
Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ  
 
 
 

Πόπη  Σουρμαΐδου  

Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη  



Σφνοψη 

 Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P)  

 Τι είναι το Marketing Plan και γιατί είναι απαραίτθτο να το ςχεδιάςουμε  

 Κατανόθςθ και περιγραφι των ομάδων ςτόχου/αγοράσ ςτόχου  

 Περιγραφι προϊόντοσ/υπθρεςίασ και ςφνδεςι τουσ με τισ ανάγκεσ ποιων (ςυγκεκριμζνα) 
πελατϊν/καταναλωτϊν/εξυπθρετοφμενων (ποιο είναι το πρόβλθμα και ποια λφςθ 
προτείνουμε;)  ΆΣΚΗΣΗ 

 Στοιχεία του οράματοσ ενόσ Κοινωνικοφ Συνεταιριςμοφ και ςφνδεςι τουσ με τον ςτρατθγικό 
ςχεδιαςμό του 

 Κοινωνικόσ και Περιβαλλοντικόσ αντίκτυποσ (ςυνδζεται με το marketing;)  

 Διαφορζσ ενόσ Marketing Plan μιασ επιχείρθςθσ και ενόσ Κοινωνικοφ Συνεταιριςμοφ  

 

 



Οριςμόσ του Μάρκετινγκ 

 

 

 

1. Μάρκετινγκ είναι θ διαδικαςία, με τθν οποία 
εντοπίηονται, προβλζπονται και ικανοποιοφνται οι 
ανάγκεσ του καταναλωτι με ςκοπό τθσ επίτευξθ 
κζρδουσ για τθν επιχείρθςθ 

 
2. «Το Μάρκετινγκ είναι θ τέχνη του να πουλάσ προϊόντα»  
     Το Μάρκετινγκ λοιπόν δεν είναι θ πϊλθςθ (πϊλθςθ 

είναι το αποτζλεςμα που απορρζει από τθν εφαρμογι 
του Μάρκετινγκ), δεν είναι θ διαφιμιςθ (διαφιμιςθ 
είναι ζνα εργαλείο του Μάρκετινγκ) 



Μείγμα Μάρκετινγκ 
 

 

 

Ωσ πράξθ, το Μάρκετινγκ ςυνίςταται ςτο ςυντονιςμό  4 (ι7) ςτοιχείων 
που είναι γνωςτά και ωσ 4 ι 7 P και τα οποία χρθςιμοποιεί μια 
επιχείρθςθ για να επιτφχει το επίπεδο των πωλιςεων που επιδιϊκει 
ςτθν αγορά ςτόχο  : 
 
- Προϊόν (Product) 
τα χαρακτθριςτικά του, οι ιδιότθτεσ του, θ αξία που προςφζρει ςτον 
καταναλωτι τόςο θ χρθςτικι (δθλαδι με τθ χριςθ του προϊόντοσ) όςο 
και θ ςυναιςκθματικι (το ςτυλ, κφροσ του προϊόντοσ όπωσ π.χ. ζνα 
γριγορο αυτοκίνθτο)  



Μείγμα Μάρκετινγκ 
 

 

 

- Τιμή (Price):   
Όςον αφορά τθν τιμολόγθςθ, αυτι πρζπει να είναι 
αντίςτοιχθ του προϊόντοσ, τθσ ποιότθτασ καταςκευισ του και 
τθσ αξίασ που προςφζρει ςτον καταναλωτι (τόςο χρθςτικι 
αξία όςο και ςυναιςκθματικι). Ζτςι μπορεί ζνα απλό 
αντικείμενο με πολφ μικρό κόςτοσ καταςκευισ, μεςαίασ 
ποιότθτασ και χωρίσ μεγάλθ χρθςιμότθτα (π.χ. ζνα μπρελόκ) 
να πωλείται ακριβά λόγω τθσ ςυναιςκθματικισ αξίασ που 
προςφζρει (π.χ. ζνα μπρελόκ με το ςιμα τθσ Φεράρι) 



Μείγμα Μάρκετινγκ 

 

 

 

- Τόποσ- διανομή (Place)  

Τα κανάλια διανομισ (τόποσ) ςυνίςτανται ςτθν εξεφρεςθ των 
κατάλλθλων ςθμείων πϊλθςθσ των προϊόντων ι των υπθρεςιϊν 
μασ. Επίςθσ ςυνίςτανται ςτθ γεωγραφικι κάλυψθ που 
προςφζρουμε. Για παράδειγμα, κα πωλοφμε τα κρουαςάν που 
καταςκευάηουμε ςε super market ι/και ςε περίπτερα, ςτθν Αττικι 
ι/και ςε όλθ τθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Αποφάςεισ που ςχετίηονται με 
τα κανάλια διανομισ ζχουν πολφ μεγάλθ ςθμαςία (χωρίσ να 
υποτιμάται θ μεγάλθ ςθμαςία των υπόλοιπων ςτοιχείων του 
μείγματοσ μάρκετινγκ) διότι τα μζρθ ςτα οποία διατίκενται ι όχι τα 
προϊόντα μασ επθρεάηουν άμεςα τισ πωλιςεισ μασ 



Μείγμα Μάρκετινγκ 
 

 

 

- Προϊκθςθ (Promotion) 
Τζλοσ θ προϊκθςθ ι αλλιϊσ το μείγμα προβολισ και επικοινωνίασ (ι 
μείγμα επικοινωνίασ) ςυνίςταται ςτθν: Διαφιμιςθ, Προςωπικι 
Πϊλθςθ, Προϊκθςθ Πωλιςεων και ςτισ Δθμόςιεσ ςχζςεισ. Η 
διαφιμιςθ μπορεί να γίνει με πολλά μζςα π.χ. τθλεόραςθ, αφίςεσ, 
περιοδικά, ραδιόφωνο κ.α. Η προςωπικι πϊλθςθ γίνεται μζςω των 
πωλθτϊν τθσ επιχείρθςθσ. Η προϊκθςθ ςυνίςταται ςε ενζργειεσ που 
ςκοπό ζχουν να επιτφχουν μεγαλφτερεσ πωλιςεισ π.χ. κουπόνια, 
δωρεάν δείγματα, προϊκθςθ μζςα ςτο κατάςτθμα κ.α. Τζλοσ οι 
δθμόςιεσ ςχζςεισ αποςκοποφν ςτθ δθμιουργία δθμοςιότθτασ και 
κετικισ εικόνασ για τθν επιχείρθςθ και τα προϊόντα που διακζτει. 



Τι ςχζςη ζχει μια ΚΟΙΝΣΕΠ με όλα αυτά;  

 

 

 

 Ποιεσ είναι οι αναμενόμενεσ πθγζσ 
εςόδων; 

 Περιμζνουμε να πουλιςουμε κάτι, 
κάπου;  

 Η αγορά είναι αγορά 
 Αν δεν είμαςτε κρατικοδίαιτοι/εσ, αν 

ζχουμε ζξοδα, αν κζλουμε να είμαςτε 
βιϊςιμοι/εσ 



Ζχουμε λοιπόν ςχζςη με το marketing? 

 

 

 

 Ποια είναι θ αγορά μασ; 
 Τι κα πει θ ‘τμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ’; 
 Ποια είναι τα προϊόντα/υπθρεςίεσ και για 

ποιουσ πελάτεσ 
 Ποιοι είναι οι προμθκευτζσ μασ 
 Ποιοι είναι οι ανταγωνιςτζσ μασ;  
 Τι είναι θ ζρευνα αγοράσ;  
 Στοιχεία τθσ ζρευνασ  



Μερικά ςτοιχεία τησ ζρευνασ αγοράσ 

 

 

 

 Στοιχεία για τον  κλάδο που ανήκει η επιχείρηση 

 Τη ζήτηση ίδιων ή παρόμοιων προϊόντων  

 Τις τάσεις  του κλάδου  

 Τις ανάγκες των εν δυνάμει πελατών  

 Τις ευκαιρίες της αγοράς  

 Τα εμπόδια εισόδου σε τμήματα της αγοράς  

 Τα συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς και το 

μέγεθος τους 

 Τους ανταγωνιστές  



Μερικά ακόμη ςτοιχεία τησ ζρευνασ αγοράσ 

 

 

 

 Προμθκευτζσ πρϊτων υλϊν 

 Πωσ μακαίνουν ςυνικωσ οι πικανοί πελάτεσ 
για τζτοια προϊόντα;  

 Ποιεσ είναι οι πθγζσ από όπου μπορϊ να 
αντλιςω πλθροφορίεσ  



Αποτελζςματα τησ ζρευνασ αγοράσ 

 

 

 

 Γνωρίζουμε τους πελάτες μας και τις ανάγκες 

τους 

 Ξέρουμε γιατί θα μας επιλέξουν 

 Σε ποια τιμή θα πουλάμε 

 Θέτουμε τους στόχοι μας στις πωλήσεις 

 Ποια η στρατηγική της προώθησής των 

προϊόντων μας 



Στρατηγική της προώθησής των προϊόντων μας 

 

 

 

 Έντυπα  

 Κάρτες 

 Καταχωρίσεις  

 Ιστοσελίδες  

 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Δικτύωση 

 Συμμετοχή σε γιορτές και φεστιβάλ 

 Συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις 

 Συνεργασίες, προσωπικές επαφές, τοπική κοινότητα 



Σημαντικά σημεία: 

 

 

 

 Εταιρική ταυτότητα 

 Επαγγελματική ‘οπτική’ 

 Ενέργειες χωρίς κόστος 

 Πιλοτικές ενέργειες χαμηλού κόστους 

 Καινοτομία! Καινοτομία! Καινοτομία!  

 



Marketing plan / σύνοψη 

 

 

 

 Σχέδιο με χρονοδιάγραμμα, συνήθως έργου 

 Που είμαστε  

 Swot Analysis  

 Έρευνα αγοράς 

 Θέτουμε στόχους 

 Πως θα επιτύχουμε τους στόχους - στρατηγική 



Στοιχεία του οράματοσ ενόσ Κοινωνικοφ Συνεταιριςμοφ 
και ςφνδεςή τουσ με τον ςτρατηγικό ςχεδιαςμό του 

 

 

 

 Τι όραμα ζχουμε ςτθν ΚΟΙΣΕΠ μασ; 
 Είναι κατανοθτό ςε μασ; 
 Είναι κατανοθτό ςε τρίτουσ; 
 Πωσ το ςυνδζουμε με τον ςτρατθγικό 

ςχεδιαςμό μασ;  
 
 



Κοινωνικόσ και Περιβαλλοντικόσ αντίκτυποσ 

 

 

 

 Διαχωριςτικι γραμμι για τισ ΚΟΙΝΣΕΠ 
 Εργαλεία ελζγχου για τον κοινωνικό 

αντίκτυπο και τον κοινωνικό ςκοπό 
 Περιβαλλοντικόσ αντίκτυποσ (ακόμθ και 

όταν θ δεν είναι ςτόχοσ τθσ Κοινςεπ) 
 Διαφάνεια – Λογοδοςία  
 Δθμοκρατία και ςυμμετοχι 
 Τοπικζσ ςυνζργιεσ  



 

Διαφορζσ ενόσ Marketing Plan μιασ επιχείρηςησ και ενόσ 

Κοινωνικοφ Συνεταιριςμοφ  

 

 

 

 Επιπλζον τμιματα αγοράσ…. 
 Διαφοροποιιςεισ μεταξφ χρθςτϊν και πελατϊν 
 Ευκολότερθ πρόςβαςθ ςε κάποιεσ ομάδεσ  
 Θετικι κοινωνικι εικόνα 
 Ο μθ κερδοςκοπικόσ χαρακτιρασ 
 Ανκρϊπινο δυναμικό 
 ……… 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριςτώ 
 

+ 30 6972221922 
popi@ergani.gr 

 
 


