
ΔΙΑΦΗΜΙΗ:                                        
Η ΙΣΟΡΙΑ ΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝΣΟ  

Τμιμα: Α1 

Υπεφθυνη καθηγήτρια 

Ε. Φραγκουλοποφλου 



Τι είναι το Marketing 



Τι είναι το Marketing 

Marketing 

Το marketing, αλλιϊσ αγοραλογία, 
ςυνίςταται ςτθν οργανωμζνθ 
προςπάκεια μίασ επιχείρθςθσ ι ενόσ 
οργανιςμοφ να 
  

να ικανοποιιςει 
τισ ανάγκεσ αλλά 
και τισ επικυμίεσ 
των 
καταναλωτϊν 

να αντιςτοιχίςει τα 
προϊόντα ι τισ 
υπθρεςίεσ που 
παράγει με τον πελάτθ 
που τα χρειάηεται ι τα 
επικυμεί με ζρευνα 
αγοράσ 

να καταςκευάςει τα 
αντίςτοιχα προϊόντα / 
υπθρεςίεσ με τα 
χαρακτθριςτικά και τισ 
ιδιότθτεσ που ο πελάτθσ 
επικυμεί 

να του τα 
γνωςτοποιιςει 
(διαφιμιςθ και 
προϊκθςθ),  

να δθμιουργιςει μία 
μακροχρόνια ςχζςθ με 
τον πελάτθ 
προςφζροντασ υψθλι 
αξία ςτα προϊόντα 

να προςφζρει 
αξία υψθλότερθ 
από τα αντίςτοιχα 
προϊόντα του 
ανταγωνιςμοφ. 



Τι είναι το MVP  

MVP (Minimum Viable Product) είναι 
το μικρότερο υποςφνολο λειτουργιϊν 
του προϊόντοσ με το οποίο εξυπθρετεί 
τον βαςικό του ςκοπό:  να καλφψει τισ 
βαςικζσ ανάγκεσ των χρθςτϊν.  



Τι είναι το USP 

Το USP ( Unique Selling Proposition ) είναι αυτό 
που διαφοροποιεί τθν επιχείρθςθ και μπορεί να 
το χρθςιμοποιιςει ο ιδιοκτιτθσ- επιχειρθματίασ 
για να ξεχωρίςει από τον ανταγωνιςμό. Με άλλα 
λόγια το USP ςθμαίνει τα οφζλθ που μόνο εςφ 
παρζχεισ ςτουσ πελάτεσ ςου ςε ςχζςθ με τον 
ανταγωνιςμό. 



Τι είναι το target group 

Στο marketing εννοοφμε τθν ομάδα ανκρϊπων 
με ιδιαίτερα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά ςτθν 
οποία απευκφνεται μια διαφθμιςτικι 
καμπάνια και κατά ςυνζπεια, τα προϊόντα μιασ 
επιχείρθςθσ και παρουςιάηουν τισ μεγαλφτερεσ 
πικανότθτεσ να αγοράςουν το διαφθμιηόμενο 
προϊόν. 



 



Ποια είναι τα 4 P’s 



Η δικι μασ εμπειρία 



    

ΜΑΡΙΑ ΑΛΔΒΙΕΟΠΟΤΛΟΤ 

ΧΡΙΣΙΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ 

ΔΤΑ ΔΑΚΑΛΑΚΖ  

ΔΒΔΛΙΝΑ ΔΜΒΑΛΩΜΔΝΟΤ 



οκολάτα "Lita"  

USP: είμαι vegan 

MVP: αμάγκη για γλυκό 

Target  group: ηλικίες 18-35αγόρια/κορίτσια  

 Σο προϊόμ μας απευθύμεται κυρίως σε άτομα ηλικίας 18-

35 ετώμ. Καταμαλωτές του μπορεί μα αποτελούμ και τα 

δύο φύλλα, καθώς είμαι έμα προϊόμ εμιαίας ζήτησης. Ζ 

"Lita" ικαμοποιεί τημ αμάγκη για έμα απολαυστικό και 

γρήγορο σμακ χωρίς μα περιορίζομται τα vegan άτομα.  



οκολάτα “Lita” 

 

    Χρησιμοποιούμε φυτικά ροφήματα αμτί για γάλα (π.χ. σόγιας, 

αμυγδάλου, καρύδας).  

 υμεργαζόμαστε με μικρές ελλημικές επιχειρήσεις παραγωγής τωμ 

προϊόμτωμ που χρησιμοποιούμε για τημ παρασκευή της  Lita . 

         



Κέμτρα διαμομής: 

 

     

 

 περίπτερα 

 bio market/organic market  

 Supermarket 

 επιλεγμέμα καταστήματα 

 Chocolate festivals 

 Food festivals  

 Cinema  



Άλλες vegan σοκολάτες :  

 Vivani                                             3,30  

 Rapunzel, rice milk                         3,43  

 Ichoc , white vanilla                        3,50  

 Loving earth , banaffee bang bang   3,90  

 Plamil , so free                                3,99  

 Organica , white bar                        4,50  

 Labooko , jahigang                           4,50  

 Loving earth , caramel                     5,40  



Price: 2,50 € 

 

 Χαμηλότερη τιμή αγοράς  

 Περισσότερο προϊόμ 

 ε σχέση με άλλες σοκολάτες η lita  έχει χαμηλότερο κόστος παράγωγης. 

 Ζ χαμηλότερη τιμή αγοράς προκαλεί :  

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ       

                                    



Promotion: 

διαφημίσεις μέσω :  

 Social mediα 

 Σηλεόραση   

 Ραδιόφωμο  

 Ιστοσελίδες (Gossibox) 

 Outdoor marketing  

 Περιοδικά 

 

 

 

 

 

 



Prints της εταιρίας μας για μεαμικά 

περιοδικά 







  

SEDUN 
 

Δεκεηξίνπ, Έμαξρνο, Γεωξγηάδεο 



MVP ηνπ πξνϊόληνο καο 

Σν πξνηνλ ην νπνην απνθαζηζακε λα 

πξνωζήζνπκε θαη ζην ηεινο αλ ηα 

πξνεγνπκελα ζηαδηα εμειηρζνύλ λα 

παξαγνπκε είλαη έλα είδνο ξνπρηζκνύ κε  

έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην 



Το ζσεδιο μαρ 

Σν κπξνζηηλν κεξνο ηνπ θνύηεξ ζα ερεη 

ην logo ηεο εηαηξείαο καο 

Σν πηζω κεξνο ηεο κπινπδαο ζα ερεη 

θαπνην ζρεδην-εηθνλα εκπλεπζκελν απν 

ηελ αξραηα ειιαδα 

Σα καληθηα ζα ερνπλ γξακκελν παλω 

ηνπο θαπνην ζιόγθαλ 

 



USP 

Λόγω ηεο ζπλεξγαζίαο καο κε ειιεληθή εηαηξία 

παξαγωγήο ξνύρωλ, κπνξνύκε λα εγγπεζνύκε 

ηελ πνηόηεηα ηωλ ξνύρωλ. 

Σν ζρέδην καο αληηπξνζωπεύεη ηελ Ειιάδα κε 

έλαλ πην λεαληθό ηξόπν από άιιεο εηαηξίεο.   

 



TARGET GROUP 

Απεπζπλόκαζηε ζε λενπο απν ειηθίεο  απν 15 

κέρξη θαη 25. 



ύγθξηζε Σηκώλ 

πγθξηζε κε πξνηνληα ηδηαο θαηεγνξηαο: 

Hollister: 40$ 

Abercrombie: 55$ 

HM: 25$ 

Vans: 35$ 

 



Σξνπνη πξνωζεζεο  

social media. 

Σν κεξνο ην νπνην ην target group καο πεξλαεη ηνλ 

πεξηζζνηεξν ρξνλν εηλαη νη ηζηνζειηδεο θνηλωληθεο 

δηθηπωζεο εηζη ρξεζηκνπνηωληαο κηα ηεηνηα 

ηζηνζειηδα γηα ηελ πξνωζεζε ηνπ εηλαη πηζαλν λα 

πεηπρνπκε ηελ κεγηζηε δηαδνζε 



Μοντέλο Εργασίας στο μάθημα του 

Project  

Οκάδα : Μαξίλα Δαιάθνπ  

Γεξνληθνινύ Κωλ/λα  

Γηακνύξε Πεηξίλα  



Mvp 

 

 To πξνϊόλ καο είλαη κία ηζηνζειίδα ελεκέξωζεο 

ηωλ λέωλ.  

 



 Δελ κπνξνύκε λα είκαζηε 

ελήκεξνη γηα πνηθίια ζέκαηα 

πνπ καο ελδηαθέξνπλ κε 

εύθνιν ηξόπν. 

Επξύ target group, όρη 

fakenews, όρη 

δηαθεκίζεηο, 

κεγαιύηεξε 

θαηαλόεζε θαη 

ζεβαζκόο ζηελ 

ελεκέξωζε ηωλ λέωλ. 

Αίηεκα 

Γξήγνξε θαη εύθνιε 

ελεκέξωζε γηα 

επίθαηξα ζέκαηα θαη όρη 

κόλν   



Περιγραφή Προϊόντος  

Σν site ην νπνίν ζα δεκηνπξγήζνπκε 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ θαηεγνξία ηωλ blog. 

Δνκή ηζηνζειίδαο:  

• Άξζξα 

• Μαζεηηθέο Εξγαζίεο (κνληέια εξγαζηώλ) 

• Νέα/Εηδήζεηο (αζιεηηθά, ηερλνινγηθά, 

θαιιηηερληθά, καζεηηθά θ.ιπ.) 

• Καηξόο 

• lifestyle 

 

 



To ηζηνιόγην, γλωζηό ζπρλά κε ηελ  νλνκαζία blog, είλαη κνξθή ηζηνρώξνπ. Σν πεξηερόκελν ηωλ 

θαηαρωξήζεωλ κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε, όπωο εηδήζεηο, πνιηηηθνθνηλωληθόο ζρνιηαζκόο, 

ζρνιηαζκόο ηωλ κέζωλ καδηθήο ελεκέξωζεο θαη ηωλ δηαζεκνηήηωλ, πξνζωπηθά εκεξνιόγηα θαη 

εηδηθά ζέκαηα όπωο ηερλνινγία, ηέρλεο, κόδα, αζιεηηθά θαη γαζηξνλνκία. πλήζωο δελ απαηηείηαη 

ελδειερήο επηκέιεηα ηνπ θώδηθα ηεο ηζηνζειίδαο, κηαο θαη ζπρλά είλαη εγθαηεζηεκέλα απηόκαηα 

ζπζηήκαηα, παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζην δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηνινγίνπ λα ζπληάμεη κηα θαηαρώξεζε 

κε πνιύ ιίγα βήκαηα. 



Παρόμοιες ιστοσελίδες  

Σν cherryblog απνηειεί έλα blog 

ην νπνίν όκωο 

 

-Απεπζύλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

target group.(<20)  

-Πεξηνξίδεηαη κόλν ζε 

ηερλνινγηθά λέα . 

-Τπάξρνπλ δηαθεκίζεηο.  

   

Σν ΣΡΟΜΑΚΣΙΚΟ είλαη έλα  blog, 

αξθεηά ελεκεξωκέλν θαη ηα ζέκαηα 

ηνπ πνηθίινπλ. Παξ’όια απηά  

 

-Έρεη θαηεγνξεζεί γηα fake news 

-Τπάξρεη κεγάινο αξηζκόο 

δηαθεκίζεωλ. 

-Παξά ην γεγνλόο όηη ην target 

group είλαη αξθεηά επξύ δελ 

απεπζύλεηαη ζε καζεηηθό θνηλό.  

 

 



Καινοτομίες της σελίδας μας/USP 

• Καζεκεξηλή Αλαλέωζε 

• Πνηθηιία Θεκάηωλ  

• Υωξίο δηαθεκίζεηο   

• Επαθή κε ην θνηλό  

• Απνθιεηζηηθά δηαρεηξηδόκελε 

από καζεηέο 



Target group  

• Σν θνηλό ζην νπνίν ζα απεπζύλεηαη ε ηζηνζειίδα 

καο είλαη θπξίωο καζεηηθό. 

• Παξόια απηά ζηόρνο καο είλαη ηα ζέκαηα λα 

θαιύπηνπλ θαη ελδηαθέξνληα πεξηζζόηεξωλ 

ειηθηώλ .  



Έσοδα 

• πλεξγαζία κε εηαηξίεο  

 

 

Υνξεγίεο  



Τρόποι προώθησης  

• Δηαθεκίζεηο ζε ηζηνζειίδεο επξύ θνηλνύ  

• Μέζω Social media  

 



Our print  



   

 

 

 

 

 

 

Επραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο .... 

 

Ειπίδνπκε λα ηα θαηαθέξνπκε θαη λα 

έρεηε ζηα ρέξηα ζαο έλα αμηόινγν 

πξνϊόλ όπωο ην gossibox 



STRONGO 



Ποιορ είναι ο ζηόσορ ηηρ εθαπμογήρ μαρ;(MVP) 

⬩ Να δώζεη θίλεηξν ζηνπο καζεηέο  λα 

αθηεξώζνπλ ρξόλν ζηα καζήκαηα ηνπο.  



Πεπιγπαθή εθαπμογήρ 
Ο καζεηήο κέζω ηεο εθαξκνγήο : 

Εμεηάδεηαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ζρνιηθή ύιε . 

 

 

 

.  

 

 

Αλ επηηπρεη ζηελ εμεηαζε ηνπ 

πξνζθεξνληαη  θνππόληα γηα 

πξνϊόληα  από δηάθνξεο 

εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο 

ζπλεξγαδόκαζηε (Goody’s, 

Starbucks, Public, θιπ.)  ωο 

αληακνηβή γηα ηνλ ρξόλν πνπ 

αθηεξώλνπλ ζην δηάβαζκα 

Αλ δελ επηηπρεη ζηελ εμεηαζε 

ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 

θάλεη έλα πην απνηειεζκαηηθό 

θαη αλαιπηηθό δηάβαζκα ηεο 

ύιεο θαη λα μαλαεμεηαζηεί. 



Target group  

 Κύξην target group καο είλαη νη καζεηέο Γπκλάζηνπ θαη Λπθείνπ, 

αιιά ζην κέιινλ, ζα επεθηαζνύκε θαη ζην θνηηεηηθό θνηλό. 



Παπόμοιερ εθαπμογέρ 

ηος εξωηεπικού  

Forest  

GoConqr  

 



Γιαηί η εθαπμογή μαρ διαθέπει 

◈ Η εθαξκνγή καο είλαη κνλαδηθή ζηελ Ειιάδα 

◈ Πξνζθέξεη θνππόληα  

◈ Δηαηίζεηαη ζε νηθνλνκηθή ηηκή  

 

 



Κόζηορ ηηρ εθαπμογήρ  

4,99 € /Μεληαίωο 



Οι απσικοί μαρ ζςνεπγάηερ 

◈ Goody’s 

◈ Starbucks 

◈ Public 

 



Σν print ηεο εηαηξίαο καο γηα πεξηνδηθά ηα νπνία απεπζύλνληαη ζε 

καζεηηθό θνηλό 



AkouseTo 

Πολύνα Βλαχοπούλου 

Ιουλία Γαβαλά 

Έλενα Κανακίδη 

Όλγα Κεφαλά 



Περιγραφή Εφαρμογής 

Η εφαρμογή μας προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα της εύκολης και 

αποτελεσματικής μάθησης. Επιτυγχάνει τον στόχο της αυτό, εκφωνώντας   

πληκτρολογημένο κείμενο. Με αυτό τον τρόπο, βοηθά τον χρήστη στην 

απομνημόνευση. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογήσουν ένα 

δικό τους κείμενο για κάποιο μάθημα, όπως η έκθεση. Έτσι, μπορούν να 

διορθώσουν τυχόν λάθη τους. Τέλος, βοηθά τα παιδιά που αντιμετωπίζουν 

μαθησιακές δυσκολίες. Συγκεκριμένα στην  ανάγνωση, γραφή και 

κατανόηση κειμένου. 



MVP & USP 

MVP 

 

Ανάγκες που καλύπτονται: 

 Διευκολύνεται η αποστήθιση κειμένων 

 Βοηθά στον έλεγχο σφαλμάτων που αφορούν τη σύνταξη ή το νόημα ενός κειμένου (π.χ. 

μιας έκθεσης) 

 

 

USP 

 

Στοιχείο μοναδικότητας προϊόντος: 

 Περιλαμβάνει audio, βοηθά στην ακουστική εκμάθηση του κειμένου 

 Δυνατότητα προσθήκης avatar της επιλογής του χρήστη 



Target Group 

Μαθητές της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Φοιτητές πανεπιστημίου 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες 

(π.χ. Δυσλεξία) 



Ανταγωνισμός 

Aδυναμίες & Απειλές 
 
 Έλλειψη χρηματοδότη και οικονομικών πόρων 
 Έλλειψη εμπειρίας 
 Περιορισμένο target group (μόνο Έλληνες) 
 Ισχυρός και δημοφιλής ανταγωνισμός 
 Ανάγκη για μελλοντικές αναβαθμίσεις και προσθήκες στην εφαρμογή 
 



Τιμή & Διαφήμιση 

 Αρχικά η εφαρμογή θα παρέχεται δωρεάν, προκειμένου να γίνει πιο 
γνωστή. 
 

 Αν γίνει δημοφιλής, ίσως διακόψουμε την δωρεάν διαθεσιμότητά της 
και αρχίσουμε να την παρέχουμε έναντι ενός μικρού αντίτιμου. 
 

 Παρά την απουσία πληρωμής, οι δωρεάν εφαρμογές 
υποστηρίζονται και χρηματοδοτούνται μέσω διαφημίσεων (in-app 
ads). Οι δωρεάν εφαρμογές προτιμούνται κατά πολύ από τους 
χρήστες (το 73% των εφαρμογών του Android marketplace είναι 
δωρεάν και από αυτές το 80% έχουν διαφημίσεις). Οι διαφημίσεις 
μπορεί να αποφέρουν κέρδη: 

i. Ανά κλικ 
ii. Ανά προβολή (εάν πρόκειται για βίντεο) 
iii. Ανά εγκατάσταση (εάν πρόκειται για εφαρμογή) 

 
 

 
 



Εύρεση Εφαρμογής 



Πηγή Εμπειρογνωμοσύνης 

 Είμαστε μαθητές της Α Λυκείου και 
γνωρίζουμε τις ανάγκες των 
συνομηλίκων μας 

 
 Χρησιμοποιήσαμε ερωτηματολόγιο 

προκειμένου να μάθουμε 
περαιτέρω δυσκολίες του target 
group μας 



Sales & Marketing 

Πώς θα παρουσιάσουμε την 

εφαρμογή: 

 

Μέσω διαφημίσεων  

 Μέσω συμμετοχής σε μαθητικά 

συνέδρια  

Μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις 

πανεπιστημίων, που τις 

επισκέπτονται κυρίως μελλοντικοί 

φοιτητές 

 

Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα: 

 

 Εύρεση Print 

 Δημιουργία ραδιοφωνικής 

διαφήμισης 

 Εύρεση target group 

 Εύρεση δυνατών και αδύνατων 

σημείων 

 Εύρεση ευκαιριών και απειλών 

 







ORDER 





BUSINESS PART 
 

Υπεύθυνοι: 

Στϋλιοσ Αρβανιτύδησ 

Μελύνα Διαμαντοπούλου 

Πϋτροσ Καλοειδϊσ 



MVP  

MVP 

Μύα εφαρμογό μϋςω τησ οπούασ μπορεύ ο καθϋνασ να φτιϊξει το 

μενού του με ϋτοιμα templates και να λαμβϊνει ύςτερα τισ 

παραγγελύεσ εςωτερικϊ του εςτιατορύου μϋςω του όδη 

μορφοποιημϋνου μενού. 



ORDER TARGET GROUP 
 

Το Order εύναι μύα b2b εταιρεύα, απευθύνεται δηλαδό ςε ϊλλεσ 
επιχειρόςεισ. Συγκεκριμϋνα, το target group μασ εύναι εςτιατόρια που 
ψϊχνουν μια αναβϊθμιςη ςτον τρόπο με τον οπούο λαμβϊνουν 
παραγγελύεσ μϋςα ςτο εςτιατόριο. Η ικανότητα μασ να ϋχουμε ϋνα πλατύ 
πελατολόγιο, οφεύλεται ςτον χαρακτόρα του προώόντοσ μασ, καθώσ η 
εφαρμογό επιτρϋπει ςε μεγϊλο βαθμό την προςαρμογό των μενού 
ανϊλογα με τον χαρακτόρα του εςτιατορύου. 

Πιθανού αγοραςτϋσ ςτην Αθόνα: 

 καφϋ 

 εςτιατόρια 

 επιχειρόςεισ(μπαρ, ςουβλατζύδικα, κλπ.) 



Εταιρε
ίες 

Σχόλια 
επιςκεπτ

ών 

Επεξεργϊ
ςιμοσ 

κατϊλογ
οσ 

κατηγορ
ύεσ 

προώόντ
ων εικόνεσ 

πολλϋσ 
επιλογϋσ 

μενού 

παροχό 
πληροφο

ριών  
social 

media 

ειδοπούη
ςη 

ςερβιτόρ
ου 

Μενού 
τησ 

ημϋρασ 
collab 

με mls  

Smart 

catalog √ √     √ √   √     

tablet 

menu     √     √ √ √     

digi menu √     √         √   

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Ανταγωνιςμόσ 



ΔΤΝΑΣΆ ΗΜΕΊΑ 
 

 

Συνεργαςύα με MLS (οι μόνοι που προςφϋρουν και 
τϊμπλετ) 

Νεαρό προςωπικό, φρϋςκιεσ ιδϋεσ 

Εύκολη αγορϊ (ϊμεςη μόνο για την εφαρμογό, αύτηςη και 
για τα τϊμπλετ) 

Ευελιξύα ςτην περύπτωςη που χαλϊςει το τϊμπλετ. 
Έχουμε εγγύηςη που καλύπτει ϋνα τριετϋσ ςυμβόλαιο. 

 

 

 

USP 

Η ικανότητα παραγγελύασ χωρύσ την βοόθεια 

ςερβιτόρου όπωσ και το prospect ςυνεργαςύασ με 

εταιρύα η οπούα θα μπορούςε να παραχωρόςει tablets 

in bulk με την εφαρμογό κατεβαςμϋνη κϊνει το Order 

να διαφϋρει από εφαρμογϋσ του εύδουσ του. 



ΚΟΣΟ 

Εξαρτϊται από: 

• Ποςότητα των τϊμπλετ  

• Εύδοσ τϊμπλετ 

• Συνδρομό  

 



CREATIVE PART 

Υπεύθυνοι: 

Τζο Βλαχϊκη 

Νικότασ Γραμμενύδησ 



ΣΑ PRINTS ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ  ΜΑ 
Ε ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟΝ 
ΧΩΡΟ ΣΗ ΕΣΙΑΗ 







Ευχαριςτοφμε για την προςοχή ςασ 


