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ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

•3ΩΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗ με 4 
ΘΕΜΑΤΑ σε μορφή 

CASE STUDY.

•Επιλέγετε τα 2 και 
γράφετε όλα τα 

υποερωτήματα τους. 
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ΤΟΜΟΣ Α

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ
1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

4. ΣΤΟΧΕΥΣΗ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

5. ΚΖΠ
6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΞΗΣ

8. ΜΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
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Το μάκρο-περιβάλλον περιλαμβάνει τις εξής μεταβλητές και η ανάλυσή τους λέγεται ανάλυση PEST:

Δημογραφικά χαρακτηριστικά. Περιλαμβάνουν το μέγεθος, τη δομή, το ρυθμό ανάπτυξης και τάσεις
του πληθυσμού.

Οικονομικούς παράγοντες. Η κατάσταση της εθνικής και διεθνούς οικονομίας παίζει σημαντικό ρόλο
στη πορεία της επιχείρησης. Το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή (μετά φόρων και έξοδα
κατοικίας) επηρεάζεται από την προσφορά χρήματος, τα επιτόκια δανεισμού, συν/τικές ισοτιμίες

Κοινωνικά & πολιτισμικά στοιχεία. Προσδιορίζουν τον τρόπο ζωής κα τις αξίες των καταναλωτών και
διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση των αναγκών τους (π.χ. εργαζόμενες μητέρες,
απομάκρυνση παππούδων, γεύματα ευκολίας).

Πολιτικούς & νομικούς παράγοντες. Μεταβολές στο πολιτικό και νομικό περιβάλλον οδηγούν σε
ευκαιρίες ή απειλές. Νέοι νόμοι μπορεί να επηρεάσουν το σχεδιασμό προϊόντων (πίσω ζώνες
ασφαλείας), πολιτικές αναταραχές μπορεί να οδηγήσουν σε ένοπλες συγκρούσεις και να επηρεάσουν
το εξωτερικό εμπόριο των χωρών γειτόνων.

Φυσικό περιβάλλον. Επηρεάζει τις επιχειρήσεις και τις δραστηριότητες Μ. Οι αγροτικές καλλιέργειες
υφίστανται επίδραση από τις καιρικές συνθήκες. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου με τις αλλαγές στις
καιρικές συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά τις σοδειές κάποιων αγροτικών προϊόντων και θετικά τη
πώληση κλιματιστικών, παγωτών.

Τεχνολογία. Προσφέρει συναρπαστικές ευκαιρίες όπως η ανακάλυψη της πλακέτας από πυρίτιο
άνοιξε διάπλατα τις πόρτες για μια σειρά από νέα καινοτομικά προϊόντα χαμηλού κόστους
παραγωγής.

Επεξηγήστε λεπτομερώς 3 πρόσφατες περιπτώσεις που αφορούν σε υπηρεσίες/προϊόντα (στην Ελλάδα
ή το εξωτερικό) κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις προσπάθησαν να εναρμονιστούν με τις μεταβολές και
προκλήσεις του μακροπεριβάλλοντος μάρκετινγκ. Κάθε ένα από τα παραδείγματα υπηρεσιών ή/και
προϊόντων που θα παρουσιάσετε θα πρέπει να αναφέρεται σε διαφορετικό παράγοντα του
μακροπεριβάλλοντος μάρκετινγκ.

Στον σχεδιασμό μάρκετινγκ, καίριας σημασίας στάδιο, αποτελεί ανάμεσα σε άλλα και αυτό που
αφορά την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Κατά τη διαδικασία αυτή μία επιχείρηση
εξετάζει το μακροπεριβάλλον μάρκετινγκ, συλλέγοντας από διάφορες τυπικές και άτυπες
πηγές, δεδομένα για τις παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της. Αυτές οι
παράμετροι διαρθρώνονται σε οικονομικό, πολιτικό, τεχνολογικό, νομικό, δημογραφικό,
παγκόσμιο και πολιτισμικό επίπεδο . Με την ανάλυση των προαναφερόμενων συνιστωσών, τα
στελέχη που είναι αρμόδια για την χάραξη των προγραμμάτων καταλήγουν σε συμπεράσματα
που τα κατευθύνουν σε συγκεκριμένες κινήσεις. Τέτοιες περιπτώσεις εναρμόνισης μειγμάτων
marketing με τις τάσεις και την εξέλιξη του μάκρο περιβάλλοντος, αποτελούν τα προϊόντα
«super Spoon της ΚΡΙ-ΚΡΙ», η «βρεφική κρέμα Proderm» και τα «έξυπνα ψυγεία της Miele». Η
ελληνική γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ βραβεύτηκε για το νέο λειτουργικό της προϊόν με την
ονομασία Super Spoon. Τις διεθνείς διακρίσεις της εταιρείας ήρθε να επισφραγίσει η αξιόλογη
προσπάθειά της να δημιουργεί νέας τεχνολογίας και σύγχρονων μεθόδων παραγωγής
προϊόντα, που προσφέρουν σημαντική διατροφική αξία. Οι τάσεις των Καταναλωτών στη
σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζονται από πρότυπα που σχετίζονται με τον βαθμό διατροφικής
αξίας και τη σύσταση θρεπτικών συστατικών που αναζητά πλέον επίμονα το κοινό. Η
τεχνολογική εξέλιξη στον χώρο των τροφίμων σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό ,
ώθησε την ΚΡΙ-ΚΡΙ στην αναπροσαρμογή του εύρους των γραμμών των προϊόντων της, ώστε
να είναι σε θέση να καλύψει τις νέες διατροφικές ανάγκες του κοινού στόχου της. Η
πολιτικονομική πτυχή του εξωτερικού περιβάλλοντος όπως αυτή αποτυπώνεται στο θεσμικό και
ρυθμιστικό πλαίσιο μιας χώρας – οικονομίας, είναι σε θέση να επιδρά σημαντικά στη λειτουργία
και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

Ποιες είναι οι βασικές μεταβλητές του μακρο-
περιβάλλοντος ΜΚΤ;



ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Με βάση το σχετικό κείμενο, περιγράψτε και σχολιάστε (β) τους παράγοντες του εξωτερικού
περιβάλλοντος που κατά τη γνώμη σας επηρέασαν την εξέλιξη αυτή, την αντίστοιχη εξέλιξη

• τάσεις που αφορούν την εξέλιξη του τρόπου ζωής και διατροφής (λιγότερος χρόνος για
μαγείρεμα, έντονοι ρυθμοί ζωής και εργασίας,

 περισσότερες εργαζόμενες γυναίκες, έτοιμα ή προετοιμασμένα γεύματα,

 εμπλοκή στο μαγείρεμα και ανδρών ή /και νεότερων σε ηλικία ατόμων, ευαισθητοποίηση
στην υγιεινή διατροφή, δίαιτα, κοκ),

 ανάπτυξη από άλλες εταιρείες φυσικών προϊόντων που αντιστοιχούν σε αυτές τις τάσεις
(χυμοί εμπλουτισμένοι με βιταμίνες, έτοιμες σαλάτες, κοκ),

 εξέλιξη της τεχνολογίας τροφίμων και γενικότερη χρήση νέων «υγιεινών» συστατικών που
επιτρέπει καινοτομία.



Αναλύστε το μακρο-περιβάλλον της εταιρίας 
Bike For Life και εξηγήστε πώς επηρεάζει τις 
δραστηριότητες μάρκετινγκ της εταιρίας.

• Α) ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

• Παγκόσμια τάση για την γυμναστική στο σπίτι λόγω της πανδημίας
Covid19

• Αύξηση του συνολικού πληθυσμού που γυμνάζεται μόνος του στο
περιβάλλον του σπιτιού

• Μετακίνηση της ζήτησης από την αλυσίδα γυμναστηρίων, στην
καταναλωτική αγορά αυτών που ασκούνται στο σπίτι

Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

• Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και οι νέες συνθήκες προστασίας και
ασφάλειας από τον κορωνοϊό απαιτούν την εξεύρεση εναλλακτικών
λύσεων για άθληση σε προστατευμένο περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο
σε ατομική άσκηση.

• Η επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την προώθηση της
άσκησης στο σπίτι

• Η επίδραση των ΜΜΕ και στον τρόπο που οι καταναλωτές
αντιλαμβάνονται τους κινδύνους της πανδημίας

• Στροφή των καταναλωτών σε ατομικές επιλογές άθλησης

• Έντονο ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού για όργανα γυμναστικής
που μπορούν να αγοράσουν και να διαθέτουν στο σπίτι τους.

Γ) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

• Η πολιτική αστάθεια και οι γενικότερες και συχνές αλλαγές στην
κυβερνητική πολιτική του ελληνικού κράτους διαμορφώνουν δύσκολες
συνθήκες για τη σύγχρονη επιχείρηση

• Οι ασφαλιστικές εισφορές και η φορολογία δυσχεραίνει την οικονομική
απόδοση πολλών κλάδων

• Το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρό για την διαχείριση της πανδημίας
και έχει οδηγήσει πολλά γυμναστήρια στο κλείσιμο.

• Επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων με νέους φόρους.
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