
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΧΟΛΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Διαχείριςθ Σαυτότθτασ για Προοριςμοφσ και Σουριςτικζσ 
Επιχειριςεισ 

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 4 6 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ 
μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελληνική (και Αγγλική για φοιτητές προγράμματος 

ERASMUS) 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.hmu.gr/courses/BAT123/ 

1. 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 Παράρτημα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ αναμζνεται οι φοιτθτζσ να ζχουν τισ: 
 
Γνώσεις ϊςτε να μποροφν να:  

 Οριοκετοφν εννοιολογικά τθν ζννοια του branding 

 Κατανοοφν τθ ςθμαςία για τθν εφαρμογι ςχεδίων δθμιουργίασ ταυτότθτασ ςε τουριςτικζσ 
επιχειριςεισ και τουριςτικοφσ προοριςμοφσ  

 
Δεξιότητες ϊςτε να μποροφν να: 

 Αξιολογοφν το ρόλο των Οργανιςμϊν Διαχείριςθσ Προοριςμϊν ςτθν ςτρατθγικι 
διαχείριςθσ ταυτότθτασ προοριςμϊν 

 Αναλφουν με κριτικι ςκζψθ τα διάφορα ςχζδια branding που αναπτφςςονται από 
επιχειριςεισ και προοριςμοφσ 
 

Ικανότητες ϊςτε να μποροφν να: 

 χεδιάςουν και να υλοποιοφν ςχζδια branding για τουριςτικζσ επιχειριςεισ και 
προοριςμοφσ 
 

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 

Σο μάκθμα αποςκοπεί ςε: 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Η ζννοια τθσ μάρκασ (brand, brand name, λογότυπο, trademark, slogan, χαρακτιρασ, 
ςυςκευαςία, jingles) 

 Εννοιολογικι οριοκζτθςθ και βαςικζσ ζννοιεσ ςτο branding (brand identity, brand image, 
brand personality, brand loyalty, brand equity, brand awareness, brand positioning) 

 Ο ρόλοσ και θ ςθμαςία τθσ εταιρικισ ταυτότθτασ 

 Διαχείριςθ και προϊκθςθ τθσ εταιρικισ ταυτότθτασ 

 Σουριςτικοί προοριςμοί 

 Οργανιςμοί Διαχείριςθσ Σουριςτικϊν Προοριςμϊν 

 Διαχείριςθ ταυτότθτασ τουριςτικϊν προοριςμϊν 

 Η διαχρονικι ταυτότθτα τθσ Ελλάδασ μζςα από οπτικζσ αναπαραςτάςεισ και ςφμβολα 

 Μελζτεσ περίπτωςθσ από τουριςτικζσ επιχειριςεισ και προοριςμοφσ 
 

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο ςτθν τάξθ ι εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Η/Τ, projector, internet, e-mail 
Τποςτιριξθ τθσ 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 ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 78 

Ομαδικι ι ατομικι 
εργαςία 

30 

Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

15 

Αυτοτελισ μελζτθ 27 

  

  

  

  

  



ECTS Σφνολο Μαθήματοσ  
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

150 

 

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

I. Γραπτι τελικι εξζταςθ (70%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 

 Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 
II. Παρουςίαςθ Ατομικισ ι Ομαδικισ Εργαςίασ (30%) 

 
Οι φοιτθτζσ ζχουν πρόςβαςθ ςτο γραπτό τουσ εφόςον το 
επικυμοφν για επεξθγιςεισ αναφορικά με τα λάκθ τουσ. 
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ των εργαςιϊν είναι από τθν αρχι 
προςδιοριςμζνα και ξεκάκαρα ςτουσ φοιτθτζσ. 

 
 
 

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
 

 Δζφνερ, Α. και Καραχάλθσ, Ν. (2012). Marketing και Branding Τόπου. Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και 
Διαχείριςθσ Περιουςίασ Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ. 

 Μιλιοσ, Α. (2020). Εταιρικι ταυτότθτα και εικόνα. Ακινα: Κριτικι. 

 Μθτοφλα, Ρ. Και Καλδισ, Π. (2018). City Branding και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ. Ακινα: Εκδόςεισ 
Παπαηιςθ. 

 Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D. and Wanhill, S. (2019). Ειςαγωγι ςτον Τουριςμό. Αρχζσ και 
Πρακτικζσ. Broken Hill Publishers. 

 
 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 Journal of Destination Marketing & Management 

 Journal of Place Branding and Public Diplomacy 

 Journal of Product & Brand Management 

 Journal of Brand Management  

 

 


