Ι.ΙΕΚ

TOURISM EXPERTS

Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
Digital Marketing

Μαθήματα
Τα μαθήματα της ειδικότητας είναι επιλεγμένα και εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Σκοπό έχουν να παρέχουν στους σπουδαστές όλη τη γνώση και τις ικανότητες ώστε να ανταποκριθούν με επάρκεια στο
ρόλο τους.
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ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
ΔΙΚΑΙΟ Ι,ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
MARKETING
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η/Υ
ΕΡΕΥΝΑ MARKETING
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
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MARKETING ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ –
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ MARKETING
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ MARKETING
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΟΥ MARKETING –
ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING
MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKETING
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS – H/Y)
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δίπλωμα
Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ αποτελεί ένα αξιόπιστο Ιδιωτικό
ΙΕΚ (Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης) με Κρατική
Αναγνώριση και Πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Γονείς και Σπουδαστές επιλέγουν το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ
γιατί γνωρίζουν ότι η εκπαίδευση βασίζεται σε ευρωπαϊκά
πρότυπα που στηρίζονται περισσότερο στην μάθηση
μέσααπό την πρακτική άσκηση και λιγότερο στη θεωρία.
Η σύγχρονη εκπαίδευση που εφαρμόζεται οδηγεί στην
απόκτηση Κρατικού Διπλώματος Ειδικού Εμπορίας
Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων αλλά και
στην γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση.
Το Δίπλωμα των Σπουδαστών του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ
σημαίνει ουσιαστική γνώση της ειδικότητας του Στελέχους
Εμπορίας Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων ώστε να
μπορεί να εργαστεί άμεσα με αυτοπεποίθηση και εμπειρία.
Το Δίπλωμα της ειδικότητας Στελέχους Εμπορίας
Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων απονέμεται έπειτα
από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί
ο ΕΟΠΠΕΠ, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι σπουδαστές

είτε προέρχονται από Ιδιωτικά είτε από Δημόσια ΙΕΚ.
Για την απόκτηση του οι σπουδαστές θα πρέπει να
λάβουν μέρος σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις με
επιτυχή έκβαση. Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ
προετοιμάζονται άριστα ώστε να αποκτήσουν εύκολα την
Κρατική Πιστοποίηση.
Όλοι οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, με την απόκτηση
του Κρατικού Διπλώματος του Στελέχους Εμπορίας
Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων,
μοριοδοτούνται με 150 μονάδες και έχουν τη δυνατότητα
να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για το
διορισμό τους στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ
39τ. Α΄/5-3-2001).
Η αναγνώριση των Διπλωμάτων του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ
είναι ισότιμη με αυτά των Δημοσίων
ΙΕΚ. Το Δίπλωμα του Στελέχους Εμπορίας Διαφήμισης
& Προώθησης Προϊόντων του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ
είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας
επαγγελματικής κατάρτισης, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα συνέχισης σπουδών στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό.

Επαγγελματική Αποκατάσταση & Αρμοδιότητες
Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. «Στέλεχος Εμπορίας
Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων» έχει πιστοποιήσει
τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που
τον καθιστούν ικανό να εργαστεί, με την εποπτεία του
Υπεύθυνου Marketing, σε εξαρτημένες ή μη εργασίες
στα τμήματα και υπηρεσίες που έχουν σαν αντικείμενο τις
λειτουργίες του Marketing, στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού
ή του δημόσιου τομέα.

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται,
εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της
Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του
αιτούντος.

Το «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης
Προϊόντων (Marketing)» με βάση τις ειδικές γνώσεις
του, τις γενικές οδηγίες μεθοδολογίας, τεχνικών
και διαδικασιών, καθώς και τις δεξιότητές του στην
ορθολογική χρησιμοποίηση σύγχρονων επιστημονικών
μεθόδων και μέσων, ενεργεί, είτε αυτόνομα είτε σαν μέλος
ομάδας για:

•

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων.

•

Η εφαρμογή των τεχνικών προώθησης πωλήσεων.

•

Η εκπόνηση ερευνών αγοράς και ανταγωνισμού.

•

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του marketing plan της
επιχείρησης

•

Η συνεργασία με το διαφημιστικό τμήμα της
επιχείρησης για την προβολή των

•

προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό.

•

Η εφαρμογή των πρακτικών δημοσίων σχέσεων για
την εδραίωση του κύρους της εταιρικής ταυτότητας.

•

Η εισαγωγή και διαρκή παρουσία της επιχείρησης στο
διαδίκτυο και τα social media

•

•

Τη διεξαγωγή ερευνών marketing που εξασφαλίζουν
τη συγκέντρωση στοιχείων απαραίτητων για τη λήψη
αποφάσεων σχετικών, με το προϊόν, τον καθορισμό
της τιμής πώλησης του, τη τοποθέτησή του στην
αγορά, και την προώθησή του.
Την εκτέλεση των σχεδίων (projects) και
προγραμμάτων που έχουν στοχοθετηθεί από τους
υπεύθυνους της λειτουργίας του marketing.

Οι αρμοδιότητες του Ειδικού Digital Marketing,
εξειδικευμένου Στελέχους Εμπορίας Διαφήμισης &
Προώθησης Προϊόντων, είναι:

Εξέλιξη Σπουδών
Μετά την αποφοίτησή του ο σπουδαστής του ιδιωτικού ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, έχει τις ακόλουθες προοπτικές εξέλιξης των σπουδών
του:
Να συνεχίσει στο ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, αποκτώντας ένα δεύτερο δίπλωμα σε συναφή ειδικότητα της επιλογής του.
Να συνεχίσει τις σπουδές του σε ιδιωτικά Κολλέγια στην Ελλάδα αλλά και σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Να παρακολουθήσει, δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή ταχύρυθμα, επιμορφωτικά προγράμματα σπουδών, σεμινάρια ή μοναδικές
πιστοποιήσεις στην ιδιωτική σχολή ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ προκειμένου να ενισχύσει τις γνώσεις του και να γίνει πιο ανταγωνιστικός στην
αγορά εργασίας, όπως τη Διεθνή Πιστοποίηση στο χώρο του Ιατρικού Τουρισμού «Medical Tourism Facilitator».

Γιατί εμάς ?
6+1 ΛΌΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΈΞΕΤΕ

01

Επιλέγεις το πρώτο
εξειδικεvυμένο ΙΕΚ
στον τομέα του
Τουρισμού

03

Το πτυχίο σου εδώ δεν
θέλει κόπο θέλει τρόπο
…… και τον ξέρουμε

05

Διαθέτουμε ένα
από τα μεγαλύτερα
Επαγγελματικά Δίκτυα
για την άμεση
σύνδεσή σου με
την αγορά εργασίας

02

Επιλέγεις το μοναδικό βραβευμένο
με Silver Βραβείο - Tourism
Awards στην κατηγορία
“Προγράμματα Εκπαίδευσης &
Εξειδίκευσης, Σύνδεση με την
Αγορά Εργασίας”

04

Ολοκληρώνοντας τις
σπουδές σου στο

06

+1

ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ
είσαι έτοιμος
Επαγγελματίας στον
Τουρισμό με 3 πτυχία

Κερδίζεις προνομιακές
τιμές σε σεμινάρια, ξένες
γλώσσες, πιστοποιήσεις,
μεταπτυχιακές σπουδές
ακόμα και μετά
την αποφοίτησή σου

Campus
Μόνο στο
ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ
Βιωματική Εκπαίδευση
ευρωπαϊκών προτύπων

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Κορυφαίες Συνεργασίες

Για όλους του Υποψήφιους Σπουδαστές χρειάζονται:
•

Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/
ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ).

Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, έχοντας ως βασικό του στόχο την επιτυχημένη
ένταξη των σπουδαστών του στην αγορά εργασίας, συνεργάζεται με
αξιόπιστες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

•

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις) (αφορά
Έλληνες Υπηκόους) ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου (σπουδαστή και
γονέων) (αφορά Αλλοδαπούς Υπηκόους με ελληνικό ή ξένο
τίτλο σπουδών)

Οι κορυφαίες συνεργασίες του ιδιωτικού ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ εξασφαλίζουν
στους σπουδαστές του την ομαλή ολοκλήρωση της πρακτικής τους
άσκησης αλλά και την ευκαιρία εργασίας μετά την απόκτηση του
Διπλώματος «Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού».

•

4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)

•

Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας

•

Επιπλέον Δικαιολογητικά για Αλλοδαπούς Υπηκόους, με
Ελληνικό Τίτλο Σπουδών:

•

Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας
Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για
έκδοσή της

•

Επιπλέον Δικαιολογητικά για Αλλοδαπούς Υπηκόους, με Ξένο
Τίτλο Σπουδών:

•

Αντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών, μεταφρασμένο από
το υπουργείο Εξωτερικών, ισότιμο (τεχνολογικής κατεύθυνσης)
και αντίστοιχο (θεωρητικής εκπαίδευσης) με το ελληνικό

Επαγγελματικά Δικαιώματα
Το Δίπλωμα «Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα
Τουρισμού» χορηγείται μετά την επιτυχή αποφοίτηση των σπουδαστών.
Είναι Κρατικό, εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο
ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας
επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο
6 – Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α), δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

•

Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας
Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για
έκδοσή της

Επιπλέον, είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν στους
διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που διενεργούνται για διορισμό στο Δημόσιο
(Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ
115/Α’/31-12-03) και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν.
3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

•

Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι
απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.

Δίδακτρα ΙΕΚ
Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα των σπουδών στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη κάθε ανθρώπου,
έχει προσαρμόσει τα Δίδακτρα όλων των Ειδικοτήτων του σε επίπεδα στα οποία όλοι οι σπουδαστές του να μπορούν να
ανταποκριθούν.
Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ εφαρμόζει πολιτικές Επιδοτήσεων και Υποτροφιών για να στηρίξει τους σπουδαστές του.
Τα προσιτά Δίδακτρα του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ συνδυάζονται απόλυτα με την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που παρέχει, γιατί ο στόχος
του παραμένει ένας: η Άριστη Επαγγελματική Αποκατάσταση των Σπουδαστών του.
Τα προσιτά Δίδακτρα του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ συνδυάζονται απόλυτα με την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που παρέχει, γιατί ο
στόχος του παραμένει ένας: η Άριστη Επαγγελματική Αποκατάσταση των Σπουδαστών του.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δίδακτρα μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9029780 ή να μας
επισκεφτείτε στο Νέο Κόσμο, Κασομούλη 108, πρώτος όροφος, ακριβώς δίπλα στη στάση Μετρό «Αγ. Ιωάννης».

Ι.ΙΕΚ

TOURISM EXPERTS

Κασομούλη 108 Αθήνα, Στάση Μετρό Άγιος Ιωάννης
210 9029780 - www.iekneagnosi.edu.gr - info@iekneagnosi.edu.gr

