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ΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ  

ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ   

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά 
με τα στοιχεία που ζητούνται.  

2. Να απαντήσετε σε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

3. Τις απαντήσεις σας να τις γράψετε μέσα στο τετράδιο των απαντήσεων  
και όχι πάνω στο εξεταστικό δοκίμιο.  

4. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

5. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας ή άλλα 
στοιχεία που να μαρτυρούν την ταυτότητά σας. 

6. Να γράψετε μόνο με μπλε ή μαύρη πένα ανεξίτηλης μελάνης. 

7. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Α 

1. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος. 
Να σημειώσετε το κάθε γράμμα με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. (π.χ. α. – Ορθό 
ή α. – Λάθος κ.λπ.)  
  

α. Οι πετυχημένες επιχειρήσεις δε χρειάζεται να παρακολουθούν τις 
τεχνολογικές αλλαγές.  

β. Τα ποσά που δαπανούνται για έρευνα στις φαρμακοβιομηχανίες είναι πολύ 
μικρά.  

γ. Για να περιορίσουν τις δαπάνες έρευνας, αρκετές μεγάλες εταιρείες 
ανταλλάσσουν τεχνογνωσία.  

δ. Αρκετές επιχειρήσεις προτιμούν την βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, 
αντί την ανακάλυψη νέων με ρίσκα.  

ε. Οι νόμοι για την ασφάλεια των καταναλωτών προβλέπουν πολύ μικρές 
ποινές για τους παραβάτες.  

στ. Οι τάσεις σχετικά με τον πληθυσμό μιας χώρας ενδιαφέρουν τους 
μάρκετερς. 

ζ. Οι επιχειρήσεις προσέχουν την «εικόνα» των προϊόντων και 
δραστηριοτήτων τους προς το ευρύτερο κοινό μιας χώρας. 

η. Η διεύθυνση του μάρκετινγκ δεν οφείλει να παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα 
των προμηθειών και τις ελλείψεις που πιθανόν να επηρεάσουν τις 
πωλήσεις. 

(Μονάδες 8) 
 

2. Να εξηγήσετε τι είναι η επιχειρηματική ιδέα. 
(Μονάδες 4) 

 

3. Τι περιλαμβάνει μια επιτυχημένη έρευνα της αγοράς;  
 (Μονάδες 6)  

 
4. Από τι αποτελείται το περιβάλλον του μάρκετινγκ μιας επιχείρησης και ποιες 

ομάδες περιλαμβάνει το καθένα; 
(Μονάδες 7) 

(Σύνολο Μονάδων 25) 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β 
 
1. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος. 

Να σημειώσετε το κάθε γράμμα με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. (π.χ. α. – Ορθό 
ή α. – Λάθος κ.λπ.)  
  

α. Γίνεται προσπάθεια για απόκτηση μόνο νέων πελατών, αφού οι 
υφιστάμενοι είναι δεδομένοι.  

β. Η ικανοποίηση των πελατών είναι το κλειδί για τη δημιουργία σταθερών και 
διαρκών πελατειακών σχέσεων.  

γ. Οι πελάτες επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες που τους προσφέρουν την 
ανώτατη αξία όπως την αντιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις. 

δ. Ο βαθμός ικανοποίησης του πελάτη εξαρτάται από την επίδοση κάποιου 
προϊόντος, δηλαδή σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του.  



 

3 
 

(Μονάδες 4) 

2. Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. 1.i – α ή 1.i – β κ.λπ.). 
Υπάρχει μόνο μια ορθή απάντηση.  

i. Στοχευμένο μάρκετινγκ σημαίνει:  

α. Απευθύνομαι γενικά σε όλους τους καταναλωτές  
β. Επιλέγω τμήματα της αγοράς που επιδιώκω να κατακτήσω  
γ. Αποκλείω τους δύσκολους πελάτες 

 
ii. Απειλή για την επιχείρηση είναι: 

α. Η σύγχρονη τεχνολογία 
β. Η ανάπτυξη της υπάρχουσας αγοράς 
γ. Η αλλαγή των καταναλωτικών προτιμήσεων 

 
iii. Το Επιχειρηματικό μοντέλο: 

 
α. Περιλαμβάνει τη σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας. 

β. Περιγράφει τους στόχους και τα μελλοντικά σχέδια της επιχείρησης. 

γ. Είναι η μέθοδος με την οποία η επιχείρηση χρησιμοποιεί και αξιοποιεί 

τους παραγωγικούς της πόρους. 

 (Μονάδες 3) 
 

3. Να αναφέρετε τέσσερα (4) βασικά χαρακτηριστικά των επιτυχημένων 
επιχειρηματιών. 

 (Μονάδες 6) 

4. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε με λίγα λόγια τα βασικά εργαλεία του μείγματος 
μάρκετινγκ, δηλαδή τις τέσσερις ομάδες (Ρ) του μάρκετινγκ.  

(Μονάδες 12) 

  (Σύνολο Μονάδων 25) 

ΕΡΩΤΗΣΗ Γ 
 
1. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος. 

Να σημειώσετε το κάθε γράμμα με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. (π.χ. α. – Ορθό 
ή α. – Λάθος κ.λπ.)  
  

α. Η καλή διαχείριση πελατειακών σχέσεων δημιουργεί πελάτες που όχι 
μόνο μένουν οι ίδιοι ικανοποιημένοι αλλά μεταδίδουν και σε άλλους την 
ικανοποίησή τους.  

β. Στόχος των επιχειρήσεων είναι να διατηρούν σταθερό το μερίδιο 
αγορών των πελατών τους στις διάφορες κατηγορίες προϊόντων τους. 

γ. Κεφάλαιο πελατών είναι το σύνολο των αξιών των υφιστάμενων και των 
δυνητικών πελατών μιας εταιρείας. 

δ. Όλοι οι τύποι πελατών απαιτούν την ίδια στρατηγική διαχείρισης 
σχέσεων.  

(Μονάδες 4) 
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2. Να αναφέρετε τις πέντε φιλοσοφίες πάνω στις οποίες βασίζονται οι οργανισμοί 
για την εκτέλεση των στρατηγικών μάρκετινγκ. 

(Μονάδες 5) 
 

3. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό ένα καλό 
επιχειρησιακό σχέδιο. 

(Μονάδες 8) 
 

4. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν, ώστε να είναι σπουδαία μια ομάδα 
συνεργατών; 

 (Μονάδες 8) 

 (Σύνολο Μονάδων 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ Δ 
 
1. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος. 

Να σημειώσετε το κάθε γράμμα με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. (π.χ. α. – Ορθό 
ή α. – Λάθος κ.λπ.)  
  

α. Οι μεταπωλητές περιλαμβάνουν τους παραγωγούς και τους 
καταναλωτές.  

β. Οι εταιρείες διανομής βοηθούν την επιχείρηση να αποθηκεύει και να 
μεταφέρει τα προϊόντα της.  

γ. Οι επιχειρήσεις υπηρεσιών μάρκετινγκ βοηθούν την επιχείρηση να 
προωθήσει τα προϊόντα της.  

δ. Οι οικονομικοί ενδιάμεσοι είναι το κράτος και οι ενώσεις προστασίας 
των καταναλωτών.  

(Μονάδες 4) 
 

2. Να αναφέρετε τους έξι διαφορετικούς τύπους πελατών – αγορών μιας 
επιχείρησης. Να εξηγήσετε δύο (2) από αυτούς. 

 (Μονάδες 10) 
 
3. Να αναφέρετε τα στάδια της επιχειρηματικής ευκαιρίας. 

(Μονάδες 6) 
 
4. Να ονομάσετε τα στάδια από την επιχειρηματική ιδέα έως τη διαμόρφωση ενός 

επιτυχημένου επιχειρησιακού σχεδίου. 
(Μονάδες 5) 

(Σύνολο Μονάδων 25)  

(Γενικό Σύνολο Μονάδων 100) 

 
 

 

 
ΤΕΛΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 


