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ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ MARLO
Η δξμή ςξσ εογαλείξσ παοξσριάζεςαι ρςημ
ιρςξρελίδα ςξσ έογξσ MARLO με διάτξοξσπ
ςοόπξσπ και γλώρρεπ, ποξκειμέμξσ μα
ποξραομξρςεί ρςιπ ιδιαίςεοεπ αμάγκεπ ςξσ κάθε
μαθηςή. Για μα ρσμμξοτωθεί με ασςό ςξ ρκξπό,
έμαπ ξδηγόπ μαθηςή είμαι επίρηπ διαθέριμξπ ρςξ
διαδίκςσξ. Σα διατξοεςικά σλικά εμςόπ ςξσ
εογαλείξσ είμαι:

ΣΙ ΔΙΝΑΙ MARLO;
Σξ έογξ MARLO απξρκξπεί ρςη βελςίωρη ςηπ
αμςαγωμιρςικόςηςαπ ςωμ αγοξςικώμ ΜΜΔ μέρα
από ςημ αμάπςσνη εμόπ μεθξδξλξγικξύ
Δκπαιδεσςικξύ εογαλείξσ μάοκεςιμγκ Σξπικώμ
και Βιξλξγικώμ Ποξϊόμςωμ Διαςοξτήπ, και μα
εμθαοούμει ςημ αειτόοξ αμάπςσνη ςωμ
αγοξςικώμ πεοιξυώμ.
Σξ έογξ έυει σλξπξιηθεί από μια κξιμξποανία
από 7 εςαίοξσπ από 5 υώοεπ ςηπ ΔΔ πξσ
εκςείμεςαι από ςξ Βξοοά ρςξ Νόςξ ςηπ
Δσοώπηπ (Ιρπαμία, Κύποξπ, Ιςαλία, Λεςξμία,
Λιθξσαμία). Σξ MARLO έυει ωπ ρςόυξ μα
εμθαοούμει ςη ρσμεογαρία ςωμ ςξπικώμ
παοαγωγώμ και ρςξμ ςξμέα ςξσ ςξσοιρμξύ,
και μα δείνει πώπ ασςή η ρσμεογαρία μπξοεί
μα ξδηγήρει ρε πιξ επιςσυημέμξ μάοκεςιμγκ
και ςημ αμάπςσνη ςωμ δύξ ςξμέωμ.

- 23 σύμτομες μομάδες μάθησης που καλύπτουμ,
βαρικέπ γμώρειπ μάοκεςιμγκ, επιρκόπηρη ςξσ
ςοέυξμςξπ ξικξμξμικξύ πεοιβάλλξμςξπ, ειραγωγή
ρςημ έοεσμα αγξοάπ και ρςοαςηγικέπ
- Περιπτωσιολογικές μελέτες, με στόχο μα τημ
αμάδεινη παοαδειγμάςωμ καλώμ ποακςικώμ και
επιςσυημέμωμ ιρςξοιώμ ςξπικώμ παοαγωγώμ /
αγοξςώμ / ΜΜΔ ή επιυειοημαςιώμ. Οι μελέςεπ
πεοιπςώρεωμ δείυμξσμ πώπ ασςέπ ξι εςαιοείεπ και
ξι επιυειοημαςίεπ έυξσμ αμαπςύνει διάτξοεπ
σπηοερίεπ και ποξϊόμςα ςα ξπξία ποξωθηθξύμ με
επιςσυία, ποξρελκύξμςαπ πεοιρρόςεοξσπ πελάςεπ
και διατξοξπξιώμςαπ ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ ςξσπ.
Βίμτεο
που
πεοίπςωρηπ.

απεικομίζουμ

τις

μελέτες

- Ηλεκτρομικό βιβλιο το οποίο συγκεμτρώμει τις
ρύμςξμεπ
μξμάδεπ
μάθηρηπ
και
μελέςεπ
πεοιπςώρεωμ.
- Ιδιωτικός χώρος: περισσότερες πληροφορίες
ρυεςικά με ςα κύοια θέμαςα ςξσ έογξσ,
ποξραομξρμέμη ρε κάθε υώοα-εςαίοξ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
Σα
κύοια
εκμεςαλλεύριμα
απξςελέρμαςα
ρυεςίζξμςαι με, ςημ αμάπςσνη ςωμ ςξπικώμ

δικςύωμ, ςιπ ςξσοιρςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ ρςημ
γαρςοξμξμία, ςη γεωογία και ςα βιξλξγικά
ποξϊόμςα διαςοξτήπ, ςξ branding και ςα
μαθήμαςα καςάοςιρη με βάρη ςξ εογαλείξ.
Η πξιόςηςα έυει εκλητθεί ωπ πξλύ θεςική και
από ςξσπ δύξ εςαίοξσπ ςξσ έογξσ και ςα
ενωςεοικά εμδιατεοόμεμα μέοη από ςημ ξμάδαρςόυξ
ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΔΔΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ MARLO
Σξ ςελικό ρσμέδοιξ ςξσ έογξσ MARLO
ποαγμαςξπξιήθηκε ςξ απόγεσμα ςηπ 24ηπ
επςέμβοη. Για ποώςη τξοά ρςημ Πεοιτέοεια
ςηπ Δνςοεμαδξύοα, ρςημ πόλη ςξσ Κάθεοεπ
ρσγκεμςοώθηκαμ παοαγωγξί, διαμξμείπ, ρετ,
ερςιάςξοεπ και ςξσοιρςικέπ επιυειοήρειπ πξσ
ποξέουξμςαι από 7 υώοεπ ςηπ Δσοώπηπ ρςη
ςελική δοαρςηοιόςηςα ςξσ έογξσ.
ςόυξπ ςξσ ρσμεδοίξσ ήςαμ μα διεσκξλύμει ςη
δικςύωρη μεςανύ παοαγωγώμ, διαμξμέωμ, ρετ
και ερςιαςόοωμ ξι ξπξίξι εογάζξμςαι ρςξμ ςξμέα
ςηπ βιξλξγικήπ γεωογίαπ. Παοάλληλα, η
ρσμάμςηρη
ρςόυεσε
μα
εμςξπίρει
επιυειοημαςικέπ εσκαιοίεπ για ρσμεογαρία
μεςανύ παοαγωγώμ και ςξσ ςξσοιρμξύ.
Πεοιρρόςεοα από 80 άςξμα από 55 διατξοεςικέπ
ξογαμώρειπ παοακξλξύθηραμ ςημ εκδήλωρη,
και όπωπ απξδεικμύξσμ ξι έοεσμεπ ικαμξπξίηρηπ
ςα απξςελέρμαςα νεπέοαραμ ςιπ ποξρδξκίεπ
ςξσπ.

