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Το Μάπκετινγκ και η Εξέλιξη τος 
 

Ωο επηζηεκνληθφο ρψξνο, ην κάξθεηηλγθ εκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ 1940 , σο κέξνο ησλ επηζηεκψλ δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ πνπ κειεηνχλ ηε 
ιεηηνπξγία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Ωο 
επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή, απηφ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε κάξθεηηλγθ είλαη ζίγνπξα 
ηφζν παιηφ φζν θαη νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Η εμέιημε ηνπ ηξφπνπ πνπ νη 
επηρεηξήζεηο εθάξκνζαλ ηελ πξαθηηθή ηνπ κάξθεηηλγθ θαη πνπ νη αθαδεκατθνί 
πξνζδηφξηζαλ ην ζθεπηηθφ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα 
αθφινπζα ζηάδηα. Η εμέιημε απηή δηακνξθψζεθε απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 
επηθξαηνχζαλ ζηελ αγνξά ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν, απφ ηελ πξαθηηθή ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ αθαδεκατθψλ ηνπ κάξθεηηλγθ. 

 
1. Πποσανατολισμόρ ππορ την παπαγωγή 
Η βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ δεκηνχξγεζε γηα παξαγσγή 

ζε κεγάιε θιίκαθα εζηίαζε ηελ πξνζνρή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο 
νηθνλνκίαο ζην παξαγσγηθφ δπλακηθφ. Γηα ηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ ε 
δήηεζε ησλ πξντφλησλ ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνζθνξά θη έηζη ην θχξην 
κέιεκα ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ε νξγάλσζε ηεο καδηθήο παξαγσγήο. Η ηερλνγλσζία 
πνπ έιεηπε θαη πνπ ρξεηαδφηαλ ήηαλ ε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα 
ηελ καδηθή παξαγσγή, δειαδή ηα θεθάιαηα, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ε ηερλνινγία 
παξαγσγήο θαη ε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο. 

Τα ηκήκαηα παξαγσγήο θαη νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο ησλ κεγάισλ βηνκεραληψλ 
άξρηζαλ λα απνθηνχλ κεγάιε δχλακε κέζα ζε απηέο θαη λα θαηεπζχλνπλ ηηο 
βαζηθέο απνθάζεηο, κε έκθαζε ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο ζε ρακειφ θφζηνο. 
Σαλ απνηέιεζκα επηθξάηεζε κηα θηινζνθία δηνίθεζεο πνπ ήηαλ 
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ παξαγσγή. Σχκθσλα κε απηήλ, νη επηρεηξήζεηο πίζηεπαλ 
φηη θάζε ηη πνπ κπνξνχζε λα παξαρζεί κπνξνχζε θαη λα πσιεζεί θαη ν 
βαζηθφηεξνο ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο έπξεπε λα είλαη ν κεγάινο φγθνο παξαγσγήο 
ζε νξηζκέλα βαζηθά πξντφληα γηα λα ππάξρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη λα 
δηαηεξείηαη ην θφζηνο ζε ρακειά επίπεδα. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε αγνξά 
είρε κεγάιε δπλαηφηεηα λα απνξξνθήζεη φηη κπνξνχζε λα παξαρζεί, ν 
αληαγσληζκφο ήηαλ νπζηαζηηθά αλχπαξθηνο θαη ην κάξθεηηλγθ απνπζίαδε απφ ηηο 
πξνηεξαηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Η πψιεζε ησλ πξντφλησλ ήηαλ εχθνιε θαη 
αλέμνδε. 

 
2. Πποσανατολισμόρ ππορ τιρ πωλήσειρ 
Μεηά ην δεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν νη επηρεηξήζεηο, θπξίσο ζηηο ΗΠΑ αιιά θαη 

ζηελ αλαζπγθξνηνχκελε δπηηθή Επξψπε, ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα νξγαλψζνπλ 
απνηειεζκαηηθά ηελ παξαγσγή ηνπο. Έρνληαο μεπεξάζεη ηα ζέκαηα καδηθήο 
παξαγσγήο βξέζεθαλ κε πιενλάδνπζα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα, κε ζπλέπεηα λα 
αλαδεηνχλ πιένλ ηξφπνπο καδηθήο πψιεζεο, ηφζν ζηηο εζληθέο φζν θαη ζηηο 
δηεζλείο αγνξέο. Η καδηθή πψιεζε ζηεξίρζεθε ζηε ρξήζε πσιεηψλ, ζηε 
ζπλεξγαζία κε κεζάδνληεο γηα ηελ θάιπςε ησλ γεσγξαθηθά δηεπξπκέλσλ αγνξψλ 
θαη ζηε δηαθήκηζε σο κέζνπ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη πεηζνχο. Έηζη, ζηελ πεξίνδν 
απηή, νη επηρεηξήζεηο εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε δεκηνπξγία κηαο θαιά 
εθπαηδεπκέλεο δχλακεο πσιεηψλ, πνπ λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πείζεη θαη λα 
νξγαλψζεη ρνληξεκπφξνπο, ιηαλέκπνξνπο θαη θαηαλαισηέο λα αγνξάζνπλ ηα 
πξντφληα ηνπο. Παξάιιεια, ε δηαθήκηζε ιεηηνπξγνχζε ππνζηεξηθηηθά ζηελ πίεζε 
πνπ αζθνχζαλ ζηελ αγνξά νη πσιεηέο θαη ηα δίθηπα δηαλνκήο. Απηή ε πξνζέγγηζε 
πεξηγξάθεηαη σο πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο πσιήζεηο.  
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Τν βαζηθφ κέιεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ήηαλ λα βξνπλ αγνξαζηέο γηα ηα 
πξντφληα πνπ θαηαζθεχαδαλ. Σπλήζσο ε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ ηεο 
πεξηφδνπ απηήο βαζίδνληαλ ζε θαηλνηνκίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζπάληα ζηελ 
έξεπλα ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηή. Τν κάξθεηηλγθ ήηαλ πεξηνξηζκέλν ζηελ 
νξγάλσζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηε δηαθήκηζε. 

 
3. Πποσανατολισμόρ ππορ το Μάπκετινγκ και την αγοπά 
Ο θνξεζκφο ησλ αγνξψλ, ν έληνλνο αληαγσληζκφο θαη ε πξφζθαηξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πηεζηηθψλ ηερληθψλ πσιήζεσλ, νδήγεζε ζηελ εκθάληζε 
ηεο θηινζνθίαο ηνπ Μάξθεηηλγθ, πνπ νλνκάδεηαη θαη πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ 
αγνξά . Σχκθσλα κε ηε λέα απηή πξνζέγγηζε, νη επηρεηξήζεηο ζα έπξεπε πξψηα 
λα εληνπίδνπλ ηη επηζπκεί ν θαηαλαισηήο θαη κεηά λα πξνζπαζνχλ λα ην 
παξάγνπλ, αληί λα παξάγνπλ φ,ηη απηέο κπνξνχλ θαη κεηά λα πξνζπαζνχλ λα 
πείζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο λα ην αγνξάζνπλ. Σηε θάζε απηή ην Μάξθεηηλγθ 
εκπινπηίζηεθε κε εξγαιεία ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο, έξεπλαο αγνξαζηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο, θαη ζπληνληζκνχ φισλ ησλ ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ ζε έλα 
νινθιεξσκέλν πξφγξακκα δξάζεο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ αγνξά αληαλαθιά 
ηελ εμσζηξέθεηα ηεο επηρείξεζεο πξνο ηελ αγνξά ηεο πνπ εθθξάδεηαη σο: 

  
 πξνηεξαηφηεηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 

πξντφλησλ ηεο κε βάζε ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, 
 πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη φρη ηελ αληίιεςε θαη ηηο ηδέεο ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο, 
 πξνηεξαηφηεηα ζηε δηάρπζε ηνπ κάξθεηηλγθ ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε ψζηε 

ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ λα απνηειέζεη εηαηξηθή 
θνπιηνχξα,   

 ζπλερή ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ηεο αγνξάο απφ ηελ 
επηρείξεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πην πάλσ πξνηεξαηνηήησλ. 
 
Τν βαζηθφ εξψηεκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ 

αγνξά γίλεηαη : «Τη επηζπκεί λα αγνξάζεη ν θαηαλαισηήο πνπ κπνξεί κε θέξδνο λα 
θαηαζθεπάζεη ε επηρείξεζή καο;» Έηζη, ζηφρνο ηνπ Μάξθεηηλγθ είλαη λα 
εληνπηζηνχλ κέζσ ηεο έξεπλαο Μάξθεηηλγθ νη θαλεξέο  θαη νη ιαλζάλνπζεο 
αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ. Η κνληέξλα απηή ζεψξεζε ηεο δηνίθεζεο 
κηαο επηρείξεζεο αλαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη  ν ζεκεξηλφο θαηαλαισηήο δελ 
αγνξάδεη πιένλ πξντφληα ή ππεξεζίεο, αιιά νθέιε θαη φηη φινη κέζα ζηελ 
επηρείξεζε  ππάξρνπλ γηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζθνξά νθέινπο θαη αμίαο ζηνλ 
θαηαλαισηή.   

Με ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξεζεο πξνο ηελ αγνξά, ε θηινζνθία ηνπ 
Μάξθεηηλγθ είλαη παξνχζα ζε θάζε δξαζηεξηφηεηά ηεο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 
ελζηεξλίδνληαη απηήλ ηε θηινζνθία, πηζηεχνπλ φηη ε αγνξά ελφο πξντφληνο ή κηαο 
ππεξεζίαο πξέπεη λα είλαη εκπεηξία κνλαδηθά ζεηηθή θαη αμέραζηε γηα ηνλ πειάηε, 
θαη πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα ππεξβνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη λα ηνπ 
πξνζθέξνπλ «ην θάηη παξαπάλσ». Απηφ κπνξεί λα είλαη κηα δσξεάλ παξάδνζε 
ζην ζπίηη γηα ηα θπηά πνπ αγφξαζε, έλα παγσηφ ζηε δηάξθεηα κηαο πηήζεο 
εζσηεξηθνχ ή θάξηα δσξεάλ ρξήζεο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα 
παξακνλήο ελφο επηζθέπηε ζε κηα πφιε.  

 
Απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ζηελ επηρείξεζε κηαο 

Δηεχζπλζεο Μάξθεηηλγθ, κε  αξκνδηφηεηα ηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηάζεσλ 
ζηελ αγνξά θαη κε ηελ επηλφεζε ησλ θαηαιιήισλ θαηλνηνκηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 
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εθκεηαιιεπηεί ε επηρείξεζε απηέο ηηο ηάζεηο θαη λα εμαζθαιίδεη αλάπηπμε θαη 
καθξνρξφληα θεξδνθνξία. Τν ηκήκα κάξθεηηλγθ έρεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ 
επηρείξεζε θαη ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηηο άιιεο δηεπζχλζεηο ζηξέθνληάο ηηο θη 
απηέο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Έρεη φκσο θαη ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ 
‘ηζνξξνπηζηή’ ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε ηεο κε ηνλ θαηαλαισηή, έηζη ψζηε απφ ηε κία 
κεξηά λα επηηπγράλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή, ελψ απφ ηελ άιιε ε 
επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί κε θέξδνο ζε καθξνρξφληα βάζε. Έηζη ην ηκήκα 
κάξθεηηλγθ δελ παχεη ην λα είλαη εμίζνπ ππεχζπλν κε ηα άιια ηκήκαηα ηεο 
επηρείξεζεο ζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο.   

  
Σπγθξίλνληαο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο πσιήζεηο κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην 

κάξθεηηλγθ θαη ηελ αγνξά κπνξνχκε λα πνχκε φηη : 
 

 Η δηαδηθαζία ηνπ Μάξθεηηλγθ αξρίδεη πνιχ πξηλ παξαρζεί ην πξντφλ ή ε 
ππεξεζία, ελψ ε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο αξρίδεη κεηά ηελ παξαγσγή ηνπ 
πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Τν Μάξθεηηλγθ εξεπλά θαη εληνπίδεη ηελ αλάγθε 
πνπ ππάξρεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεη ην 
θαηάιιειν πξντφλ ή ππεξεζία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο αλάγθεο. Απφ 
ηελ άιιε κεξηά, ε επηρείξεζε, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο πξνζπαζεί 
λα νδεγήζεη ηνλ θαηαλαισηή ζηελ άκεζε πξάμε ηεο αγνξάο ηνπ δηθνχ ηεο 
πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Έηζη, ην Μάξθεηηλγθ πξνεγείηαη ησλ απνθάζεσλ 
παξαγσγήο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο.  

 Έλαο πξνζαλαηνιηζκφο απνθιεηζηηθά ζηελ επίηεπμε πσιήζεσλ «πάζε 
ζπζία», είηε απηέο δεκηνπξγνχλ ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο είηε φρη, κπνξεί λα 
θαηαιήμεη ζε πηεζηηθέο πσιήζεηο πνπ ζα έρνπλ κφλν βξαρππξφζεζκν 
απνηέιεζκα. Η δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εζηηαζκνχ ζηηο πσιήζεηο θαη ηνπ 
πξνζαλαηνιηζκνχ ζην Μάξθεηηλγθ δηαηππψζεθε ήδε ην 1960 σο εμήο: «Η 
πψιεζε εζηηάδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πσιεηή, ελψ ην Μάξθεηηλγθ  ζηηο αλάγθεο 
ηνπ αγνξαζηή. Η πψιεζε αζρνιείηαη κε ηελ αλάγθε ηνπ πσιεηή λα κεηαηξέςεη 
ην πξντφλ ζε ρξήκα, ελψ ην Μάξθεηηλγθ αζρνιείηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηή ». 

 Σχκθσλα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο πσιήζεηο ε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα 
απμήζεη ηα θέξδε ηεο κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, πνιιέο θνξέο  ζε 
βάξνο ηεο πνηφηεηαο ή «ππεξθνξηψλνληαο» ηνλ θαηαλαισηή κε κεγάιεο 
πνζφηεηεο πξντφληνο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ν αγνξαζηήο δελ ζα κείλεη 
ηθαλνπνηεκέλνο κεηά ηελ αγνξά θαη ζα ζηξαθεί ζηε ζπλέρεηα πξνο άιια 
αληαγσληζηηθά πξντφληα πνπ ελδερνκέλσο ζα θαιχςνπλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο 
ηνπ.  Σηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην Μάξθεηηλγθ θαη ηελ αγνξά ε 
εηαηξεία έρεη ζρεδηάζεη ην πξντφλ ηεο κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ 
θαηαλαισηψλ θαη ηνπο ην πξνζθέξεη κε ηξφπν πνπ επίζεο αληηζηνηρεί ζηηο 
πξνζδνθίεο ηνπο, έηζη ψζηε ε απνδνρή ηνπ πξντφληνο λα είλαη πην εχθνιε θαη 
ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο κεηά ηελ αγνξά πςειφ. Τα θέξδε πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη  κε  απηφ ηνλ ηξφπν πξνέξρνληαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 
θαηαλαισηή θαη είλαη δηαξθή, ελψ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηηο 
πσιήζεηο ε επηηπρία ηνπ πξντφληνο θαη ηα θέξδε είλαη εθήκεξα. 

 
Κιείλνληαο ηε ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο εμέιημεο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη ζεκαληηθφ 

λα ππνγξακκίζνπκε φηη απηή ε εμέιημε δελ έρεη αθνινπζεζεί απφ φιεο ηηο 
επηρεηξήζεηο. Έλαο κεγάινο αξηζκφο ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, παξά 
ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο, παξακέλνπλ 
πξνζαλαηνιηζκέλεο απιά ζηηο πσιήζεηο. Τν δφγκα απηψλ ησλ εηαηξεηψλ 



Απόςπαςμα από το βιβλίο Σ. Δθμθτριάδθ, Α.Μ. Τηωρτηάκθ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Αρχζσ, Στρατθγικζσ, Εφαρμογζσ, 

εκδόςεισ Rosili, Ακινα, 2010.  Rosili. 

παξακέλεη : «αο παξάγνπκε απηφ πνπ μέξνπκε λα θάλνπκε θαη κεηά ζα δνχκε πσο 
ζα πνπιεζεί». Μάιηζηα, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 
θάπνηεο επηρεηξήζεηο λα παληθνβάιινληαη απφ ηελ πηψζε ησλ πσιήζεψλ ηνπο θαη 
απφ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ αγνξά λα πηνζεηνχλε ηελ πην βξαρππξφζεζκε 
ζηξαηεγηθή πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηηο πσιήζεηο, θαηαξγψληαο έηζη ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ κάξθεηηλγθ.    


