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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει
τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των
πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.
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Ο σκοπός της στρατηγικής μάρκετινγκ
Σύμφωνα με το πακέτο εργασίας 7, η περιγραφή της συγκεκριμένης δραστηριότητας
έγκειται στην ανάπτυξη μιας ευρείας στρατηγικής μάρκετινγκ προκειμένου να προσεγγιστεί
η επιθυμητή ομάδα στόχος και να ανευρεθούν οι κατάλληλοι συμμετέχοντες για τα
σεμινάρια του EOF :
Πιο συγκεκριμένα η στρατηγική μάρκετινγκ εστιάζει στον :
1.
2.
3.
4.

Καθορισμός της ομάδας στόχου για τα πιλοτικά σεμινάρια του EOF
Καθορισμός των μεθόδων μάρκετινγκ
Καθορισμός των εργαλείων μάρκετινγκ
Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος

1. Καθορισμός της ομάδας στόχου για τα πιλοτικά σεμινάρια του EOF
Προκειμένου να δοκιμασθεί το πιλοτικό πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί, είναι
καθοριστικής σημασίας να εφαρμοσθεί νωρίτερα η δέουσα στρατηγική μάρκετινγκ, έτσι
ώστε να προσελκυστεί η κατάλληλη για τα σεμινάρια ομάδα στόχος και να ανευρεθεί
συγκεκριμένος αριθμός από κατάλληλους συμμετέχοντες.
Η κατάλληλη – επιθυμητή ομάδα στόχος είναι :
Σύμβουλοι :
 Σύμβουλοι Απασχόλησης
 Εκπαιδευτές που ασχολούνται και ενδιαφέρονται για την καθοδήγηση ατόμων που
αναζητούν εργασία
Μέντορες:
Εργαζόμενοι, οι οποίοι :
 Συμμετέχουν ενεργά στην πρακτική/εργασιακή εκπαίδευση των νέων εργαζομένων ή
εκπαιδευομένων (π.χ. φοιτητών, μαθητευομένων, κ.τ.λ)
 ενδιαφέρονται για την συμβουλευτική ατόμων που αναζητούν εργασία
 εργάζονται σε τμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

2. Μέθοδοι Μάρκετινγκ
Υπάρχει, ένας μεγάλος αριθμός από ομάδες στις οποίες χρειάζεται να στοχεύσουμε άμεσα
μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς γνωρίζουμε ότι θα μπορούσαν να
ωφεληθούν από το πρόγραμμα. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό, αυτές οι ομάδες να
γνωρίσουν λεπτομερώς ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο έργο, έτσι ώστε να είναι σε
θέση να εκτιμήσουν τα πιθανά οφέλη που μπορούν να αντλήσουν από την συμμετοχή τους
σε αυτό.
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Επιπλέον και αφού οι ομάδες στόχοι έχουν καθορισθεί, θα πρέπει να καθορίσουμε τους
οργανισμούς και τις επιχειρήσεις με τις οποίες αυτά τα άτομα συνεργάζονται, προκειμένου
να προσεγγισθούν και να κοινοποιηθεί σε αυτούς το μήνυμα αναφορικά με τα πιλοτικά
σεμινάρια του EOF.
Μέθοδοι για να προσελκυσθούν συμμετέχοντες για τα σεμινάρια :
1. Δεδομένου ότι το EOF «τρέχει» εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, χρήσιμο θα ήταν να
αξιοποιήσουμε το αποτέλεσμα από τις ενέργειες δραστηριότητας που έχουν γίνει έως
τώρα:
α. Κάθε εταίρος καθ’ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου υλοποίησης του
προγράμματος, έχει ανιχνεύσει και καταγράψει ένα αριθμό ατόμων που έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον να λαμβάνουν πληροφορίες και ενημέρωση αναφορικά με το
πρόγραμμα EOF.
β. Κάθε εταίρος έχει μια βάση δεδομένων και μια λίστα ηλεκτρονικών διευθύνσεων από
συνεργάτες ή πιθανές προηγούμενες συνεργασίες :
i. εκπαιδευτές
ii. συμβούλους
iii. επιχειρήσεις και οργανισμούς
γ. Κάθε εταίρος συμμετέχει σε ένα αριθμό δικτύων για λόγους δημοσιότητας.
δ. Κάθε εταίρος θα έπρεπε να ενημερώσει μέσω της συμμετοχής του σε άλλα έργα,
αναφορικά με τον σκοπό του συγκεκριμένου προγράμματος και την αναζητούμενη
ομάδα στόχο.
2. Έτσι λοιπόν, κάθε εταίρος θα έπρεπε να αποστείλει μέσω e‐mail (προτείνεται), μέσω
ταχυδρομείου ή μέσω Φαξ σε ανθρώπους και οργανισμούς, σε υφιστάμενες ή
προηγούμενες συνεργασίες, όπως αναφέρουμε παραπάνω τα ακόλουθα:
α. Προσκλητήρια επιστολή,
β. Ενημερωτικό φυλλάδιο σεμιναρίου, και/ή
γ. Αίτηση συμμετοχής
Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής των παραπάνω συνιστάται να υπάρξει μια
ανατροφοδότηση μέσω τηλεφώνου προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα
των ενεργειών που έχουν αναληφθεί.
3. Κάθε εταίρος πρέπει να αποστείλει ένα δελτίο τύπου στα τοπικά μέσα (έντυπα και
ηλεκτρονικά) για την πρόσκληση ατόμων αναφορικά με την συμμετοχή τους στα
σεμινάρια.
4. Κάθε εταίρος πρέπει να κάνει μια ανακοίνωση για τα σεμινάρια στην ιστοσελίδα του.
Πέρα από τα παραπάνω, κάθε οργανισμός είναι ελεύθερος να υλοποιήσει την όποια
επιπλέον δραστηριότητα κρίνει ως απαραίτητη, προκειμένου να καταφέρει να προσεγγίσει
και να προσελκύσει την κατάλληλη ομάδα στόχο για την υλοποίηση των πιλοτικών
σεμιναρίων.
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Παρακάτω, στα παραρτήματα επισυνάπτονται τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για την
υλοποίησης της στρατηγικής μάρκετινγκ.

3. Εργαλεία Μάρκετινγκ
Για τον λόγο αυτόν τα εργαλεία που έχουν σχεδιασθεί προκειμένου να επιτευχθεί η
προσέγγιση και η προσέλκυση της ζητούμενης ομάδας στόχου είναι :
1. Μια προσκλητήρια επιστολή
Ο σκοπός του συγκεκριμένου εργαλείου είναι να παράσχει όλη την κατάλληλη
πληροφορία αναφορικά με το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσκαλώντας
ταυτόχρονα τα άτομα από τις ζητούμενες ομάδες στόχου να συμμετάσχουν στα πιλοτικά
εκπαιδευτικά σεμινάρια.
2. Ενημερωτικό φυλλάδιο σεμιναρίου
Αυτό το έντυπο έχει σχεδιασθεί προκειμένου να προσκαλέσει επίσημα τα άτομα από τις
συγκεκριμένες ομάδες στόχου, παρέχοντας πληροφορίες αναφορικά με :
 Το πρόγραμμα EOF (γενικά)
 Την ομάδα στόχο στην οποία απευθύνεται
 Το περιεχόμενο του σεμιναρίου, την διάρκεια του σεμιναρίου και την διάρκεια της
κάθε συγκεκριμένης ενότητας
 Τις θεματικές και τις υποενότητες που θα αναλυθούν κατά την διάρκεια του
σεμιναρίου
 Το Εκπαιδευτικό Υλικό του σεμιναρίου
 Την εν γένει υλοποίηση του σεμιναρίου, όπως, τον οργανισμό που το υλοποιηθεί,
τον τόπο και την περίοδο κατά την οποία θα υλοποιηθεί
 Τον υπεύθυνο επικοινωνίας του κάθε οργανισμού αναφορικά με το συγκεκριμένο
πρόγραμμα
Επιπλέον το ενημερωτικό φυλλάδιο του σεμιναρίου περιλαμβάνει μια
αποκοπτώμενη μικρή αίτηση συμμετοχής / εγγραφής στα πιλοτικά σεμινάρια του
EOF.
3. Μια αίτηση συμμετοχής
Το συγκεκριμένο έντυπο έχει σχεδιασθεί ώστε να μπορεί να αποστέλλεται εύκολα μέσω
φαξ. Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά :
 Ένα εύκολα αποκοπτώμενο έντυπο αίτησης το οποίο συμπληρώνεται από όσους
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν προκειμένου να εγγραφούν στα πιλοτικά
προγράμματα του EOF
 Το περιεχόμενο του σεμιναρίου, την διάρκεια του σεμιναρίου και την διάρκεια της
κάθε συγκεκριμένης ενότητας
 Τις θεματικές και τις υποενότητες που θα αναλυθούν κατά την διάρκεια του
σεμιναρίου
Στρατηγική Μάρκετινγκ
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 Τους εκπαιδευτές της κάθε συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας
 Τον υπεύθυνο επικοινωνίας του κάθε οργανισμού αναφορικά με το συγκεκριμένο
πρόγραμμα

4. Χρονοδιάγραμμα
Τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη των πιλοτικών σεμιναρίων, κάθε εταίρος του
προγράμματος πρέπει να εφαρμόσει την στρατηγική μάρκετινγκ προκειμένου να
προσεγγίσει και να προσελκύσει την κατάλληλη ομάδα στόχο (σύμβουλοι / μέντορες) για το
κάθε ένα από τα πιλοτικά σεμινάρια.

Συνοψίζοντας την στρατηγική μάρκετινγκ
Έτσι λοιπόν, συνοψίζοντας την στρατηγική μάρκετινγκ, αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Εφαρμογή τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη των πιλοτικών σεμιναρίων
2. Ξεκάθαρο προσδιορισμό των ομάδων στόχου (Σύμβουλοι / Μέντορες)
3. Ξεκάθαρο προσδιορισμό των μεθόδων μάρκετινγκ που πρέπει να γίνει χρήση
4. Εργαλεία για την εφαρμογή της στρατηγικής μάρκετινγκ, τα οποία και θα
χρησιμοποιηθούν (Εργαλεία Μάρκετινγκ)
5. Την αποστολή του «μηνύματος» στις ομάδες στόχου (μέσω λιστών ηλεκτρονικών
διευθύνσεων, βάσεων δεδομένων του κάθε εταίρου)
6. Αξιοποίηση πιθανών συνεργασιών στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων και
υφιστάμενων καναλιών επικοινωνίας με τις ομάδες στόχου (εκπαιδευτές,
επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί κ.τ.λ) οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν σε όρους
δημοσιότητας και προσέλκυσης της κατάλληλης ομάδας στόχου για τα πιλοτικά
σεμινάρια.
7. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των αναλαμβανόμενων ενεργειών μάρκετινγκ
8. Ανατροφοδότηση μέσω τηλεφώνου
9. Αξιολόγηση των προσπαθειών που έχουν γίνει και των ενεργειών που έχουν
αναληφθεί.
10. Οι εταίροι θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να εκτελέσουν τις ενέργειες όπως αυτές
συνοψίζονται. Η όποια επιπρόσθετη ενέργεια αναληφθεί είναι περισσότερο από
καλοδεχούμενη.
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ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Προσκλητήρια επιστολή για το κάθε πιλοτικό
σεμινάριο
Αγαπητοί/ες κύριοι/ες
Ασχολείστε με την επαγγελματική κατάρτιση, ως εκπαιδευτής, σύμβουλος ή
μέντορας, με ειδικότητα την καθοδήγηση και την συμβουλευτική υποστήριξη
ανέργων;
Εργάζεστε σε τμήματα ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων;

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στα πιλοτικά προγράμματα κατάρτισης που θα
υλοποιηθούν στα πλαίσια του European Outplacement Framework (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προώθησης στην Αγορά Εργασίας), τα οποία εστιάζουνε στην περαιτέρω βελτίωση της
επάρκειας των εκπαιδευτών και μεντόρων, και στην επικαιροποίηση των γνώσεων τους
πάνω σε καινοτομικά προϊόντα που εφαρμόζονται στην Ευρώπη σήμερα σε θέματα
προώθησης στην αγορά εργασίας.
Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να καταστούν ακόμη πιο ικανοί στο να μεταδώσουν τις
απαιτούμενες

σύγχρονες

δεξιότητες

στους

εκπαιδευόμενους/υποστηριζόμενους,

βοηθώντας τους αποφασιστικά να ενσωματωθούν στο συντομότερο δυνατό χρονικό
διάστημα στην αγορά εργασίας.
Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών και μεντόρων που διοργανώνεται στη χώρα σας και την γλώσσα σας. Στην
Ελλάδα το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα υλοποιηθεί στην Λάρισα και στο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κ.Ε.Ε
Α.Ε http://www.dimitra.gr , παρακαλώ για περαιτέρω ενημέρωση επικοινωνήστε με το
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Κ.Ε.Ε Α.Ε και τον κ. Μόσχη Λευτέρη στο τηλ. 2410 554026 ή στο
moschis@dimitra.gr
Για την εγγραφή σας δεν απαιτείται οικονομική συμμετοχή, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά
προτεραιότητας και με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Για πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EOF επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα του έργου http://www.eu‐eof.net
Στρατηγική Μάρκετινγκ

7

“DIMITRA” Institute of Training and Development

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ EOF
A/ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ EOF
B/ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ EOF
A/ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ EOF
B/ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
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