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ΠΡΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Το βιβλίο «Μάρκετινγκ» των Α. Παντουβάκη, Γ. Σιώμκου και Ε. Χρήστου έρχεται να εμπλουτίσει
αλλά και να επικαιροποιήσει τη σχετική ελληνική βιβλιογραφία και θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρή
σιμο τόσο για φοιτητές όσο και για στελέχη που ασκούν το Μάρκετινγκ στην πράξη.
Η ανάγνωσή του ήταν για μένα μια πραγματικά ευχάριστη εμπειρία. Μέσα από τη μεστή γλώσσα
και τον δομημένο λόγο των συγγραφέων, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει την έν
νοια του Μάρκετινγκ και των βασικών αρχών που διέπουν την εφαρμογή του. Για τον λόγο αυτό
το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί και ένα πολύτιμο «χάρτη του Μάρκετινγκ» για κάθε προπτυχια
κό φοιτητή. Το βιβλίο είναι όμως ιδιαίτερα χρήσιμο και για τον μυημένο αναγνώστη: Μεταπτυχι
ακοί φοιτητές αλλά και στελέχη που ασκούν το μάρκετινγκ στην πράξη θα ωφεληθούν εξίσου, κα
θώς οι συγγραφείς έχουν καταβάλει μια εξαιρετική προσπάθεια να ενσωματώσουν τις πλέον σύγ
χρονες εξελίξεις στον χώρο του Μάρκετινγκ και να αναδείξουν τις παραμέτρους που θα πρέπει να
έχουν κατά νου αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.
Το συγκεκριμένο σύγγραμμα ξεχωρίζει ιδίως στην ελληνική πραγματικότητα και βιβλιογραφία
προσφέροντας με καθαρό, επιστημονικό και κατανοητό τρόπο τις βασικές αρχές της θεωρίας και
της εφαρμογής του Μάρκετινγκ. Μάλιστα, επεκτείνεται και στην περιγραφή περισσότερο εξειδι
κευμένων χώρων, όπως το Μάρκετινγκ στη ναυτιλία, τον τουρισμό και τον κλάδο αγροτικών προϊ
όντων & τροφίμων. Καθένας από αυτούς τους χώρους αυτούς θα δικαιολογούσε εύκολα ένα αυ
τοτελές βιβλίο δεδομένης μάλιστα της ιδιαίτερης σημασίας του για την ελληνική οικονομία, και μά
λιστα στις παρούσες συνθήκες. Ωστόσο, με αυτά τα εξειδικευμένα κεφάλαια οι συγγραφείς δίνουν
τον «τόνο» ―θα έλεγε κανείς― καθώς παρουσιάζουν συνοπτικά την εφαρμογή του Μάρκετινγκ
και στους συγκεκριμένους κλάδους.
Ένας επιπλέον λόγος που κάνει το βιβλίο να ξεχωρίζει είναι γιατί δίνει με εμφατικό τρόπο την
πραγματική διάσταση του Μάρκετινγκ, γεγονός που με χαροποίησε ιδιαίτερα κατά την ανάγνωσή
του. Πολλοί θεωρούν, ακόμα και σήμερα, ότι το μάρκετινγκ είναι πρακτικά η προσπάθεια της επι
χείρησης να πουλήσει μέσα από την έντονη επικοινωνιακή προσπάθεια αξιοποιώντας το σύνολο
των διαθέσιμων μέσων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής. Ωστόσο,
οι συγγραφείς αναδεικνύουν με σαφήνεια τον ευρύτερα διοικητικό ρόλο του Μάρκετινγκ που συμ
βάλλει στην προσπάθεια της επιχείρησης να αποκτήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα της

ΠΡΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

27

επιτρέψουν, εκτός από τη βελτίωση της θέσης της έναντι των ανταγωνιστών, να οικοδομήσει ταυ
τόχρονα μια διατηρήσιμη κερδοφορία με μοχλό την ικανοποίηση συγκεκριμένων φυσικών και συ
ναισθηματικών αναγκών των πελατών στους οποίους έχει στοχεύσει.
Άλλωστε το Μάρκετινγκ, ως εφαρμοσμένο επιστημονικό πεδίο, είναι η μοναδική διοικητική λει
τουργία (με τις Πωλήσεις φυσικά) που αποφέρει έσοδα και κέρδη στην επιχείρηση. Αναδεικνύ
οντας τον ρόλο αυτό οι συγγραφείς πρόσφεραν μια σημαντικότητα υπηρεσία στην επιχειρηματική
κοινότητα και την εκπαιδευτική κοινότητα, και για τον λόγο αυτό η συγγραφική τους προσπάθεια
είναι άξια συγχαρητηρίων.
Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τη βεβαιότητα ότι το συγκεκριμένο βιβλίο θα τύχει εξαιρετικής
αποδοχής από την ελληνική αγορά και θα βρει τη θέση που του αξίζει στη βιβλιοθήκη πολλών
αναγνωστών.
Prof. Spiros Gounaris, PhD
Professor of Marketing
Department of Marketing
University of Strathclyde Business School,
Head of PhD Program

28

Μάρκετινγκ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η ιδέα γι’ αυτό το βιβλίο κυοφορείτο στο μυαλό μας πολύ περισσότερο καιρό από ό,τι διήρκεσε η
συγγραφή του. Συνδέεται με το ενδιαφέρον μας για την επιστήμη του μάρκετινγκ, αλλά και το πά
θος μας να προσπαθούμε να μεταδίδουμε την όποια γνώση μας στις νέες ή τις νεότερες γενιές.
Μέσα από πολλά χρόνια στην έρευνα, τη διδασκαλία, τη συμβουλευτική, αλλά και την εφαρμογή
του μάρκετινγκ, γεννήθηκε ένα αναντικατάστατο υλικό που προσπαθήσαμε (επιτυχημένα ή όχι το
αφήνουμε στην κρίση του αναγνώστη) να το μορφοποιήσουμε και να το παρουσιάσουμε στον πιο
πολύτιμο... πελάτη μας – τον φοιτητή μας. Και το παρουσιάσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε, κα
θώς δεν μπορούσαμε να παραβλέψουμε αρκετούς περιορισμούς που σχετίζονται με πνευματικά
δικαιώματα χρήσης φωτογραφιών ή διαφημίσεων, οι οποίες θα έκαναν το βιβλίο ακόμα πιο δια
δραστικό – κάτι που ελπίζουμε ότι θα λύσουμε στην επόμενη έκδοσή του.
Στο σημείο αυτό αισθανόμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώ
πους που όχι μόνο «έβαλαν πλάτη», αλλά και κάποιες φορές μας ενέπνευσαν ή μας στήριξαν με
λόγια ή/και με έργα. Τον Εκδοτικό Οργανισμό Α.Α. Λιβάνη και προσωπικά τον Ηλία και τη Γιώ
τα Λιβάνη, που ασμαίνως και με ενθουσιασμό μάς ακολούθησαν στο... όνειρό μας βάζοντας έναν
ιστορικό εκδοτικό οίκο στη διάθεσή μας και παρέχοντάς μας πολύτιμους συμπαραστάτες τόσο από
το ατελιέ και την παραγωγή όσο και από τις δημόσιες σχέσεις. Τους διδακτορικούς φοιτητές μας
και ιδιαίτερα τον Χρήστο Πατσιούρα για την απέραντη υπομονή του να αντιμετωπίζει κρίσιμες κα
ταστάσεις πάντα με χαμόγελο, αλλά και αποτελεσματικότητα. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε παρά να
επισημάνουμε τον καθοριστικό ρόλο της επιμελήτριάς μας Έφης Μπόνη, που παραλάμβανε σελί
δες χαρτί και βάζοντας ατέλειωτες ώρες προσπάθειας, ωκεανούς υπομονής και πολύ μεράκι τις με
τέτρεπε σε σελίδες βιβλίου.
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά για τη συμβολή τους.
Α.Μ. Παντουβάκης
Γ.Ι. Σιώμκος
Ε.Σ. Χρήστου
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