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Στην ενότητα αυτή γίνεται μια εισαγωγή στη

σημασία του μάρκετινγκ για μια μελισσοκομική

επιχείρηση καιεξηγούνταιοικύριοιπαράγοντες

που πρέπει να υπολογίζει ο μαθητής, όταν

προωθεί το προϊόν του. Εκτιμώμενη διάρκεια

ενότητας: 8 ώρες.

Ενότητα 7. Μ άρκετινγκ προϊόντων μελισσοκομίας

Εισαγωγή

Πηγή: Pexels

https://www.pexels.com/es-es/


Ο μαθητής θα μάθει τι είναι το

μάρκετινγκ καιπώς μπορείνα το

κάνει για τη μελισσοκομική του

επιχείρηση. Επιπλέον θα εξηγηθούν

τα βασικά βήματα που πρέπεινα

κάνετεπροκειμένου να αρχίσετενα

αναπτύσσετε μια επιτυχημένη

στρατηγική προώθησης για

οποιαδήποτε νέα μελισσοκομική

επιχείρηση.

Ενότητα 7. Μ άρκετινγκ προϊόντων μελισσοκομίας
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Πηγή: Pexels
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Αφού ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα, θα γνωρίζετε:

• Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του μάρκετινγκ που έχουν εφαρμογή στη

μελισσοκομία.

• Τοπόσοσημαντικήείναιμια δυνατήστρατηγική μάρκετινγκ.

• Τη σημασία τουνα έχετεδική σαςμάρκα.

• Τα εργαλεία πουχρειάζεστεγια να καθορίσετετιμή,προϊόν,τοποθεσία καιπροώθηση.

• Τησημασία τωνμέσωνκοινωνικήςδικτύωσηςγια τη μελισσοκομία.

• Πώςνα δημιουργήσετετηνετικέτα σας.

• Νομικέςπροϋποθέσειςπουπρέπεινα πληροίηετικέτα σας.

Ενότητα 7. Μ άρκετινγκ προϊόντων μελισσοκομίας

Μ αθησιακά αποτελέσματα – Γνώσεις



Αφού ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα, θα μπορείτε:

• Να εφαρμόζετε τεχνικές μάρκετινγκ που θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας να

αναπτυχθεί.

• Να επιλέγετεσχετικέςπληροφορίεςγια τηνπροώθηση τηςεπιχείρησήςσας.

• Να επιλέγετετιςπληροφορίεςπουπρέπεινα αναγράφονταιστηνετικέτα σας.

• Να επιλέγετετα κατάλληλα μέσα κοινωνικέςδικτύωσηςγια τηνεπιχείρησή σας.

• Να εφαρμόζετε αποτελεσματικές συμβουλές για να ενισχύσετε την προώθηση των

προϊόντωνσας.

Ενότητα 7. Μ άρκετινγκ προϊόντων μελισσοκομίας

Μ αθησιακά αποτελέσματα– Δεξιότητες & Προσόντα



Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε γιατί είναι σημαντικό το μάρκετινγκ για μία 

μελισσοκομική επιχείρηση. Θα αναλύσουμε τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ, 

βοηθώντας έτσι στον μαθητή να αναπτύσσει αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ 

και να εξασφαλίζει την αποδοτική χρήση πόρων και την αποτελεσματικότητα των 

προωθητικών εκστρατειών.

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα μπορείτενα αναπτύξετετηνκριτική σαςικανότητα.

• Θα γνωρίσετετιείναιπλάνομάρκετινγκ.

• Θα μπορείτε να αναλύετε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να περιλαμβάνει το

μάρκετινγκπλάνοσας.

• Θα μπορείτενα υλοποιείτεένα πλάνομάρκετινγκ.

Αντικείμενο 1. Μ ια μικρή εισαγωγή στο μάρκετινγκ



Τιείναιτομάρκετινγκ;

Το μάρκετινγκ είναιη δραστηριότητα μιαςεταιρείαςμε

στόχο τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας ενός

προϊόντος.

Μ ια μελισσοκομική επιχείρηση ξεκινά με τη συγκομιδή,

μετά ακολουθείη παραγωγή,η διανομή,η διαφήμιση

καιη πώληση.

Το μάρκετινγκ ενισχύει τη διαφήμιση για καλύτερες

πωλήσεις.

Αντικείμενο 1. Μ ια μικρή εισαγωγή στο μάρκετινγκ

ΠΩΛΗΣΗ

ΔΙΑΝΟΜ Η

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΓΚΟΜ ΙΔΗ

ΔΙΑΦ ΗΜ ΙΣΗ



Το μάρκετινγκ είναι απαραίτητο για τη

βιομηχανία τηςμελισσοκομίας.

Οι περισσότερες μελισσοκομικές επιχειρήσεις

είναιμικρέςεταιρείεςπου ανταγωνίζονταισεμια

αγορά όπουυπάρχειμεγάληζήτηση προϊόντων.

Πηγή: Pexels

Για αυτό είναι τόσο σημαντικό το μάρκετινγκ για τον μελισσοκόμο. Μ ια επιτυχημένη

στρατηγική μάρκετινγκθα προσθέσειαξία στοπροϊόνσας,θα αυξήσειτα οφέλη σαςκαιθα

τοποθετήσειτημάρκα σαςστηνκατηγορία τηςυψηλήςποιότητας.

Αντικείμενο 1. Μ ια μικρή εισαγωγή στο μάρκετινγκ

Γιατί είναι σημαντικό το μάρκετινγκ 

για μια μελισσοκομική επιχείρηση;

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-abejas-apicultura-apis-mellifera-56876


Βασικέςέννοιεςτουμάρκετινγκ

Οιδιαφημιστικές τεχνικές μπορούν να ενισχύονταιμε

διάφορους τρόπους,πάντα στα πλαίσια ενός πλάνου

μάρκετινγκ.

Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι που μπορούν να

χρησιμοποιούνοιμελισσοκομικέςεπιχειρήσεις:

➢ Απευθείαςπώληση – Πολλαπλά κανάλια

➢ Υλικήπροώθηση

➢ Προώθηση στα μέσα κοινωνικήςδικτύωσης

➢ Απόστόμα σεστόμα

➢ Εκδηλώσεις

ΠΩΛΗΣΗ

ΔΙΑΝΟΜ Η

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΓΚΟΜ ΙΔΗ

ΔΙΑΦ ΗΜ ΙΣΗ

Αντικείμενο 1. Μ ια μικρή εισαγωγή στο μάρκετινγκ



➢ Απευθείας πώληση – πολλαπλά κανάλια: Η στρατηγική αυτή

συνδυάζειυλικά καιδιαδικτυακά κανάλια πωλήσεων.

➢ Υλική προώθηση: Χρησιμοποιώντας φυλλάδια, αφίσες και

καταλόγους, μπορείτε να αυξήσετε τις πωλήσεις άλλων

προϊόντωνμελισσοκομικής.

➢ Εκδηλώσεις: Πολύ χρήσιμεςγια τηνπροσέλκυση πελατών που

δενγνωρίζουνακόμη τηνεπιχείρησήσας.
Πηγή: Pexels

Αντικείμενο1. Μ ια μικρή εισαγωγή στο μάρκετινγκ

https://www.pexels.com/es-es/foto/escritura-escribiendo-notas-billetes-3782226/


➢ Προώθηση στα μέσα κοινωνικήςδικτύωσης: Τα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναιο καλύτερος

σύμμαχος στις μέρες μας. Μ πορείτε να

ξεκινήσετε φτιάχνοντας έναν ιστότοπο και

μετά ανοίγοντας προφίλ στα πιο δημοφιλή

μέσα.

➢ Από στόμα σε στόμα: Βοηθά να προσεγγίσετε

νέους πελάτες. Θα βοηθούσε ένα σύστημα

αξιολόγησης προϊόντων στον ιστότοπό σας,

ώστενα μπορούνοιπελάτεςνα εκφράζουν τη

γνώμη τους.

Source: Pexels

Αντικείμενο 1. Μ ια μικρή εισαγωγή στο μάρκετινγκ

https://www.pexels.com/es-es/foto/apple-internet-iphone-macbook-pro-40185/


Στο πλάνο μάρκετινγκ καθορίζεταιη στρατηγική για τηνεπερχόμενη

χρονική περίοδο, με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της

εμπορευσιμότητας. Αναλύεται λεπτομερώς η μέθοδος που θα

χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της εμπορευσιμότητας των

προϊόντων. Αυτήπρέπεινα περιλαμβάνει:

➢ Επισκόπησητωνδιαφημιστικώνδραστηριοτήτωντηςεπιχείρησης.

➢ Τουςστόχουςκαιτα σχέδιά σαςγια τομέλλον (μετρήσιμα).

➢ Τον χρονικό ορίζοντα μέσα στον οποίο πρέπει να τους έχετε

πετύχει.

➢ Κάθεβήμα τουπλάνουξεχωριστά.

➢ Τουςτρόπουςμετουςοποίουςθα υπολογίζετετηνπρόοδο.

➢ Ποιοςείναιοστόχοςσαςκαιτιαναμένεταιαπόεσάς.

Αντικείμενο 1. Μ ια μικρή εισαγωγή στο μάρκετινγκ



Οιστόχοιπρέπεινα ακολουθούντη λογική S.M.A.R.T.:

• Συγκεκριμένοι. Δηλαδή,να τουςγράφετεμεαπλά λόγια.

‘Θέλω να αναπτυχθείη επιχείρησή μου.’

• Μ ετρήσιμοι. Να χρησιμοποιείτεσυγκεκριμένα ορόσημα.

‘Θέλω να έχειαναπτυχθείεντόςτριώνμηνών.’

• Εφικτοί. Πρέπεινα είναιρεαλιστικοί.

‘Μ έσα στονεπόμενομήνα θα έχω αυξήσειτιςπωλήσειςμουκατά 2%.’

• Σχετικοί. Να είναισημαντικοίγια εσάς.

‘Θέλω να είναιπιοβιώσιμη η επιχείρησή μου.’

• Χρονικά καθορισμένοι. Πρέπεινα θέτετεχρονοδιάγραμμα.

‘Θα δω πόσοέχουναυξηθείοιπωλήσειςσεδύοεβδομάδες.’

Αντικείμενο 1. Μ ια μικρή εισαγωγή στο μάρκετινγκ



Σύνοψη

• Τομάρκετινγκθα σαςβοηθήσεινα βελτιώσετετηνεμπορευσιμότητα τωνπροϊόντωνσας.

• Το μάρκετινγκ θα προσθέσειαξία στο προϊόν σας,θα αυξήσειτα οφέλη σας καιθα

τοποθετήσειτημάρκα σαςστηνκατηγορία τηςυψηλήςποιότητας.

• Υπάρχουν πολλοίτρόποιπροώθησης της επιχείρησής σας, τόσο σε υλικά,όσο καισε

ψηφιακά κανάλια.

• Είναισημαντικό να ακολουθείτεένα προκαθορισμένο πλάνο για να θέτετετουςκύριους

στόχουςμάρκετινγκ, οιοποίοιθα πρέπεινα είναιπάντα μετρήσιμοι.

Αντικείμενο 1. Μ ια μικρή εισαγωγή στο μάρκετινγκ



Το πρότυπο αυτό θα σας

βοηθήσει να δημιουργήσετε

τοδικόσαςπλάνομάρκετινγκ.

Ασκήσεις

ΠΛΑΝΟ Μ ΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ο ΣΤΟΧΟΣ Μ ΟΥ:

3 Μ ΗΝΕΣ 12 Μ ΗΝΕΣ6 Μ ΗΝΕΣ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΟΔΟΣ

Αντικείμενο 1. Μ ια μικρή εισαγωγή στο μάρκετινγκ



Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε ποιες είναι οι 4 βασικές παράμετροι του μάρκετινγκ, 

ποιες βασικές έννοιες πρέπει να αναπτύξετε και πώς να τις προσεγγίσετε.

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα έχετεμια γενικήεικόνα τηςστρατηγικήςσαςγια τομάρκετινγκ.

• Θα γνωρίζετετιςβασικέςσυνιστώσεςστιςοποίεςπρέπεινα εστιάζειμια στρατηγική

μάρκετινγκ.

Αντικείμενο2. Οι 4 βασικές παράμετροι του μάρκετινγκ

Μ αθησιακά αποτελέσματα – Δεξιότητες & Προσόντα



Οι ‘4 παράμετροιτου μάρκετινγκ’είναιένα πολύ

χρήσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό μιας

στρατηγικήςμάρκετινγκ.

Προκειμένουνα ξεκινήσετενα αναπτύσσετεαυτότο

εργαλείο, είναι απαραίτητο να απαντήσετε σε

κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις ακόλουθες

παραμέτρους. Οιαπαντήσεις σας θα αποτελέσουν

τη βάση ανάπτυξηςτηςστρατηγικήςμάρκετινγκ:

1. Προϊόν

2. Τιμή

3. Χώρος

4. Προώθηση

Πηγή: Pexels

Αντικείμενο2. Οι 4 βασικές παράμετροι του μάρκετινγκ

https://www.pexels.com/es-es/foto/billetes-boligrafo-concepto-copa-7357/


ΠΡΟΪΟΝ

Ξεκινάμεαπό το προϊόν. Όλα τα προϊόντα σαςπρέπεινα

είναι σαφή και καταχωρισμένα. Μ ετά πρέπει να

αναρωτηθείτε τα παρακάτω, προκειμένου να

καταλάβετε καλύτερα τη σχέση ανάμεσα στις ανάγκες

τουπελάτηκαιστα προσφερόμενα προϊόντα.

➢ Τιπροσδοκίεςέχειοπελάτηςαπότοπροϊόνμου;

➢ Ποιες ανάγκες του πελάτη καλύπτουν τα

μελισσοκομικά προϊόντα;

➢ Ποια χαρακτηριστικά πρέπεινα έχειτο προϊόν,ούτως

ώστενα καλύπτειτιςανάγκεςτωνπελατώνμου;
Πηγή: Pexels

Αντικείμενο2. Οι 4 βασικές παράμετροι του μάρκετινγκ

https://www.pexels.com/es-es/foto/comida-panal-abeja-oro-4111270/


ΤΙΜ Η

Η δεύτερη παράμετρος που πρέπεινα αναλογιστούμε

είναι η τιμή. Η τιμή είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς

επηρεάζειάμεσα τονπελάτη.

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν έχουν να κάνουν μετην

ευαισθησία τωνπελατώνωςπροςτηντιμή.

➢ Πόσοεκτιμά τοπροϊόνοπελάτης;

➢ Έχει ήδη καθιερωθεί κάποια τιμή από τον

ανταγωνισμό;

➢ Θα έχω όφελος,ανρίξω τιςτιμέςμου;

Πηγή: Pexels

Αντικείμενο2. Οι 4 βασικές παράμετροι του μάρκετινγκ

https://www.pexels.com/es-es/foto/boligrafo-cuaderno-datos-diagrama-669615/


ΧΩΡΟΣ

Πρέπεινα αναλογιστείτεκαιτονχώρο. Αναφερόμαστεστοσημείοόπουπιστεύετεότι

θα αναζητούντα προϊόντα σαςοιπελάτες.

Όταν λέμε «σημείο»,εννοούμε τόσο τα υλικά,όσο καιτα διαδικτυακά μαγαζιά. Για

παράδειγμα:

➢ Πούθα ψάξουννα βρουντα προϊόντα μουοιπελάτες;

➢ Πώςμπορώ να ξεχωρίσω τα κατάλληλα κανάλια διανομής;

➢ Ποιεςπροσδοκίεςθα έχουνοιπελάτεςμουγια τοκατάστημά μου;

Αντικείμενο2. Οι 4 βασικές παράμετροι του μάρκετινγκ



ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Τέλος, σημαντικά είναι και τα προωθητικά κανάλια. Πρέπει να γνωρίζετε εκ των

προτέρων με ποια μέσα θα προωθήσετε τα προϊόντα σας. Παρακάτω θα δούμε πόσο

μπορούννα βοηθήσουντα μέσα κοινωνικήςδικτύωσηςμια επιχείρηση. Μ πορείτε,όμως,

να ξεκινήσετεκάνονταςτιςεξήςερωτήσεις:

➢ Πού καιπότεπρέπεινα απευθύνομαικατευθείαν

στοκοινόμου;

➢ Πώςπροωθούντα προϊόντα τουςοιανταγωνιστές

μου;

Πηγή: Pexels

Αντικείμενο2. Οι 4 βασικές παράμετροι του μάρκετινγκ

https://www.pexels.com/es-es/foto/amor-blanco-carta-color-1851415/


Σύνοψη

• Οι4 βασικές παράμετροιτου μάρκετινγκ θα σας βοηθήσουν να θέσετε τα θεμέλια

τηςστρατηγικήςσαςγια τομάρκετινγκ.

• Οι βασικές έννοιες που πρέπει να αναλύσετε είναι: Προϊόν, Τιμή, Χώρος και

Προώθηση.

➢ Το προϊόν θα σας βοηθήσεινα καταλάβετε τη σχέση ανάμεσα στις ανάγκες των

πελατώνκαιστα διατιθέμενα προϊόντα.

➢ Η τιμήθα σαςδείξειπώςανταποκρίνονταιοιπελάτεςστιςαλλαγέςτηςτιμής.

➢ Ο χώροςθα σαςδείξειπούθα αναζητήσουντα προϊόντα σαςοιπελάτες.

➢ Η προώθησηθα συνδέσειτηνεπιχείρησήσαςμετα προωθητικά κανάλια.

Αντικείμενο2. Οι 4 βασικές παράμετροι του μάρκετινγκ



Το πρότυπο αυτό τουεργαλείουτων4 παραμέτρων

θα σας βοηθήσει να απαντήσετε στις

προαναφερθείσεςερωτήσεις.

Γράψτετιςαπαντήσειςσαςσεκάθεπεριοχή για να

αποκτήσετεμια γενική εικόνα τηςστρατηγικήςσας

για τομάρκετινγκ.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΤΙΜ ΗΠΡΟΪΟΝ

ΧΩΡΟΣ

Αντικείμενο2. Οι 4 βασικές παράμετροι του μάρκετινγκ

Ασκήσεις



Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε τις βασικές έννοιες δημιουργίας καιδιαχείρισης

μάρκας. Στο τέλοςτου θα γνωρίζετεπερισσότερα για τα οφέλη του να έχεικάποιος

δυνατή μάρκα,ενώ θα σαςδώσουμεκαικάποιεςσυμβουλέςπου θα σαςβοηθήσουν

να καταλήξετεστηνιδανικήμάρκα για εσάς.

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα γνωρίζετεγιατίείναισημαντικέςοιμάρκεςγια μία επιχείρηση.

• Θα εφαρμόζετεσυγκεκριμένεςοδηγίεςγια τη δημιουργία τηςμάρκαςσας.

Αντικείμενο3. Δημιουργία μάρκας

Μ αθησιακά αποτελέσματα – Δεξιότητες & προσόντα



Τιείναιημάρκα;

Η μάρκα είναι το αναγνωριστικό στοιχείο

που χαρακτηρίζει τα προϊόντα και την

επιχείρηση.

Διαφοροποιεί την εταιρεία σας από τον

ανταγωνισμό καιεπιτρέπειστουςπελάτεςνα

αναγνωρίζουντα προϊόντα σας.

Αποτελείταιαπό ένα σύμβολο ή όνομα το

οποίο πρέπεινα καταχωρηθείως δικό σας

καινα τοποθετηθείσεόλα τα προϊόντα.

Πηγή: Canva

Αντικείμενο3. Δημιουργία μάρκας

https://www.canva.com/photos/MADGwDuak00-person-holding-covered-honey-jar/


Πώςμπορείτενα αναπτύξετετημάρκα σας;

Το πρώτο που πρέπεινα κάνετε προκειμένου να αναπτύξετε τη μάρκα σας είναινα

αναλογιστείτε τι καθορίζει την επιχείρησή σας. Πρέπει να καταγράψετε όλους τους

καθοριστικούςπαράγοντεςκαιοτιδήποτεσάςδιαφοροποιείαπότονανταγωνισμό.

Πηγή: Pexels

Αφού ετοιμάσετε αυτή τη λίστα,

αναλογιστείτε τους πελάτες σας. Σκεφτείτε

ποια λέξηή εικόνα θα τουςπροσέλκυε.

Επιτέλους, μπορείτε να ξεκινήσετε

ρίχνοντας στο τραπέζι όλες τις πιθανές

μάρκες. Απορρίψτε τις λιγότερο ελκυστικές

επιλογές,μέχρινα καταλήξετεσεμία.

Αντικείμενο3. Δημιουργία μάρκας

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/
https://www.canva.com/photos/MAD1xrK4D3w-sticky-notes-on-board/


• Η μάρκα σαςπρέπεινα είναισυνεπής.

• Πρέπεινα αντανακλά την ουσία της

εταιρείαςσας.

• Να είστεδημιουργικοί.

• Μ ια εικόνα ή ένα σύμβολο είναιπάντα

ελκυστικά.

• Καλύτερα απλές, παρά περίπλοκες

έννοιες.

• Προσοχή, όταν προσθέτετε λέξεις

όπως «οικολογικό» ή «βιολογικό» στη

μάρκα σας,καθώςγια αυτά απαιτείται

ειδική πιστοποίηση.
Πηγή: Pexels

Αντικείμενο3. Δημιουργία μάρκας

Συμβουλές για να δημιουργήσετε 

τη μάρκα σας

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-abejas-al-aire-libre-apicultura-2749847/


Σύνοψη

• Η μάρκα είναιαπαραίτητη για τηνεπιχείρησή σας. Τη διαφοροποιείκαιπροσελκύει

πελάτες.

• Για να δημιουργήσετεμια μάρκα απαιτείταισκέψη, δημιουργικότητα καιαπλότητα.

• Η μάρκα μπορείνα συμπεριλαμβάνειμια εικόνα ή σύμβολοπουσαςχαρακτηρίζει.

• Γράψτεένα μήνυμα όπουνα περιγράφετεποιοιείστεκαισετιδιαφέρετε.

• Συμπεριλάβετετη μάρκα σαςσε κάθεπροϊόν που πουλάτεκαισεκάθεανάρτησή

σαςστα μέσα κοινωνικήςδικτύωσης.

Αντικείμενο3. Δημιουργία μάρκας



Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με την ετικέτα. Αρχικά θα μάθουμε τιείναιη

ετικέτα καιτιςβασικέςπληροφορίεςπουπρέπεινα συμπεριλαμβάνειαυτή.

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα γνωρίζετε ποιες πληροφορίες πρέπεινα συμπεριλαμβάνονταιστην ετικέτα

σας.

• Θα γνωρίζετε ποιες πληροφορίες πρέπει να συνυπολογίζετε, όταν φτιάχνετε

ετικέτεςγια τα προϊόντα σας.

Αντικείμενο4. Ετικέτα

Μ αθησιακά αποτελέσματα – Δεξιότητες & Προσόντα



Η ετικέτα περιέχει όλες τις βασικές και απαραίτητες

πληροφορίεςσχετικά μετα συστατικά,τηνπροέλευση,το

βάρος,τη συσκευασία κλπ.

Στην Ευρώπη είναι υποχρεωτικό να έχουν όλα τα

προϊόντα ετικέτα, στην οποία αναγράφονται αυτές οι

βασικέςπληροφορίες,καθώςκαιάλλα στοιχεία.

Παρότι οι κανόνες από χώρα σε χώρα διαφέρουν,

υπάρχειμια κοινή συμφωνία σχετικά με το τιπρέπεινα

αναγράφεταισεμία ετικέτα.
Πηγή: Pexels

Αντικείμενο4. Ετικέτα

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/


Ότανφτιάχνετετηνετικέτα σας,πρέπεινα αναλογίζεστετα εξής:

• Σχέδιο. Είναισημαντικό να είναιτο σχέδιο απλό καιελκυστικό. Να αρέσειστους

πελάτεςκαινα βοηθά να τουςδιατηρείτε.

• Σχετική νομοθεσία. Όσον αφορά στο μέγεθος των γραμμάτων καιστην πνευματική

ιδιοκτησία των εικόνων καιονομάτων που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον,ποιες βασικές

πληροφορίεςπρέπεινα αναγράφονταιστηνετικέτα.

• Αποκλειστικές ονομασίες. Όπως τις ορίζειη σχετική νομοθεσία για τα μελισσοκομικά

προϊόντα.

Αντικείμενο4. Ετικέτα



Αντικείμενο4. Ετικέτα - Σχεδιασμός

Πηγή: Spey Valley Honey

Μ πορείτενα σχεδιάζετετηνετικέτα σας

προσθέτοντας τη μάρκα σας καιάλλες

εικόνες.

• Οι επιπλέον εικόνες μπορούν να

χρησιμοποιούνταιαπόοποιονδήποτε.

• Μ πορείτε να σχεδιάσετε την ετικέτα

απευθυνόμενοι σε εταιρεία

μάρκετινγκ ή και μόνοι σας,

χρησιμοποιώντας μια σχετική

διαδικτυακήεφαρμογή.



Ακολουθούν οιαπολύτως απαραίτητες πληροφορίες

πουπρέπεινα αναγράφονταιστηνετικέτα.

• Όνομα προϊόντος. Μ έλι, κηρήθρα, γύρη, κλπ.

• Είδοςπροϊόντος. Μ έλιανθέων, μέλιδενδρολίβανου

κλπ.

• Μ άρκα. Σαςδιαφοροποιείαπότονανταγωνισμό.

• Ό,τι προβλέπει ο νόμος ανά περιοχή. Βάρος,

προέλευση,ημερομηνία λήξης. Πηγή: Canva

Αντικείμενο4. Ετικέτα

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/
https://www.canva.com/photos/MADGyggnGds-brown-honey-dipper-in-close-up-photography/


Η ετικέτα σας μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες

περιγραφές:

• Ο όρος «μέλι»μπορείνα συνοδεύεταιαπό επιπλέονόρουςπου

σχετίζονται με: τον ανθό ή το φυτό προέλευσης, την

τοποθεσία προέλευσηςκαισυγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας.

• Τις χώρες όπου έχεισυγκομιστείτο μέλι,αν είναιπάνω από

μία καιεάνείναιμόνο κράτη – μέλη τηςΕ.Ε. ή καιαπό άλλες

χώρες. Η σχετική ορολογία είναιη εξής: «μίγμα μελιών από

χώρες εντός της Ε.Ε.», «μίγμα από χώρες εκτός της Ε.Ε.»,

«μίγμα απόχώρεςεντόςκιεκτόςτηςΕ.Ε.».

Πηγή: Pexels
Μ πορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες εδώ: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0110

Αντικείμενο4. Ετικέτα

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/
https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-abejas-al-aire-libre-bonito-772571/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0110


The types of ‘honey’ can be classified according to different criteria:

Προέλευση

Μ έλι 

ανθέωνή 

νέκταρ

μελίτωμα

Μ έθοδος 

παραγωγής 

ή/και 

μορφή

Μ έλι 

κηρήθρας

Κομμάτι ή 

κηρήθρα με 

μέλι

αποστράγγιση εξαγωγή συμπίεση φιλτράρισμα Μ έλι του 

φούρναρη

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα:https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0110

Αντικείμενο4. Ετικέτα

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0110


Σύνοψη

• Στηνετικέτα αναγράφονταιόλεςοιβασικέςκαιαπαραίτητεςπληροφορίεςσχετικά

μετα συστατικά,τηνπροέλευση,τοβάρος,τη συσκευασία κλπ. Είναιυποχρεωτική

στηνΕυρώπη.

• Οιτρεις παράγοντες που πρέπεινα έχουμε κατά νου,όταν σχεδιάζουμε την

ετικέτα των προϊόντων μας είναι: σχέδιο, σχετική νομοθεσία καιαποκλειστικές

ονομασίες.

➢ Σχέδιο. Για τηνετικέτα μπορείτενα απευθυνθείτεσεεταιρεία μάρκετινγκ ή να τη

σχεδιάσετεμόνοισαςμεκάποια εφαρμογή σχεδίου.

➢ Σχετική νομοθεσία. Στην ετικέτα πρέπεινα αναγράφεταιτο όνομα,το είδος του

προϊόντος,η μάρκα καιό,τιπροβλέπειονόμος.

➢ Αποκλειστικέςονομασίες. Όπωςορίζονταιαπό τουςευρωπαϊκούςκανονισμούςκαι

τηνκατηγοριοποίηση τουπροϊόντος.

Αντικείμενο4. Ετικέτα



Συμπληρώστε τον πίνακα με τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπεινα αναγράφονται

στηνετικέτα σας.

Ονομασίες των 

προϊόντων σας
Είδη προϊόντων

Νομικές 

προϋποθέσεις της 

περιοχής σας

Μ άρκα Αποκλειστικές 

ονομασίες

Αντικείμενο4. Ετικέτα

Ασκήσεις



Για να μάθετετα πάντα σχετικά μετουςευρωπαϊκούς

κανόνες για τις ετικέτες του μελιού,επισκεφτείτε τον

παρακάτω σύνδεσμο: Οδηγία Επιτροπής

2001/110/EC της20ης Δεκεμβρίου2001 σχετικά με

το μέλι: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0110

Αντικείμενο4. Ετικέτα

Επιπλέον πόροι

Source: Pexels

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0110
https://www.pexels.com/es-es/foto/aplicaciones-apple-comunicacion-dispositivo-607812/
https://www.pexels.com/es-es/foto/adentro-coleccion-colores-de-tapa-dura-1148399/


Στο κεφάλαιο αυτό θα σας εξηγήσουμε γιατίπρέπεινα χρησιμοποιείτε τα μέσα

κοινωνικήςδικτύωσηςγια να ενισχύσετετη μελισσοκομική σαςεπιχείρηση. Επιπλέον,

θα δούμεσυνοπτικά τα πιοδημοφιλή μέσα κοινωνικήςδικτύωσης.

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα γνωρίζετε γιατίπρέπεινα χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για

να ενισχύσετετηνεπιχείρησήσας.

• Θα ξέρετε πώς να επιλέγετε τα ιδανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την

επιχείρησήσας.

Αντικείμενο5. Μ έσα κοινωνικής δικτύωσης

Μ αθησιακά αποτελέσματα – Δεξιότητες & Προσόντα



Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

έχειδιάφορα οφέλη:

• Μ πορείτε να προωθείτε την εικόνα της

επιχείρησήςσας.

• Μ πορείτε να ενημερώνετε για τις

πρακτικέςσας,προσθέτονταςαξίας.

• Θα μπορείτε να προσεγγίζετε νέους

πελάτες.

• Θα μπορείτε να συλλέγετε βασικές

πληροφορίεςγια τουςπελάτεςσας.

Πηγή: Pexels

Αντικείμενο5. Μ έσα κοινωνικής δικτύωσης

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/
https://www.pexels.com/es-es/foto/mujer-ordenador-portatil-navegando-conexion-4492135/


Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες που μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε για την επιχείρησή σας.

Ακολουθούν τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής

δικτύωσης:

• Facebook. Ένα από τα πιο δημοφιλή στονκόσμο.

Μ πορείτε να ανοίξετε μια σελίδα για την

επιχείρησή σας με όλα της τα στοιχεία καινα

μοιράζεστε υλικό,όπως βίντεο,φωτογραφίες και

κείμενα. Όποιος ενδιαφέρεται για τα προϊόντα

σας θα μπορείνα επικοινωνήσειμαζίσας μέσω

τουτσατ.
Πηγή: Pexels

Αντικείμενο5. Μ έσα κοινωνικής δικτύωσης

https://www.pexels.com/es-es/foto/aplicaciones-apple-comunicacion-dispositivo-607812/


• YouTube. Μ πορείτε να ανεβάζετε βίντεο με τις

μελισσοκομικές σας πρακτικές για να ξεχωρίσετε.

Επιπλέον, μπορείτε να αντλήσετε έμπνευση από

άλλα κανάλια μελισσοκομικής.

• Instagram. Κυρίως για φωτογραφίες, με μεγάλη

έκθεση. Τοχρησιμοποιούνκυρίωςνεότερεςηλικίες.

• Twitter. Για σύντομα μηνύματα.

Πηγή: Pexels

Αντικείμενο5. Μ έσα κοινωνικής δικτύωσης

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/
https://www.pexels.com/es-es/foto/abejas-agricultura-apicultores-apicultura-1406954/


• Επιλέξτετηνκατάλληλη πλατφόρμα ανάλογα

μετονστόχοκαιτοόραμά σας.

• Αρχικά δημιουργήστε έναν λογαριασμό και

δείτε αν η πλατφόρμα καλύπτειτις ανάγκες

σας.

• Ανεβάστε περιεχόμενο που αντιπροσωπεύει

την επιχείρησή σας καιθα βρουν ελκυστικό

οιπελάτες.

• Να κάνετε αναρτήσεις λίγες φορές την

εβδομάδα,όχικάθεημέρα.

• Δημιουργήστεμια κοινότητα.
Πηγή: Pexels

Αντικείμενο5. Μ έσα κοινωνικής δικτύωσης

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/
https://www.pexels.com/es-es/foto/aguja-buscar-cafe-copa-6335/


Σύνοψη

• Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να ωφελήσουν με διάφορους τρόπους την

επιχείρησή σας. Θα σας βοηθήσουν να την προωθήσετε καινα την ενισχύσετε,

προσελκύονταςνέουςπελάτεςκαικρατώνταςτους.

• Υπάρχουνπολλά μέσα κοινωνικήςδικτύωσης. Η επιλογή σαςπρέπεινα βασίζεταιστο

όραμα τηςεπιχείρησης.

• Ξεκινήστε δημιουργώντας περιεχόμενο που χαρακτηρίζειτην επιχείρησή σας καιτης

προσθέτειαξία.

Αντικείμενο5. Μ έσα κοινωνικής δικτύωσης



Ο παρακάτω σύνδεσμοςθα σαςοδηγήσεισε

ένα βίντεο σχετικά με την καλύτερη

προώθηση της επιχείρησής σας με τα μέσα

κοινωνικήςδικτύωσης.

Bella Canva. 8 Μ αΐου, 2018. Μ άρκετινγκ

Κοινωνικής Δικτύωσης για μικρές

επιχειρήσεις.

https://www.youtube.com/watch?v=FMwS

a7uKX-s

Αντικείμενο5. Μ έσα κοινωνικής δικτύωσης

Επιπλέον πόροι

Πηγή: Pexels

https://www.youtube.com/watch?v=FMwSa7uKX-s
https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/
https://www.pexels.com/es-es/foto/manos-iphone-internet-tecnologia-5082579/


Αντικείμενο6. Συμβουλές για την επιτυχημένη προώθηση των προϊόντων σας

Στο τελευταίο κεφάλαιο της ενότητας για το μάρκετινγκ,θα σας δώσουμε κάποιες

βασικέςσυμβουλέςγια να ξεκινήσετετη στρατηγική μάρκετινγκκαιπροώθησήςσας.

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα μπορείτε να σχεδιάζετε καινα υλοποιείτε μια στρατηγική προώθησης μέσω

πρακτικώνσυμβουλών.

• Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες των προηγούμενων κεφαλαίων

για να δημιουργείτετηδικήσαςστρατηγική προώθησης.

Μ αθησιακά αποτελέσματα – Δεξιότητες & Προσόντα



• Δημιουργήστετη δική σαςταυτότητα. Είναιτο πρώτο βήμα. Θα σαςφανείπιο εύκολο,αν

έχετε κάνειτα βήματα των 4 παραμέτρων, της μάρκας καιτων μέσων κοινωνικής

δικτύωσης. Μ ετά μπορείτενα αποφασίσετεμεποιουςθέλετενα μοιράζεστεπληροφορίες

για τιςδραστηριότητεςτηςεταιρείαςσας,δημιουργώνταςμια σαφή ταυτότητα.

• Γνωρίστετουςπελάτες σας. Ρωτήστετουςαυτοπροσώπωςή μέσω email τιγνώμη έχουν

για τα προϊόντα σας. Οργανώστε έρευνες ή ομάδες εστίασης για να μάθετε τις γνώμες

τους καινα χρησιμοποιήσετε τις απαντήσεις τους για να βελτιώσετε τις δραστηριότητες

καιτα προϊόντα σας.

• Δημιουργήστε βάση δεδομένων. Αν έχετε λίστα πελατών καιγνωρίζετε τις προτιμήσεις

τους,θα μπορείτε να τους ενημερώνετε για προϊόντα που τους αρέσουν. Προσαρμόστε

τηνπροσφορά σαςστα γούστα τους,τιςπροτιμήσειςτουςκαιτιςανάγκεςτους.

Αντικείμενο6. Συμβουλές για την επιτυχημένη προώθηση των προϊόντων σας



• Φτιάξτε ιστότοπο. Έχοντας δικό σας ψηφιακό χώρο θα μπορείτε να προωθείτε

ευθέωςτηνεπιχείρησή σας.

• Ομογενοποιήστε την επιχείρησή σας. Ο ιστότοπός σας, οι ετικέτες σας, η

επαγγελματική σαςκάρτα,οιδιαφημιστικέςσαςαφίσεςκλπ πρέπεινα έχουνίδια

χρώματα ούτωςώστενα είναιομοιογενήςκαιδιακριτήημάρκα σας.

• Διαδώστε την επιχείρησή σας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,σε παζάρια κλπ.

Είναιπολύκαλόςτρόποςνα προσελκύσετεπελάτες.

• Ενημερώστε για τα οφέλη των προϊόντων σας. Δώστε αξία στην επιχείρηση και

στα προϊόντα σας,ενημερώνονταςτηνκοινότητα για τα οφέλητους.

Αντικείμενο6. Συμβουλές για την επιτυχημένη προώθηση των προϊόντων σας



Στο παρακάτω βίντεο θα δείτε όλα όσα πρέπει να 

ξέρετε για τη στρατηγική μάρκετινγκ πολλαπλών 

καναλιών. The Audiopedia. 16 Οκτωβρίου, 2018. Τι 

είναιτο Μ ΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ;Τι 

σημαίνει ο όρος Μ ΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΚΑΝΑΛΙΩΝ;

https://www.youtube.com/watch?v=vGCFDf823eM

Αντικείμενο6. Συμβουλές για την επιτυχημένη προώθηση των προϊόντων σας

Επιπλέον πόροι

Πηγή: Pexels

https://www.youtube.com/watch?v=vGCFDf823eM
https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/
https://www.pexels.com/es-es/foto/agua-collage-concentrarse-cristal-196655/
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Spey Valley Bees

Συγχαρητήρια!
Ολοκληρώσατε την Ενότητα 7: Μ άρκετινγκ μελισσοκομικών προϊόντων

Το πρόγραμμα αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν 

έγγραφο αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα. Η  Επιτροπή αποποιείται κάθε 

ευθύνη για την οιαδήποτε χρήση των περιεχομένων πληροφοριών.


