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1) Ποια είναι η έννοια και η σημασία του προσανατολισμού των 

επιχειρήσεων στο ΜΚΤ; 

Η βασική αρχή του ΜΚΤ εντοπίζεται στην ιδέα ότι οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις 

επιβιώνουν και αναπτύσσονται μέσα από την ικανοποίηση των αναγκών των 

καταναλωτών. Μια επιχείρηση είναι πιο πιθανό να επιτύχει τους στόχους της αν προσπαθεί 

συστηματικά να προλαβαίνει και να ικανοποιεί τις σημερινές και αυριανές ανάγκες των 

πελατών πιο αποτελεσματικά από τους ανταγωνιστές της (Doyle), λαμβάνοντας υπόψη τις 

δυνατότητες και περιορισμούς της επιχείρησης. Προσδιοριστικές έννοιες για την ιδεολογία 

του ΜΚΤ είναι η επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, η ικανοποίηση των αναγκών, η 

επιχείρηση ως ολότητα και ο ανταγωνισμός.  

Οι επιχειρηματικοί στόχοι αφορούν την κερδοφορία, τα μερίδια αγοράς, κτλ και είναι 

αποτελέσματα της ικανοποίησης των πελατών, γεγονός που αποτελεί και τη 

σημαντικότερη επένδυση μιας επιχείρησης. Τα σημερινά κέρδη είναι αποτέλεσμα της 

παρελθούσης απόδοσης, οι ικανοποιημένοι πελάτες καθορίζουν τα κέρδη του μέλλοντος. 

Η ικανοποίηση αναγκών υπογραμμίζει τον προσανατολισμό στις ανάγκες που τα προϊόντα 

καλύπτουν. Ως αγορά ορίζεται το σύνολο των πιθανών αγοραστών που μοιράζονται την 

ίδια ανάγκη ή επιθυμία.  

Το ΜΚΤ εκπροσωπεί ολόκληρη την επιχείρηση από την οπτική γωνία του τελικού 

αποτελέσματος κι εκπροσωπεί τη φωνή του πελάτη σε αυτήν. Οι απόψεις και αρμοδιότητες 

του πρέπει να διαχέονται σε ολόκληρη την επιχείρηση, οι αποφάσεις να λαμβάνονται με 

συμμετοχή όλων των τμημάτων και κύριος ρόλος όλου του προσωπικού θα πρέπει να είναι 

η ικανοποίηση του πελάτη,  

Δεν αρκεί όμως μόνο η κάλυψη των αναγκών των πελατών αλλά χρειάζεται η καλύτερη 

κάλυψη τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Οι πελάτες επιλέγουν την επιχείρηση που 

προσφέρει μεγαλύτερη αξία στις συναλλαγές τους. Στην εποχή μας μία εμπορική 

συναλλαγή δεν σημαίνει μόνο ανταλλαγή υλικών ή άυλων προϊόντων σε συγκεκριμένο 

οικονομικό αντίτιμο. Οι συναλλαγές περιλαμβάνουν προϊόντα που συνοδεύονται από 

υπηρεσίες και στηρίζονται στην ανάπτυξη και διατήρηση μίας αμοιβαίας σχέσης ανάμεσα 

στην εταιρεία και τον πελάτη, η οποία οδηγεί στην εμπιστοσύνη και την αφοσίωση του 

καταναλωτή και δεν είναι ευάλωτη από τις αλλαγές στη μόδα και τις κινήσεις του 

ανταγωνισμού. 
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Στον αντίποδα, οι προσανατολισμένες στη παραγωγή επιχειρήσεις πουλάνε ό,τι μπορούν 

να παράγουν φθηνότερα ή καλύτερα από τους ανταγωνιστές. Όμως η υπερβάλλουσα 

επιθυμία για πιο αποτελεσματική διαχείριση του κόστους οδηγεί την επιχείρηση σε ολική 

αδυναμία και αποστέωση, ενώ η παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αρτιότητας, 

όταν δεν επενδύονται με κατάλληλες στρατηγικές ΜΚΤ, δεν γίνονται αποδεκτές από το 

κοινό. 

Σε σχέση με το προσανατολισμό στις πωλήσεις που αποτελούν τη φυσική εξέλιξη 

επιχειρήσεων με προσανατολισμό στη παραγωγή, οδηγούν σε επιθετικές πωλήσεις για 

απορρόφηση διογκωμένου αποθέματος. Αυτές βεβαίως μπορεί να οδηγούν σε στιγμιαίες 

αγορές, δεν οικοδομούν όμως μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχείρησης και 

καταναλωτών. Σκοπός του ΜΚΤ είναι η σε βάθος γνώση και κατανόηση του πελάτη, έτσι 

ώστε το προϊόν να πουλιέται από μόνο του. 

Είναι φανερό για ποιο λόγο ο προσανατολισμός της εταιρείας στην παραγωγή ή τις 

πωλήσεις θα πρέπει να λειτουργεί επικουρικά στις δραστηριότητες του ΜΚΤ. Διότι οι 

προσεγγίσεις αυτές είναι μυωπικές και εσωστρεφείς και συγκεντρώνουν τους πόρους και 

τη προσοχή της επιχείρησης στα συμπτώματα της αγοραστικής συμπεριφοράς (ποιότητα, 

πωλήσεις) και όχι στο αίτιο, δηλαδή τις ανάγκες των καταναλωτών. 

Στο ΜΚΤ ουσιώδη ρόδο διαδραματίζει η εμπορική συναλλαγή ως μέσον της αμοιβαίας 

ικανοποίησης των αναγκών των πωλητών και αγοραστών, κατά την οποία ανταλλάσσονται 

από τις δύο πλευρές αντικείμενα αξίας (υλικά ή άυλα αγαθά, ιδέες, κινήματα κτλ).  

Ένας από τους πιο καθιερωμένους και αποδεκτούς ορισμούς του ΜΚΤ, που δόθηκε από 

την Αμερικάνικη Εταιρεία ΜΚΤ είναι : 

ΜΚΤ είναι η διαδικασία του προγραμματισμού και της υλοποίησης των λειτουργιών της 

σύλληψης, τιμολόγησης, προβολής και διανομής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών για τη 

δημιουργία εμπορικών συναλλαγών οι οποίες ικανοποιούν ατομικούς ή επιχειρηματικούς 

στόχους. 
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2) Ποιες είναι οι βασικές συνιστώσες του μείγματος ΜΚΤ; 

Οι έννοιες κλειδιά του ορισμού επικεντρώνουν στο μείγμα προϊόντος, διανομής, 

προβολής, τιμής που αποτελούν και το μείγμα ΜΚΤ, και θεωρούνται ως οι ελεγχόμενες 

από την επιχείρηση μεταβλητές. 

Το Μείγμα προϊόντος περιλαμβάνει τεχνικά και συμβολικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος: εύρος, βάθος, ύψος ποικιλίας, ποσότητες σε κάθε είδος, συσκευασία, ετικέτα, 

εγγύηση, εξυπηρέτηση μετά τη πώληση, που μεταφράζονται σε ωφέλειες για τον 

καταναλωτή. Το μείγμα προϊόντος διαμορφώνει τη συνολική αντίληψη του καταναλωτή 

για το αγαθό ή την υπηρεσία, που δημιουργεί και την ανάλογη προσδοκία ικανοποίησης 

των αναγκών του. Το άριστο μείγμα προϊόντος ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες, 

συγκεκριμένης αγοράς-στόχου. 

Το Μείγμα διανομής περιλαμβάνει τα κανάλια διανομής, θεσμικού διαμεσολαβητές 

(μεσάζοντες, π.χ. λιανέμπορους, χονδρεμπόρους) που θα χρησιμοποιηθούν, τύποι και 

ποσότητές τους, γεωγραφική κάλυψη, κατανομή των λειτουργιών μάρκετινγκ (αγορά, 

πώληση, μεταφορά, τυποποίηση, χρηματοδότηση, αποθήκευση, ανάληψη κινδύνου, 

πληροφόρηση αγοράς) κατά είδος μεσάζοντα, φυσική διανομή και επίπεδο εξυπηρέτησης 

πελατείας. Επίσης περιλαμβάνει τις στρατηγικές ώθησης ή έλξης που ακολουθεί η 

επιχείρηση. Το άριστο ΜΚΤ διανομής ενισχύει την εικόνα του προϊόντος και το μεταφέρει 

σε τόπο βολικό για αγορά και κατανάλωση από την αγορά-στόχο. 

Το Μείγμα προβολής αφορά τους τρόπους επικοινωνίας με την αγορά στόχο Η 

επικοινωνία με το κοινό γίνεται μέσα από το συνολικό μείγμα μάρκετινγκ. Όμως το μείγμα 

προβολής επικεντρώνει πιο εξειδικευμένα στην επικοινωνία αυτή, μέσω προσωπικών και 

απρόσωπων εργαλείων: η διαφήμιση, το μήνυμα και τα μέσα, οι προσωπικές πωλήσεις, η 

προώθηση πωλήσεων, οι εκθέσεις, τα δείγματα, διαγωνισμοί, εκπτώσεις, η δημοσιότητα 

και οι δημόσιες σχέσεις. Το άριστο ΜΚΤ προβολής εξασφαλίζει την επαρκή και ευνοϊκή 

ροή των μηνυμάτων της επιχείρησης στην αγορά-στόχο. 

Το Μείγμα Τιμολόγησης περιλαμβάνει το ύψος των τιμών, τη διαφοροποίησή τους, τις 

εκπτώσεις, τη ψυχολογική τιμολόγηση και τους όρους πληρωμής. Αφορά την κατάλληλη 

τιμή που δέχεται να πληρώσει η αγορά-στόχος σε σχέση με την ωφέλεια που προσδοκά να 

αποκομίσει από τη χρήση του προϊόντος. 
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3) Ποια είναι η χρησιμότητα που προσφέρει του ΜΚΤ; 

Η επιχείρηση ελέγχει όλες αυτές τις μεταβλητές και με τη κατάλληλη χρήσης τους, 

δημιουργεί «χρησιμότητες» για τους αγοραστές. Για επιτυχημένη λειτουργία του 

Μάρκετινγκ, πρέπει να γίνεται εκτίμηση των μεταβλητών του περιβάλλοντος, να 

καθορίζεται σαφώς η αγορά-στόχος και να επιλέγεται το άριστο μείγμα ΜΚΤ που θα 

ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς-στόχου. 

ΜΚΤ είναι η διαδικασία του προγραμματισμού και της υλοποίησης των λειτουργιών της 

σύλληψης, τιμολόγησης, προβολής και διανομής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών για τη 

δημιουργία εμπορικών συναλλαγών οι οποίες ικανοποιούν ατομικούς ή επιχειρηματικούς 

στόχους. 

Οι έννοιες κλειδιά του ορισμού επικεντρώνονται στο μείγμα προϊόντος, διανομής, 

προβολής, τιμής που αποτελούν και το μείγμα ΜΚΤ, και θεωρούνται ως οι ελεγχόμενες 

από την επιχείρηση μεταβλητές, σε αντίθεση με το εξωτερικό περιβάλλον, του οποίου τα 

στοιχεία δεν μπορούν να προβλεφθούν. 

Το Μείγμα προϊόντος περιλαμβάνει τεχνικά και συμβολικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος: εύρος, βάθος, ύψος ποικιλίας, ποσότητες σε κάθε είδος, συσκευασία, ετικέτα, 

εγγύηση, εξυπηρέτηση μετά τη πώληση, που μεταφράζονται σε ωφέλειες για τον 

καταναλωτή. Το μείγμα προϊόντος διαμορφώνει τη συνολική αντίληψη του καταναλωτή 

για το αγαθό ή την υπηρεσία, που δημιουργεί και την ανάλογη προσδοκία ικανοποίησης 

των αναγκών του. Το άριστο μείγμα προϊόντος ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες, 

συγκεκριμένης αγοράς-στόχου. 

Το Μείγμα διανομής περιλαμβάνει τα κανάλια διανομής, θεσμικού διαμεσολαβητές 

(μεσάζοντες, π.χ. λιανέμπορους, χονδρεμπόρους) που θα χρησιμοποιηθούν, τύποι και 

ποσότητές τους, γεωγραφική κάλυψη, κατανομή των λειτουργιών μάρκετινγκ (αγορά, 

πώληση, μεταφορά, τυποποίηση, χρηματοδότηση, αποθήκευση, ανάληψη κινδύνου, 

πληροφόρηση αγοράς) κατά είδος μεσάζοντα, φυσική διανομή και επίπεδο εξυπηρέτησης 

πελατείας. Επίσης περιλαμβάνει τις στρατηγικές ώθησης ή έλξης που ακολουθεί η 

επιχείρηση. Το άριστο ΜΚΤ διανομής ενισχύει την εικόνα του προϊόντος και το μεταφέρει 

σε τόπο βολικό για αγορά και κατανάλωση από την αγορά-στόχο. 
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Το Μείγμα προβολής αφορά τους τρόπους επικοινωνίας με την αγορά στόχο Η 

επικοινωνία με το κοινό γίνεται μέσα από το συνολικό μείγμα μάρκετινγκ. Όμως το μείγμα 

προβολής επικεντρώνει πιο εξειδικευμένα στην επικοινωνία αυτή, μέσω προσωπικών και 

απρόσωπων εργαλείων: η διαφήμιση, το μήνυμα και τα μέσα, οι προσωπικές πωλήσεις, η 

προώθηση πωλήσεων, οι εκθέσεις, τα δείγματα, διαγωνισμοί, εκπτώσεις, η δημοσιότητα 

και οι δημόσιες σχέσεις. Το άριστο ΜΚΤ προβολής εξασφαλίζει την επαρκή και ευνοϊκή 

ροή των μηνυμάτων της επιχείρησης στην αγορά-στόχο. 

Το Μείγμα Τιμολόγησης περιλαμβάνει το ύψος των τιμών, τη διαφοροποίησή τους, τις 

εκπτώσεις, τη ψυχολογική τιμολόγηση και τους όρους πληρωμής. Αφορά την κατάλληλη 

τιμή που δέχεται να πληρώσει η αγορά-στόχος σε σχέση με την ωφέλεια που προσδοκά να 

αποκομίσει από τη χρήση του προϊόντος. 

Η επιχείρηση ελέγχει όλες αυτές τις μεταβλητές και με τη κατάλληλη χρήση τους, 

δημιουργεί «χρησιμότητες» για τους αγοραστές και χρήστες. 

 

 

 


