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ΜΔΡΟ Α΄ 
 

Δξώηεζε 1 

α) Δηαθήκηζε είλαη ε απξόζσπε καδηθή επηθνηλσλία, παξνπζίαζε θαη πξνώζεζε ηδεώλ, 
αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, ε νπνία γίλεηαη έλαληη πιεξσκήο από έλα ζπγθεθξηκέλν 
πξόζσπν ή νξγαληζκό κε ζθνπό λα επεξεάζεη επλντθά ηνπο θαηαλαισηέο.   

 Η απξόζσπε επηθνηλσλία, δειαδή ε δηαθήκηζε δελ απεπζύλεηαη ζε θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν αιιά ζην ζύλνιν ησλ θαηαλαισηώλ. 

 Σν θόζηνο ηνπ κελύκαηνο, δειαδή ε πιεξσκή γηα ηελ παξνπζίαζε (κεηάδνζε) 
ηνπ κελύκαηνο. 

 Η ηαύηηζε  ηεο δηαθήκηζεο κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν ή επηρείξεζε 
(Sponsor). 

 Η παξνπζίαζε θαη πξνβνιή αγαζώλ, ηδεώλ θαη ππεξεζηώλ κε ζθνπό ηνλ 
επεξεαζκό ησλ θαηαλαισηώλ.  

(Μνλάδεο 6) 
ειίδα 164-165 Κεθάιαην 12 

β) Σέζζεξα κέζα δηαθήκηζεο είλαη  
 Η ηειεόξαζε  
 Σν ξαδηόθσλν  
 Οη εθεκεξίδεο 
 Σα πεξηνδηθά 
 Οη αθίζεο  
 Ο θηλεκαηνγξάθνο  
 Σα θπιιάδηα,  
 Η αλαγξαθή δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο ζε απηνθίλεηα, ζε παλό, όπσο επίζεο θαη 

ζην ραξηί πεξηηπιίγκαηνο ησλ εκπνξεπκάησλ ή ζηα ζαθνύιηα. 
 Σα δηάθνξα κηθξναληηθείκελα πνπ δηαλέκνληαη σο δώξα (πέλεο, ηαζάθηα, 

εκεξνιόγηα ηζέπεο ή ηνίρνπ, ζπίξηα, θ.ά.). 

(Μνλάδεο 4) 
ειίδα 166-167 Κεθάιαην 12 

γ) Να πεξηγξάςεηε, δύν επηρεηξήκαηα ππέξ θαη δύν θαηά ηεο δηαθήκηζεο.    

Δπηρεηξήκαηα ππέξ ηεο δηαθήκηζεο  

Η δηαθήκηζε ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ ηηκώλ ησλ αγαζώλ γηαηί: 

   πληειεί ζηε κείσζε ηνπ θόζηνπο δηάζεζεο. Η δηαθήκηζε ζαλ καδηθή 
επηθνηλσλία είλαη πην θζελή θαη κεηώλεη ηελ αλάγθε γηα άκεζεο θαη 
πξνζσπηθέο πσιήζεηο πνπ έρνπλ πεξηζζόηεξν θόζηνο. 

   Απμάλεη ηε δήηεζε ησλ πξντόλησλ κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο 
/ πξνζθνξάο, πξάγκα πνπ νδεγεί ζηελ ηππνπνίεζε ηνπ πξντόληνο θαη ζηε 
κείσζε ηνπ θόζηνπο ιόγσ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο. 

  Απμάλεη ηνλ αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ παξαγσγώλ. Απηό ζπληειεί ζηε 
ζπκπίεζε ηνπ θόζηνπο θαη ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο. Οη θαηαλαισηέο  
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κπνξνύλ εύθνια λα  ζπγθξίλνπλ αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο θαη έηζη 
απμάλεηαη ν αληαγσληζκόο ησλ αληηπάισλ. 

Η δηαθήκηζε βνεζά ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ γηαηί πξνζθέξεη ζηνλ 
θαηαλαισηή πιεξνθόξεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηα λέα πξντόληα θαη ηνλ παξαθηλεί λα 
ηα αγνξάζεη. Με ηνλ ηξόπν απηό απμάλεηαη ε δήηεζε, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ 
αύμεζε ηεο παξαγσγήο, ησλ θεξδώλ, ησλ επελδύζεσλ, ηεο απαζρόιεζεο θαη ησλ 
εηζνδεκάησλ. 

Η δηαθήκηζε απνηειεί ηνλ πην απνηειεζκαηηθό ηξόπν γηα ηε γξήγνξε 
πξνώζεζε λέσλ πξντόλησλ ζηελ αγνξά, γηαηί δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα λέα 
πξντόληα λα ζπλαγσληζηνύλ κε ηα παιηά θαη θαζηεξσκέλα. Η δηαθήκηζε είλαη ν 
κόλνο ηξόπνο γξήγνξεο δηάδνζεο ησλ λέσλ πξντόλησλ. 

Επεηδή ππάξρεη ε δηαθήκηζε θαη ε δπλαηόηεηα γξήγνξεο δηάδνζεο νη επηρεηξήζεηο 
εύθνια πξνρσξνύλ ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντόλησλ, πξάγκα πνπ ζπκβάιιεη 
ζηελ πξόνδν κε ηε δηελέξγεηα λέσλ επελδύζεσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Η δηαθήκηζε ζπληειεί ζηε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ γηα θαζηέξσζε κνλνπσιίσλ θαη 
εθκεηάιιεπζε ησλ θαηαλαισηώλ. 

Η δηαθήκηζε επηηειεί ζπνπδαίν θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό ξόιν, γηαηί νη δαπάλεο 
γηα ηε δηαθήκηζε απνηεινύλ ην κεγαιύηεξν εηζόδεκα γηα ηα κέζα καδηθήο 
ελεκέξσζεο (εθεκεξίδεο, ξαδηνθσληθνύο θαη ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο). Υσξίο ηα 
έζνδα από ηηο δηαθεκίζεηο δε ζα ήηαλ θαηνξζσηή ε ιεηηνπξγία ηνπ ειεύζεξνπ θαη 
αλεμάξηεηνπ ηύπνπ, πνπ είλαη ηόζν απαξαίηεηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο πξαγκαηηθήο 
δεκνθξαηίαο. 

Η δηαθήκηζε είλαη παξαγσγηθή, κε ηελ έλλνηα όηη κεγηζηνπνηεί ηελ ηθαλνπνίεζε 
ησλ θαηαλαισηώλ, δηόηη ηνπο παξέρεη όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε 
πξντόλ, ελεκεξώλεη ηνλ θαηαλαισηή γηα όιεο ηηο ηδηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
πξντόληνο, έηζη πνπ ν θαηαλαισηήο ελεκεξσκέλνο αμηνπνηεί ηνπο πεξηνξηζκέλνπο 
πόξνπο ηνπ θαηαλαιώλνληαο εθείλα ηα αγαζά πνπ ζα κεγηζηνπνηνύλ ηε ζπλνιηθή 
ρξεζηκόηεηα πνπ αληιεί από ηελ θαηαλάισζε. 

Αθόκε κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πσο ε δηαθήκηζε ζπκβάιιεη ζηε κόξθσζε ηνπ 
ιανύ, γηαηί κηα πεηπρεκέλε δηαθήκηζε κπνξεί λα δώζεη πνιιά ελεκεξσηηθά ζηνηρεία 
ζε ζέκαηα πγείαο, δίαηηαο, ρεκείαο, ηζηνξίαο θ.ι.π. 

(Μνλάδεο 3) 
ειίδα 169-170 Κεθάιαην 12 

Δπηρεηξήκαηα θαηά ηεο δηαθήκηζεο (ειίδα 170 - 171) 

Η δηαθήκηζε πάληνηε ππήξμε ζηόρνο επηθξίζεσλ όρη κόλν από ηνλ απιό θόζκν 
αιιά θαη από νηθνλνκνιόγνπο. 

Σα θπξηόηεξα επηρεηξήκαηα θαηά ηεο δηαθήκηζεο είλαη: Η δηαθήκηζε απμάλεη ηηο 
ηηκέο ησλ πξντόλησλ ζε βάξνο ηνπ  θαηαλαισηή, γηαηί ζπλεπάγεηαη θάπνην 
θόζηνο ην νπνίν ηειηθά ζα βαξύλεη ηνλ θαηαλαισηή. 

Αληί λα πιεξνθνξεί πξνθαιεί ζύγρπζε ζηνλ θαηαλαισηή, γηαηί πνιιέο θνξέο 
απηά πνπ πξνβάιιεη είλαη ςεπδή θαη παξαπιαλεηηθά θαη κεγηζηνπνηεί δηαθνξηζκνύο 
πξντόλησλ αλάμηνπο πξνζνρήο. 
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Δεκηνπξγεί ην άγρνο ηεο αγνξάο ζε πνιινύο θαηαλαισηέο πνπ δελ κπνξνύλ λα 
αγνξάζνπλ κε άλεζε ηα πξντόληα πνπ δηαθεκίδνληαη. 

Οδεγεί ζηε δεκηνπξγία κνλνπσιίσλ θαη νιηγνπσιίσλ γηαηί απιώο κεηαηνπίδεη ηε 
δήηεζε από ην πξντόλ κηαο επηρείξεζεο ζην πξντόλ κηαο άιιεο. 

Επεηδή νη δαπάλεο ηεο απνηεινύλ ηε θύξηα πεγή εζόδσλ ησλ Μ.Μ.Ε., κπνξεί λα ηα 
ειέγρεη θαη λα πεξηνξίδεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ειεπζεξία ηνπο. 

Πξνβάιιεη πξντόληα πνπ είλαη άρξεζηα ή θαη βιαβεξά γηα ηελ πγεία ηνπ 
θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 

Πξνθαιεί ζπαηάιε νηθνλνκηθώλ πόξσλ, ηόζν ε ίδηα ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα 
ηεο δηαθήκηζεο όζν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο. 

(Μνλάδεο 3) 
ειίδα 169-170 Κεθάιαην 12 

Δξώηεζε 2 

Η εγθπξόηεηα θαη ε αμηνπηζηία έρνπλ κεγάιε ζεκαζία ζην Μάξθεηηλγθ γεληθά, δηόηη 
πνιιέο κειέηεο έξεπλαο ηεο αγνξάο πεξηέρνπλ ςειά πνζνζηά θόζηνπο θαη θηλδύλνπ. 
Έλα ιάζνο ζην θαζνξηζκό ηηκήο, έλα κε δεκνθηιέο ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πξντόληνο, έλα 
κε  ηθαλνπνηεηηθό θαλάιη δηαλνκήο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηελ επηρείξεζε ζε πνιύ 
κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζύγθξηζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο.  

(Μνλάδεο 3) 
ειίδα 109 Κεθάιαην 9 

Δξώηεζε 3 

i. Πιήξσζε γηα ηελ αγνξά ησλ πνδειάησλ 

[€30.000 +(30.000 x19)/100] = €35.700  

ii. πλνιηθέο θαζαξέο πσιήζεηο ηνπ εκπόξνπ  

(€357 Υ 150) Υ100/119 =€45.000  

Σν πνζό ηνπ Φ.Π.Α. γηα ην Φεβξνπάξην 2014 πνπ ν έκπνξνο:                               

iii. πιήξσζε γηα ηελ αγνξά ησλ εκπνξεπκάησλ. 

      €200 x 150 = €30.000  
              

Φ.Π.Α. Δηζξνώλ (Αγνξώλ) = 
30.000 Υ 19 

= €5.700 
100 

iv. εηζέπξαμε από ηηο πσιήζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ         

         (€357 x 150)100/119=€45.000 
 

Φ.Π.Α. Δθξνώλ (Πσιήζεσλ)  = 
45.000 Υ 19 

= €8.550 
100 

v. πιήξσζε ζην θξάηνο. 

Φ.Π.Α. Πιεξσηένο ζην θξάηνο = Φ.Π.Α. Εθξνώλ – Φ.Π.Α. Εηζξνώλ  

Φ.Π.Α. Πιεξσηένο ζην θξάηνο  = €8.550 –  €5.700 = €2.850  

 (Μνλάδεο 12) 
ειίδα 257-258 Κεθάιαην 18 
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Δξώηεζε 4 

Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) κεραληζκνύο, ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγνύλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηε 
κείσζε ηνπ άγρνπο, είηε ηε ζηηγκή ηεο αγνξάο είηε ακέζσο κεηά από απηή.                                                       

 Ειαζηηθή πνιηηηθή σο πξνο ηηο επηζηξνθέο. 

 Μαθξνρξόληα εγγύεζε από ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

 Παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ αξηζκό άιισλ πειαηώλ πνπ έρνπλ κείλεη            
ηθαλνπνηεκέλνη κε ην πξντόλ πνπ αγόξαζαλ. 

(Μνλάδεο 3) 
ειίδα 129 Κεθάιαην 10 
 
ΜΔΡΟ Β΄ 

Δξώηεζε 1 

α) Η ακνηβή ηνπ Γ. Γεκεηξηάδεο αλά κήλα είλαη: 
 

 Δηζόδεκα Ιαλνπαξίνπ = 500 + 
15.000 Υ 5 

500 + 750 = €1.250 
100 

 

Δηζόδεκα Φεβξνπαξίνπ = 500 + 
25.000 Υ 5 

500 + 1.250=€1.750 
100 

 

Δηζόδεκα Μαξηίνπ = 500 + 
20.000 Υ 5 

500 + 1.000 = €1.500 
100 

 

Δηζόδεκα Απξηιίνπ = 500 + 
30.000 Υ 5 

500 + 1.500 =€ 2.000 
100 

β) Ο θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ησλ πσιεηώλ 

Η ακνηβή ησλ πσιεηώλ ζπλήζσο θαζνξίδεηαη κε κηα από ηηο αθόινπζεο ηξεηο κεζόδνπο: 

Η πξώηε κέζνδνο είλαη ε ακνηβή κε κηζζό, ε νπνία όκσο γηα ηελ επηρείξεζε 
παξνπζηάδεη ην κεηνλέθηεκα όηη πξέπεη λα ειέγρεη από θνληά ηηο δξαζηεξηό-ηεηεο ησλ 
πσιεηώλ ηεο, δηόηη δελ ππάξρνπλ ηζρπξά θίλεηξα γηα κεγάιε από-δνζε ηνπο. Η 
κέζνδνο απηή πξνηηκάηαη όηαλ ν πσιεηήο είλαη λένο ζην επάγ-γεικα. 

Η δεύηεξε κέζνδνο είλαη ε ακνηβή κε πξνκήζεηα. Η κέζνδνο απηή δίλεη κεγά-ιν θίλεηξν 
ζηνλ πσιεηή, αιιά δελ ηνπ δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηεο αζθάιεη¬αο. Επίζεο δε δίλεη ην 
δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε λα ειέγρεη ηνλ πσιεηή. Η κέζνδνο απηή πξνηηκάηαη όηαλ ε 
πώιεζε αθνξά πξντόλ πνπ ρξεηάδεηαη επη-ζεηηθό ηξόπν πώιεζεο θαη όηαλ, ιόγσ 
απόζηαζεο, δελ κπνξεί λα ειεγρζεί ν πσιεηήο. 

Η ηξίηε κέζνδνο είλαη ε ακνηβή κε ζπλδπαζκό κηζζνύ θαη πξνκήζεηαο. Απν-ηειεί ηε 
κέζνδν πνπ εθαξκόδεηαη πην ζπρλά, δηόηη ιηγνζηεύεη ηα κεηνλεθηή¬καηα θαη απμάλεη ηα 
πιενλεθηήκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ κεζόδσλ. 

(Μνλάδεο 11) 
ειίδα 177 Κεθάιαην 12 
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Δξώηεζε 2  

Σα πέληε ζηάδηα εμέιημεο ηνπ θύθινπ δσήο ελόο πξντόληνο είλαη:  

1. Είζνδνο 

2. Αλάπηπμε 

3. Ωξηκόηεηα  

4. Κνξεζκόο 

5. Παξαθκή 
(Μνλάδεο 5) 

ειίδα 143 Κεθάιαην 11 

Δξώηεζε 3 

Η θαηαιιειόηεηα, αλ δειαδή ε ζέζε θαη ην θηήξην είλαη ηα θαηάιιεια. Μπνξεί ην 
θηήξην λα είλαη πνιύ κεγάιν ή πνιύ κηθξό, λα κελ έρεη πξόζβαζε γηα θνξηνεθθόξησζε 

εκπνξεπκάησλ, λα ρξεηάδεηαη πνιιέο επηζθεπέο, λα κελ έρεη ηθαλνπνηεηηθό χώρο 
ζηάζκεπζεο θ.ν.θ. 

Σν ύςνο ηνπ ελνηθίνπ ή ε ηηκή αγνξάο. Σν ύςνο ηνπ ελνηθίνπ ή ε ηηκή αγνξάο απνηειεί 
έλα παξάγνληα πνπ ζα ιάβεη ππόςε ηεο κηα επηρείξεζε πξηλ θαηαιήμεη ζηελ απόθαζε 
γηα ην πνην θαηάζηεκα ζα ελνηθηάζεη ή ζα αγνξάζεη. Επηρεηξήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη 
απαξαίηεηα πξνζήθεο (βηηξίλεο) γηα λα πξνβάιινπλ ηα εκπνξεύκαηα ηνπο θαη ε πεια-
ηεία ηνπο απνηειείηαη ζε κεγάιν βαζκό από πεξαζηηθνύο, αλαγθάδνληαη λα θαηαβάιινπλ 
ςειά ελνίθηα, δηόηη απνκάθξπλζε ηνπο από ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζα ζεκαίλεη θαη 
κεησκέλε πξνβνιή ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα κεησκέλεο πσιήζεηο. 
Αληίζεηα, θαηαζηήκαηα πνπ δελ έρνπλ αλάγθε πξνβνιήο κέζσ ηεο βηηξίλαο θαη 
ζηεξίδνληαη ζε ηαθηηθνύο πειάηεο θαη ζε πειάηεο πνπ ζα ηνπο αλαδεηήζνπλ είηε ιόγσ 
ησλ ρακειώλ ηηκώλ ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο είηε ιόγσ ηεο πνηόηεηαο ηνπο, κπνξνύλ λα 
επηιέμνπλ ρώξνπο εγθαηάζηαζεο (αθόκε θαη έμσ από ην εκπνξηθό θέληξν) κε 
ρακειόηεξν ελνίθην ή θόζηνο αγνξάο. 

Η ζέζε ησλ αληαγσληζηώλ ηεο. Κάζε επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη ζε έλα ρώξν 
αλακέλεηαη λα έρεη θάπνηα αθηίλα επηξξνήο γύξσ από απηό ην ρώξν. Αλ ινηπόλ κηα 
επηρείξεζε πξόθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί θάπνπ, ζα επηδηώμεη λα είλαη ζε ρώξν εθηόο ηεο 
αθηίλαο επηξξνήο άιισλ παξόκνησλ επηρεηξήζεσλ, όπνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο 
δώλε επηξξνήο. Δελ είλαη όκσο ιίγεο νη θνξέο πνπ παξαδνζηαθά ιεηηνπξγνύλ θάπνηα 
θαηαζηήκαηα πνπ εκπνξεύνληαη ηα ίδηα είδε ην έλα δίπια ζην άιιν θαη γηα ηελ επηηπρία 
ηνπο ζηεξίδνληαη ζηε ζηαζεξή ηνπο πειαηεία θαη ζηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο 
ζηελ πνηόηεηα θαη ζηηο ηηκέο. 

 (Μνλάδεο 9) 
ειίδα 203 Κεθάιαην 14 

 



Σελίδα 7 από 8 

Δξώηεζε 4 
 
 

α) Πσιήζεηο αλά ηεηξαγσληθό κέηξν = 
€2.000.000 

= €2.500 
800 

 

β) Πσιήζεηο αλά ππάιιειν = 
€2.000.000 

= €125.000  
16 

 

 

γ) Πσιήζεηο αλά Σακείν = 
€2.000.000 

= €400..000  
5 

 

 
(Μνλάδεο 9) 

ειίδα 203 Κεθάιαην 14 
 
ΜΔΡΟ Γ΄ 

Δξώηεζε 1 

Οη παξάγνληεο * γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηεο απνζήθεο είλαη: 
1. Εθκεηάιιεπζε ρώξνπ. 
2. Πξνζπειαζηκόηεηα 
3. Οκαδνπνίεζε 
4. Καηαλνκή ρώξνπ 
5. Κπθιηθή Ρνή ηνπ Εκπνξεύκαηνο 
6. Υώξνο παξαιαβήο 
7. Αζθάιεηα 
8. Απνγξαθή 

 (Μνλάδεο 9) 
ειίδα 203 Κεθάιαην 14 

Δξώηεζε 2 

ΔΠΑΡΥΙΑ Πνζνζηά ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΩΛΗΔΙ 
ΚΔΡΓΟ 

20% 

Λεπθσζία 40% 2.000.000 Υ 40 / 100 800.000 €160.000 

Λεκεζόο 25% 2.000.000 Υ 25 / 100 500.000 €100.000 

Λάξλαθα 18% 2.000.000 Υ 18 / 100 360.000 €72.000 

Πάθνο 12% 2.000.000 Υ 12 / 100 240.000 €48.000 

Ειεύζεξε Ακκόρσζηνο 5% 2.000.000 Υ 5 / 100 100.000 €20.000 

ύλνιν 100%  2.000.000 €400.000 

(Μνλάδεο 12) 
ειίδα 280-288 Κεθάιαην 20 

 



Σελίδα 8 από 8 

Δξώηεζε 3 

Η ζπζθεπαζία θαη ε εηηθέηα ελόο πξντόληνο, απνηεινύλ έλα ζησπειό πσιεηή πνπ 
δνπιεύεη αζηακάηεηα.                                                               

 Η εηηθέηα είλαη έλα αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο ζπζθεπαζίαο. Η εηηθέηα είλαη 
δπλαηό λα είλαη ηππσκέλε πάλσ ζηε ζπζθεπαζία ή λα απνηειεί μερσξηζηό 
θνκκάηη ραξηηνύ θνιιεκέλν πάλσ ζηε ζπζθεπαζία. 

 ηελ εηηθέηα ππάξρνπλ κελύκαηα πξνβνιήο, νδεγίεο ρξήζεσο, εκεξνκελίεο 
θαηαζθεπήο  θαη ιήμεο, ε επσλπκία ηνπ παξαγσγνύ, ην εκπνξηθό ζήκα, 
ζπζηαηηθά ηνπ πξντόληνο, γξακκσηόο θώδηθαο θαη άιια. Με ην ζπλερώο 
απμαλόκελν θξαηηθό παξεκβαηηζκό, όιν θαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 
αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ εηηθέηα. 

 Η εηηθέηα ηνπ πξντόληνο είλαη ηζρπξό κέζν πιεξνθόξεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ 
πξντόληνο. ηα ζύγρξνλα πνιπθαηαζηήκαηα απηνεμππεξέηεζεο πνπ δελ 
ππάξρνπλ πσιεηέο ε εηηθέηα είλαη ην κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ παξαγσγνύ κε ηνλ 
πσιεηή. 

(Μνλάδεο 6) 
ειίδα 154 Κεθάιαην 11 
 
Δξώηεζε 4 
Κπξηόηεξνη ιόγνη απνηπρίαο ησλ λέσλ πξντόλησλ είλαη: 
 

1. Σν πξντόλ δελ πέηπρε ηελ αλακελόκελε αλαγλώξηζε ζηελ αγνξά. 
2. Σν πξντόλ είλαη ειαηησκαηηθό. 
3. Σν πξντόλ ήιζε ζηελ αγνξά ζε αθαηάιιειν ρξόλν. 
4. Λαλζαζκέλε θνζηνιόγεζε. 
5. Λαλζαζκέλε πξνβνιή θαη δηάζεζε. 
6. Τπνηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αληαγσληζηώλ ηεο επηρείξεζεο. 

(Μνλάδεο 6) 
ειίδα 150-151 Κεθάιαην 11 

Δξώηεζε 5 

Οη πξνζσπηθέο πσιήζεηο ζπγθξηλόκελεο κε ηε δηαθήκηζε έρνπλ ηξία ραξαθηεξηζηηθά 
πιενλεθηήκαηα.                                                                                              (Μνλάδεο 6) 
Σα ηξία ραξαθηεξηζηηθά πιενλεθηήκαηα είλαη: 

i. Πξνζσπηθή αληηκεηώπηζε. Με ηελ πξνζσπηθή επαθή ν πσιεηήο κπνξεί λα 
παξαηεξήζεη από θνληά ηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πηζαλνύ 
αγνξαζηή θαη λα θάλεη ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο. 

ii. Καιιηέξγεηα πξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. Η άκεζε επαθή επηηξέπεη ηελ 
αλάπηπμε πξνζσπηθώλ ζρέζεσλ πνπ κπνξεί λα είλαη απιή γλσξηκία κέρξη θαη 
πξνζσπηθή θηιία. 

iii. Γξήγνξε γλώζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Η αληίδξαζε ηνπ πηζαλνύ αγνξαζηή 
είλαη ζπλήζσο άκεζε ή εθδειώλεηαη ζε πνιύ ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη 
έηζη ν πσιεηήο γλσξίδεη ην απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ. 

(Μνλάδεο 4) 
ειίδα 172-173 Κεθάιαην 11 


