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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ MARKETING ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του  μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Μελζτθ Παραδειγμάτων 2  

Μελζτεσ Περιπτϊςεων -  
Προβολι – χολιαςμόσ  Σαινιϊν 

1  

ΤΝΟΛΟ 3 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Μάκθμα Ειδικότθτασ (Μ.Ε.) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν υφίςτανται απαιτιςεισ. 
Θα διευκόλυνε θ γνϊςθΑξρώλ Δηνίθεζεο Μάξθεηηλγθ θαη 

Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεωλ. 
Σπληζηώκελα Μαζήκαηα Επηινγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδώλ. 

 Διεκνείσ Χρθματοοικονομικζσ Αγορζσ. 

 Πλθροφοριακά υςτιματα ςτθν Οικονομία. 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (εφόςον υπάρχει αίτθμα από φοιτθτζσ Erasmus) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 



 

 

 

 

 

 

 

 

Σο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν περιγραφι και κατανόθςθ των ιδιαιτεροτιτων των 

χρθματοοικονομικϊν  υπθρεςιϊν (προϊόντα, τιμζσ, διανομι, ςυμμετζχοντα άτομα, διαδικαςίεσ, 

φυςικι υπόςταςθ) και ςτθν απόκτθςθ όλων των απαραίτθτων γνϊςεων διοίκθςθσ μάρκετινγκ ςτο 

χϊρο των χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν. Μελετϊνται τα χαρακτθριςτικά των 

χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν και ιδιαίτερα των Σραπεηικϊν υπθρεςιϊν και θ επιρροι τουσ ςε 

βαςικά ςτρατθγικά ηθτιματα του μάρκετινγκ τθσ  χρθματοοικονομικισ  υπθρεςίασ. Δίνεται ζμφαςθ 

ςτθ ςθμαςία των εργαηομζνων για τθν αποτελεςματικι παροχι των υπθρεςιϊν και ςε  κζματα που 

ςχετίηονται με τισ διαδικαςίεσ (operations) παραγωγισ τθσ υπθρεςίασ, τθν ανάπτυξθ νζων 

υπθρεςιϊν, τθν  αμφίδρομθ επικοινωνία, τθν διανομι και τθν τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν κακϊσ 

και ςτθν εμπιςτοςφνθ, πιςτότθτα  και  ικανοποίθςθ των πελατϊν. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Ο θνηηεηήο κε ηελ νινθιεξωκέλε ζεωξεηηθή θαηάξηηζε  θαη απόθηεζε ζπγθεθξηκέλωλ γλώζεωλ θαη 

δεμηνηήηωλ αλακέλεηαη λα είλαη ηθαλόο λα:  

 Έρεη θαηαλνήζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο, γεληθέο αξρέο  θαη ηηο  ηδηαηηεξόηεηεο  ηνπ κάξθεηηλγθ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο επίζεο θαη ηε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηε 

ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ   παξνρήο ρξεκαηνπηζηωηηθώλ ππεξεζηώλ. 

 Έρεη εμνηθεηωζεί κε ην ζύλνιν ηωλ δηεξγαζηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ ηνπ κάξθεηηλγθ  

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ / Τξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ.  

 Έρεη απνθηήζεη  ηθαλόηεηα  επηινγήο θαη εθαξκνγήο θαηάιιειωλ ηαθηηθώλ ελεξγεηώλ θαη 

ζηξαηεγηθώλ  κάξθεηηλγθ, ηδηαίηεξα ζηνλ Τξαπεδηθό θιάδν . 

 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Διδακτζα φλθ: 
1. Εφαρμογι των αρχϊν του Μάρκετινγκ  ςτο Χρθματοπιςτωτικό / Σραπεηικό τομζα.  
2. Χαρακτθριςτικά των υπθρεςιϊν. 

3. Σο περιβάλλον του Μάρκετινγκ Χρθματοπιςτωτικϊν / Σραπεηικϊν υπθρεςιϊν. Εξελίξεισ του 
διεκνοφσ χρθματοοικονομικοφ περιβάλλοντοσ. Ανάλυςθ Ελλθνικισ αγοράσ 
χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν. 

4. Ζρευνα και ςυςτιματα πλθροφοριϊν μάρκετινγκ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ. 

5. Η αγοραςτικι ςυμπεριφορά ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ. Σμθματοποίθςθ, 
ςτόχευςθ, τοποκζτθςθ. 

6. Σο Μίγμα μάρκετινγκ ςτισ Σράπεηεσ. Σα ςυςτατικά του μίγματοσ μάρκετινγκ των  
τραπεηικϊν υπθρεςιϊν.  

7. Σο προϊόν ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ. Είδθ τραπεηικϊν προϊόντων / υπθρεςιϊν. 
Επωνυμία και ςτρατθγικι προϊόντοσ.  τρατθγικζσ  ανάπτυξθσ νζων προϊόντων.  

8. Σο δίκτυο πωλιςεων και διανομισ των χρθματοπιςτωτικϊν / τραπεηικϊν προϊόντων και 

υπθρεςιϊν. Σφποι δικτφων και ςτρατθγικζσ αποφάςεισ διανομισ. Καταςτιματα και 
εναλλακτικά δίκτυα εξυπθρζτθςθσ.   

9. Σιμολογιακι  Πολιτικι. Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ διαμόρφωςθ τιμολογιακισ 
πολιτικισ (Εςωτερικοί – εξωτερικοί παράγοντεσ).  Πολιτικζσ τιμολόγθςθσ.  

10. Σο μίγμα προβολισ και επικοινωνίασ ςτισ Σραπεηικζσ Τπθρεςίεσ. Ο ρόλοσ και οι τρόποι 
επικοινωνίασ. Λιψθ αποφάςεων για το μίγμα προβολισ και επικοινωνίασ.   Η διαφιμιςθ, 
το άμεςο μάρκετινγκ, θ προϊκθςθ πωλιςεων, θ προςωπικι πϊλθςθ.  

11. Σα  επιπλζον ςτοιχεία του μίγματοσ μάρκετινγκ υπθρεςιϊν. Ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ, οι 
διαδικαςίεσ και θ φυςικι υπόςταςθ των τραπεηικϊν υπθρεςιϊν .  

12. υςτιματα διαχείριςθσ ςχζςεων, ποιότθτα και ικανοποίθςθ πελατϊν και εργαηόμενων.  
13. Οργάνωςθ του μάρκετινγκ ςτισ Σράπεηεσ και τισ Χρθματοπιςτωτικζσ Θυγατρικζσ τουσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο & Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  41 

Αςκιςεισ Πράξεισ 54 

Παρακολοφκθςθ και 
χολιαςμόσ Σαινιϊν 
ςχετικζσ με το αντικείμενο 

του μακιματοσ 

25 

ύνολο Μαθήματος  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ  
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

1. Γραπτι τελικι εξζταςθ ( 60%) που περιλαμβάνει: 

 Δοκιμαςία Πολλαπλισ Επιλογισ ι Ερωτιςεισ 

φντομθσ Απάντθςθσ, ι Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 

Δοκιμίων. 



Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

2. Πρακτικι άςκθςθ αποτίμθςθ δεξιότθτασ (40%) που 

περιλαμβάνει:  

 Αναλφςεισ μελζτθσ περιπτϊςεων, 

 χολιαςμόσ ταινίασ, 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικά 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Λυμπερόπουλοσ, Κ. (2006), Μάρκετινγκ Χρθματοπιςτωτικϊν Τπθρεςιϊν, Εκδόςεισ 

Interbooks, Ακινα. 
 Clapp, A. B. (2010), Μάρκετινγκ Χρθματοοικονομικϊν Τπθρεςιϊν,  Εκδόςεισ  Ε. κ Δ. 

Ανικοφλα., Ι. Αλεξίκοσ ΟΕ, Θεςςαλονίκθ. 

 Λυμπερόπουλοσ, Κ. (1994), τρατθγικό Σραπεηικό Μάρκετινγκ, Εκδόςεισ Interbooks, Ακινα. 

 Λυμπερόπουλοσ, Κ. (2006), Η αγοραςτικι προςιλωςθ του Σραπεηικοφ πελάτθ – 

Προχποκζςεισ, Εκδόςεισ Interbooks, Ακινα. 
 Γοφναρθσ, . (2012), Μάρκετινγκ Τπθρεςιϊν, 2θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ  Ros il i , Ακινα. 

 Harrison, Σ. (2008), Financial Services Marketing, Financial Times/ Prentice Hall, Edinburgh. 

 Ennew, C.T. & Waite, N. (2013), Financial Services Marketing: An International Guide to 

Principles and Practice, 2nd edition, Publisher Routledge, London. 
 
-Επιλεγμζνθ αρκρογραφία από τα περιοδικά και ιςτότοπουσ: 

1. Journal of Retail ing and Consumer Services  
2. Journal of Bank Marketing 
3. Journal of International Financial Markets  
4. Journal of Banking & Finance, 

5. Journal of Economic Behavior & Organization 
6. www.marketingpower.com (American marketing Association) 
7. www.hba.gr (ζνωςθ Ελλθνικϊν Σραπεηϊν) 

8. www.bankofgreece.gr 

 
 

http://www.marketingpower.com/
http://www.hba.gr/
http://www.bankofgreece.gr/

