επίπλου. Στόχος της Α.Π. είναι να μεγιστοποιήσει ο φοιτητής τις γνώσεις που απέκτησε από το θεωρητικό 
μέρος, με πρακτική άσκηση και ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου, επίλυσης αποριών και 
προβληματισμών. Βασική επιδίωξη της Α.Π. αποτελεί η πρόσκτηση συνειδητής γνώσης και εφαρμογής 
βασικών της αρχών του αντικειμένου του μάρκετινγκ στην πράξη.  

Από την 1η εβδομάδα μαθημάτων δίνεται από τον διδάσκοντα, είτε λίστα πιθανών θεμάτων σχετικών με 
την ύλη του μαθήματος και ζητείται από τους σπουδαστές να επιλέξουν θέμα εκπόνησης της Άσκησης 
Πράξης (ΑΠ), είτε δίνεται λίστα επιχειρήσεων από την οποία οι φοιτητές επιλέγουν να συντάξουν μια 
μελέτη περίπτωσης (case study) για την επιχείρηση αυτή. Κάθε ΑΠ υλοποιείται από 1 άτομο.  

http://openclass.teilar.gr/courses/FURN104/
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Δίνονται οι σχετικές κατευθύνσεις, ενώ πλούσιο υλικό και οδηγίες αναρτάται στο e-class 
http://openclass.teilar.gr/modules/units/?course=FURN104&id=1484 

http://openclass.teilar.gr/modules/units/?course=FURN104&id=1564 

Η ΑΠ περιλαμβάνει γραπτή εργασία και δημόσια προφορική παρουσίαση για το επιλεγέν θέμα, σε 
καθορισμένη ημερομηνία (συνήθως την 12η εβδομάδα μαθημάτων). Η παρουσίαση διαρκεί 10’ και 
ακολουθούν 5’ ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους φοιτητές στους συντάκτες. Ο διδάσκων 
παρεμβαίνει – αν χρειαστεί – για σχολιασμό, παρατηρήσεις, διορθώσεις. Οι σπουδαστές βαθμολογούνται 
για το σύνολο των επιδόσεων: στη γραπτή εργασία κατά 70&, την προετοιμασία της ηλεκτρονικής 
παρουσίασης και την προφορική υποστήριξη κατά 30%. 

 Οι βαθμοί αυτοί προσμετρούνται συνολικά 100% στον γενικό βαθμό που θα λάβουν οι φοιτητές μετά την 
τελική γραπτή εξέταση της θεωρίας. Η κατανομή Θ/ΑΠ έχει καθοριστεί ως:  8/2. 

 

http://openclass.teilar.gr/modules/units/?course=FURN104&id=1484
http://openclass.teilar.gr/modules/units/?course=FURN104&id=1564
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