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ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ 2020-21 

Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΕΣΕΚ 

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Α΄ ΣΕΙΡΑ) 
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Ο ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Α 

 

1.  (α) Ορθό 

 (β) Ορθό 

 (γ) Ορθό 

 (δ) Λάθος 

 (ε) Λάθος 

(5X1M=5 Μονάδες) 

Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, Κεφ. 1.1 – 1.2, σελ. 5-11  

 

2.  2.1. (β) 

 2.2. (γ) 

 2.3. (α) 

 2.4. (β) 

 2.5. (α)  

(5X1M=5 Μονάδες) 

ΟΔΕ Β΄ Λυκείου, Κεφ. 3.2-3.3 σελ. 55, 58, 59, 60 

 

3.  Τα πέντε στάδια της διαδικασίας Μάρκετινγκ σε σειρά προτεραιότητας είναι: 

1ο: Κατανόηση της αγοράς και των αναγκών των πελατών. 

2ο: Σχεδιασμός της πελατο-κεντρικής στρατηγικής μάρκετινγκ. 

3ο: Δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος που παρέχει αξία. 

4ο: Ανάπτυξη αποδοτικών σχέσεων και δημιουργία ικανοποίησης για τους πελάτες. 

5ο: Δέσμευση αξίας από τους πελάτες για τη δημιουργία κερδών και ποιότητας πελατών. 

(5X1M=5 Μονάδες) 

Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, Κεφ. 1.2, σελ. 7 

 

4.  Τα τέσσερα P του μάρκετινγκ είναι: 

• Product (προϊόν): Προσφορά για ικανοποίηση αναγκών. 

• Price (τιμή): Πόσο θα χρεώσει αυτή την προσφορά. 

• Place (χώρος/τόπος): Πώς θα καταστήσει διαθέσιμη την προσφορά στους 

καταναλωτές-στόχους. 

• Promotion (προβολή): Πώς θα γνωστοποιήσει την προσφορά και θα πείσει τους 

καταναλωτές. 

(4X1,25M=Μονάδες 5) 

Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, Κεφ. 1.2.3, σελ. 10 

 

5.  Κλειστές είναι οι ερωτήσεις όπου δίνονται οι πιθανές απαντήσεις και οι ερωτώμενοι 

επιλέγουν μια από αυτές. 

Ανοικτές είναι οι ερωτήσεις όπου οι ερωτώμενοι προτρέπονται να απαντήσουν όπως 

θέλουν. 

(2X2,5M=Μονάδες 5) 

Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, Κεφ. 3.2.2, σελ. 40                                                                              

(Σύνολο Μονάδων 25) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Β 

 

1.  (α) Ορθό 

 (β) Ορθό 

 (γ) Λάθος 

 (δ) Ορθό 

 (ε) Λάθος 

(5X1M=Μονάδες 5) 

Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, Κεφ. 1.2, σελ. 7-11 

 

2.  2.1. (β) 

 2.2. (α) 

 2.3. (γ) 

 2.4. (α) 

 2.5. (α)  

 (5X1M=Μονάδες 5) 

Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, Κεφ. 3.2.1-3.2.2, σελ. 36-37 

 

3.   Τα τέσσερα στάδια επιχειρηματικής ευκαιρίας σε σειρά προτεραιότητας είναι: 

1ο: Στάδιο της αναγνώρισης της ευκαιρίας 

2ο: Στάδιο της δημιουργίας της ευκαιρίας 

3ο: Στάδιο της ανάπτυξης της ευκαιρίας 

4ο: Στάδιο της αξιολόγησης της ευκαιρίας 

(4X1,25M=Μονάδες 5) 

ΟΔΕ Β΄ Λυκείου, Κεφ.3.1, σελ. 49 

 

4.  Σκοπός της έρευνας μάρκετινγκ είναι να βοηθήσει και να βελτιώσει τις αποφάσεις 

μάρκετινγκ και να επιλέξει τις άριστες εναλλακτικές λύσεις, αναγνωρίζοντας τα 

πραγματικά προβλήματα μάρκετινγκ που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. 

 (Μονάδες 5) 

Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, Κεφ. 3.1, σελ. 36 

 

5. Ταχυδρομικές έρευνες:  

Πλεονέκτημα: έχουν σχετικά χαμηλό κόστος.  

Μειονέκτημα: είναι χρονοβόρες, έχουν χαμηλή ανταπόκριση, δεν υπάρχει ευελιξία. 

Τηλεφωνικές έρευνες:  

Πλεονέκτημα: είναι από τις καλύτερες μεθόδους για γρήγορη συλλογή πληροφοριών και 

παρέχουν καλή ευελιξία και ανταπόκριση.  

Μειονέκτημα: έχουν σχετικά ψηλό κόστος και παρουσιάζουν απροθυμία απαντήσεων 

σε προσωπικά στοιχεία. 

(4Χ1,25=Μονάδες 5) 

Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, Κεφ. 3.2.2, σελ. 38 

(Σύνολο Μονάδων 25) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Γ 

1.  (α) Ορθό 

 (β) Ορθό 

 (γ) Ορθό 

 (δ) Λάθος 

 (ε) Ορθό 

(5X1M=Μονάδες 5) 

ΟΔΕ Β΄ Λυκείου, Κεφ. 3.2-3.3 σελ. 53, 54, 57 

 

2.  (α) Απειλή 

 (β) Ευκαιρία 

 (γ) Ευκαιρία 

 (δ) Απειλή 

   (ε) Απειλή                                                                                           (5X1M=Μονάδες 5) 

 

ΟΔΕ Β΄ Λυκείου, Κεφ. 3.1, σελ. 48 

 

3.  Η κουλτούρα είναι η βασικότερη αιτία των επιθυμιών και της συμπεριφοράς των 

ανθρώπων. Η συμπεριφορά κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται μέσα στο περιβάλλον που 

μεγαλώνει, ζει και δραστηριοποιείται. Ο άνθρωπος διαμορφώνει τις αξίες του και τις 

συμπεριφορές του επηρεαζόμενος από την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Οι 

αντιδράσεις των καταναλωτών επηρεάζονται από την πολιτισμική υποδομή που έχουν 

αναπτύξει. Κάθε χώρα θέτει κάποιες αξίες μέσα από στις οποίες αναπτύσσονται και 

εμπλουτίζονται οι πολίτες της. 

(Μονάδες 5) 

Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, Κεφ. 4.1.1.1, σελ. 47 

 

4.  Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν καθοδηγητές γνώμης γιατί ασκούν επιρροή λόγω της 

προσωπικότητάς τους, των γνώσεων ή άλλων ικανοτήτων τους πάνω στους άλλους και 

για αυτό πολλές επιχειρήσεις τους χρησιμοποιούν για να επηρεάσουν τα άτομα μιας 

ομάδας. Οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους, προσπαθώντας να 

εντοπίσουν τους καθοδηγητές γνώμης. Στην περίπτωση που δοθεί ορθό 

παράδειγμα ως επεξήγηση, η απάντηση να βαθμολογηθεί με όλες τις μονάδες. 

Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις επιστρατεύουν κάποιο άτομο που μπορεί να επηρεάσει 

αρκετό κόσμο και αυτός διαδίδει ότι, το συγκεκριμένο προϊόν είναι πολύ καλό. 

Χρησιμοποιούν δηλαδή την από στόμα σε στόμα μέθοδο. 

(Μονάδες 5) 

Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, Κεφ. 4.1.1.2, σελ.48 

 

5.  Οικογένεια προσανατολισμού είναι οι γονείς που βάζουν τα πλαίσια αγοραστικής 

συμπεριφοράς, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων.  

Οικογένεια δημιουργίας είναι ο/η σύζυγος και τα παιδιά, με πιο άμεση επίδραση στην 

αγοραστική συμπεριφορά.                                                            (2Χ2,5Μ = Μονάδες 5) 

         

Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, Κεφ. 4.1.1.2, σελ.49                                       (Σύνολο Μονάδων 25) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Δ 

 

1.  (α) Ορθό 

 (β) Ορθό 

 (γ) Ορθό 

 (δ) Λάθος 

 (ε) Λάθος. 

(5X1M=Μονάδες 5) 

Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, Κεφ. 4.1,4.1.1.1 – 4..1.1.3, σελ. 45-51                                                      

 

2.  1.   (β) 

2. (α) 

3. (δ) 

4. (γ) 

5. (ε)       

      (5X1M=Μονάδες 5) 

Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, Κεφ.5-5.1,5.6 σελ.71-73, σελ.78                                                         

 

3.  Μη διαφοροποιημένο μάρκετινγκ: Η επιχείρηση αποφασίζει να αγνοήσει τις διαφορές 

των τμημάτων της αγοράς και να εστιάσει στο σύνολο της αγοράς με μια μόνο 

προσφορά. 

Διαφοροποιημένο μάρκετινγκ: Η επιχείρηση αποφασίζει να στοχεύσει σε διάφορα 

τμήματα της αγοράς σχεδιάζοντας διαφορετικές προσφορές για το καθένα. 

(2x2,5Μ=Μονάδες 5) 

Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, Κεφ.5.6, σελ. 77                                                                                    

 

4.  Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι το πλεονέκτημα που έχει μια επιχείρηση έναντι των 

ανταγωνιστών της. Αυτό συμβαίνει γιατί η επιχείρηση προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους 

καταναλωτές, είτε με χαμηλότερες τιμές είτε προσφέροντας καλύτερη εξυπηρέτηση είτε 

ακόμη περισσότερα οφέλη που δικαιολογούν τις ψηλότερες τιμές.  

    (Μονάδες 5) 

Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, Κεφ. 5.8, σελ. 79                                                                                               

 

5.  Τα τμήματα της αγοράς για να είναι χρήσιμα, πρέπει ο μάρκετερ να μπορεί να μετρήσει 

το μέγεθος, την αγοραστική δύναμη και τα χαρακτηριστικά τους. Για παράδειγμα αν ένα 

προϊόν απευθύνεται σε αριστερόχειρες πρέπει να ξέρουμε τον αριθμό τους. 

(Μονάδες 5) 

Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, Κεφ. 5.4, σελ. 75                                                                                                   

(Σύνολο Μονάδων 25) 

 

(Γενικό Σύνολο Μονάδων 100) 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 


