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Πεδία εφαρμογής τοσ μάρκετινγκ 
 
Ο επξύο νξηζκόο ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ δόζεθε πην πάλσ ππνδειώλεη θαη ην 

επξύ θάζκα ησλ πεξηπηώζεσλ θαη πεδίσλ ζηα νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί. 
Όπσο αλαθέξζεθε, έλα ζεκειηώδεο ζεκείν αλαθνξάο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη ε 
ζπλαιιαγή. Έηζη, είλαη ζεκαληηθό λα ππνγξακκηζηεί όηη νη αξρέο θαη νη κέζνδνί ηνπ 
κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ επσθειώο ζε θάζε αλζξώπηλε, θνηλσληθή θαη 
νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή.  
 

Πέξα ινηπόλ από ην θιαζηθό πεδίν ησλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ θαη ζρέζεσλ, 
ην κάξθεηηλγθ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζε δεκόζηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνύο, ζε 
κε θεξδνζθνπηθνύο νξγαληζκνύο, ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή, ζε πξνζσπηθό 
επίπεδν αιιά θαη ζε ελδν-επηρεηξεζηαθό εξγαζηαθό επίπεδν. Απηό πνπ αιιάδεη ζε 
απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη ε θύζε ησλ ζπλαιιαζζόκελσλ κεξώλ, ην αληηθείκελν 
ηεο ζπλαιιαγήο ή ζρέζεο θαη ην δεηνύκελν απνηέιεζκα από ηελ εθαξκνγή ηνπ 
κάξθεηηλγθ.  

 
Έλα δεκόζην κνπζείν πξνζθέξεη έλα «πξντόλ» πνιηηηζκνύ ζε έλα επξύ θνηλό 

ειιήλσλ θαη μέλσλ πνιηηώλ θαη ηνπξηζηώλ. Η εθαξκνγή ηνπ κάξθεηηλγθ αθνξά 
ζηνλ εληνπηζκό ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ επηζθεπηώλ ηνπ (θάηνηθνη πεξηνρήο, 
εζσηεξηθόο – εμσηεξηθόο ηνπξηζκόο, δηάθνξεο ειηθίεο θαη γεσγξαθηθέο 
πξνειεύζεηο ηνπξηζηώλ, θνθ), ζηελ πξνβνιή κηαο ηζρπξήο θαη ειθπζηηθήο εηθόλαο 
θαη πξόηαζεο ζε θάζε θαηεγνξία πειαηώλ, ηε δηακόξθσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
κείγκαηνο κάξθεηηλγθ, όπνπ : 

 
• Τν πξντόλ είλαη ηα κόληκα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ, αιιά θαη νη δηάθνξεο 

πεξηνδηθέο εθζέζεηο πνπ κπνξεί λα νξγαλσζνύλ, ηα βηβιία, CDs, νη νδεγνί, ηα 
αλακλεζηηθά πνπ πξνζθέξνληαη πξνο πώιεζε, νη νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο πνπ 
κπνξεί λα νξγαλώλεη κε ζπλνδεία πνιύγισζζσλ μελαγώλ, ή άιιεο εθδειώζεηο 
πνπ κπνξεί πεξηζηαζηαθά λα θηινμελεί. 

 
• Η ηηκνινγηαθή ηνπ πνιηηηθή αθνξά ηηο ηηκέο εηζόδνπ θαη ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπο γηα δηάθνξεο πεξηόδνπο ηνπ έηνπο, εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, εηδηθέο νκάδεο 
όπσο ζρνιεία, ΚΑΠΙ, θνθ., αιιά θαη ηηο ηηκέο ησλ πξνο πώιεζε πξντόλησλ θαη 
επηπιένλ ππεξεζηώλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ (αλακλεζηηθά, μελαγήζεηο, θιπ). 

 
• Η πνιηηηθή επηθνηλσλίαο αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο ελέξγεηεο δηαθήκηζεο, 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ θιπ. πνπ εθαξκόδεη γηα λα γίλεη γλσζηό θαη λα πξνζειθύζεη 
επηζθέπηεο. 

 
• Η πνιηηηθή δηαλνκήο αθνξά ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο πώιεζεο ηνπ 

«πξντόληνο», όπσο ε αγνξά εηζηηεξίσλ κέζσ δηαδηθηύνπ, κέζσ ηειεθώλνπ, ζε 
γξαθεία ηνπξηζκνύ σο «παθέην» καδί κε άιιεο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θνθ. 

 
Έλαο κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο όπσο νη Γηαηξνί Xσξίο Σύλνξα ή ην 

Χακόγειν ηνπ Παηδηνύ απεπζύλνληαη παξάιιεια ζε δύν θνηλά, αθελόο εθείλνπο 
ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο (ζύκαηα θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ ή 
πνιέκσλ, γνλείο θαη παηδηά) θαη αθεηέξνπ ζηνπο εζεινληέο θαη δσξεηέο πνπ 
θαινύληαη λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν ηνπο. Έηζη νθείινπλ λα εληνπίζνπλ, λα 
ελεκεξώζνπλ, λα πξνζειθύζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ απηά ηα θνηλά, 
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δηακνξθώλνληαο αληίζηνηρα απηό πνπ πξνζθέξνπλ θαη ηα κέζα κε ηα νπνία ην 
πξνζθέξνπλ – δηαδηθαζία πνπ εκπίπηεη θαηεμνρήλ ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ 
κάξθεηηλγθ. 

 
Αληίζηνηρα, όηαλ ην θξάηνο απνθαζίδεη λα κεηώζεη ηνλ αξηζκό ησλ θαπληζηώλ 

θαη ηελ θαηαλάισζε ηζηγάξσλ πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηα θίλεηξα ησλ θαπληζηώλ θαη 
ηηο αληηζηάζεηο ηνπο ζηε κείσζε ηνπ θαπλίζκαηνο (έξεπλα αγνξάο), λα ζρεδηάζεη 
θαη λα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα επηθνηλσλίαο (αληηθαπληζηηθέο δηαθεκίζεηο θαη 
ζεκάλζεηο ζηηο ζπζθεπαζίεο ηζηγάξσλ), λα δηακνξθώζεη επλντθό ζεζκηθό πιαίζην 
(απαγόξεπζε θαπλίζκαηνο ζε δεκόζηνπο ρώξνπο) θαη απνζαξξπληηθή 
«ηηκνινγηαθή πνιηηηθή» (αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ ηζηγάξσλ κέζσ θόξσλ, πξόζηηκα 
ζηνπο θαπλίδνληεο ζε δεκόζηνπο ρώξνπο), λα ξπζκίζεη θαη λα πεξηνξίζεη ηε 
δηαλνκή ηνπ πξντόληνο (πώιεζε ηζηγάξσλ από θαηαζηήκαηα κε εηδηθή άδεηα, 
απαγόξεπζε πώιεζεο ζε άηνκα θάησ ησλ 18 εηώλ). 

 
Σε πξνζσπηθό επίπεδν, ε αλαδήηεζε εξγαζίαο είλαη επίζεο έλα πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ αξρώλ ηνπ κάξθεηηλγθ. Η επηινγή εηαηξεηώλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο, 
ε δηακόξθσζε ηνπ βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο, ε πξνεηνηκαζία ηεο ζπλέληεπμεο θαη 
ε δηαρείξηζή ηεο, ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ όξσλ ζπλεξγαζίαο, απαηηνύλ γλώζε ηεο 
άιιεο πιεπξάο, πξνζαξκνγή ζε απηή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 

 
Τέινο, κηα ζύγρξνλε εθαξκνγή ηνπ κάξθεηηλγθ, πνπ αγγίδεη ην πεδίν ηεο 

δηνίθεζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, είλαη ζην εζσηεξηθό ηεο επηρείξεζεο, ζηνπο 
εξγαδνκέλνπο ηεο. Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη ν 
βαζηθόηεξνο ζπληειεζηήο γηα ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο, 
αλεμάξηεηα από νπνηαδήπνηε ηερλνινγηθή εμέιημε . Πνιινί ζπγγξαθείο ηνπ 
Μάξθεηηλγθ ζεσξνύλ ην πξνζσπηθό κηαο επηρείξεζεο σο έλα από ηα ζηνηρεία ηνπ 
κείγκαηνο Μάξθεηηλγθ. Σηελ πξάμε όκσο, πνιινί επηρεηξεκαηίεο είλαη ηόζν 
πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ηελ εμσηεξηθή αγνξά, πνπ δε δίλνπλ ζεκαζία ζηελ 
εζσηεξηθή ηνπο αγνξά, δειαδή ζην πξνζσπηθό ηνπο.  

 
Είλαη όκσο εύθνιν λα θαληαζηεί θαλείο ηηο δπζκελείο επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη 

ζηελ πειαηεηαθή θίλεζε ελόο ππνθαηαζηήκαηνο κηαο ηξάπεδαο, έλαο ηακίαο πνπ 
είλαη κόληκα αγελήο. Καη αληίζηξνθα ηελ θαιή θήκε πνπ ζα αλέπηπζζε έλα 
θαηλνύξγην εζηηαηόξην, εάλ νη ζεξβηηόξνη ηνπ ήηαλ πάληα πξόζραξνη θαη ηδηαίηεξα 
εμππεξεηηθνί. Δπζηπρώο, ην κέγεζνο ησλ ζπλεπεηώλ ζηηο πσιήζεηο κηαο 
επηρείξεζεο από κηα θαθή ζπκπεξηθνξά ελόο εξγαδνκέλνπ πξνο έλα πειάηε είλαη 
ζπλήζσο κεγαιύηεξε από απηό κηαο θαιήο ζπκπεξηθνξάο. Επηπιένλ επεηδή ε 
δπζθήκηζε εμαπιώλεηαη πνιύ πην γξήγνξα από κηα ζεηηθή ζύζηαζε, γίλεηαη 
θαλεξό πόζν ζεκαληηθό είλαη νη εξγαδόκελνη ζε κηα επηρείξεζε λα είλαη πάληα 
θαιά εθπαηδεπκέλνη ζε ζέκαηα επαθήο κε ηνλ πειάηε, αιιά θαη λα αηζζάλνληαη 
ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία ηνπο. 

 
Έηζη, ε ζέζε εξγαζίαο είλαη ην εζσηεξηθό «πξντόλ» θαη νη ππάιιεινη νη 

εζσηεξηθνί πειάηεο. Καηά ζπλέπεηα, ην εζσηεξηθό κάξθεηηλγθ εθθξάδεη ηε βνύιεζε 
θαη ηα κέζα ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο λα αθνύζεη θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 
αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο, δεκηνπξγώληαο θαη δηαηεξώληαο θαιέο ζρέζεηο 
κεηαμύ πξνζσπηθνύ θαη δηνίθεζεο. Σε αληηζηνηρία κε ηνλ όξν «πξνζαλαηνιηζκόο 
ζηελ αγνξά» ρξεζηκνπνηείηαη κάιηζηα θαη ν όξνο «πξνζαλαηνιηζκόο πξνο ηελ 
εζσηεξηθή αγνξά»  (internal marketing orientation). 
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Απηή ε ζύληνκε ζπδήηεζε ηεο επξείαο εθαξκνγήο ηνπ κάξθεηηλγθ ππνγξακκίδεη 
επίζεο ηε ζεηηθή ηνπ ζπλεηζθνξά ζε κηα νηθνλνκία θαη θνηλσλία. 


