
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΖ219 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 7,5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS 

ναι 

  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η παροχή προς τον φοιτητή των γνώσεων σχετικά με: 

 Την κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος και την ανάπτυξη ικανοτήτων που απαιτούνται 
για τη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ στο διεθνή χώρο.  

 Την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων αυτών που οφείλεται στις διαφορετικές και 
ποικίλες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα στελέχη της διεθνούς 
επιχείρησης 

 Το γενικότερο διεθνές περιβάλλον μάρκετινγκ, τη λειτουργία του συστήματος 
πληροφοριών μάρκετινγκ καθώς και την οργανωτική προετοιμασία της επιχείρησης για τη 
διεθνή της δραστηριοποίηση 

 Την αξιολόγηση των ευκαιριών που υπάρχουν στις ξένες αγορές, τον ανταγωνισμό που 
επικρατεί και τη συμπεριφορά του καταναλωτή στο πλαίσιο αυτό. 

 το σχεδιασμό του διεθνούς μάρκετινγκ και τη διεθνή στρατηγική προϊόντος. 
τους τρόπους εισόδου στις ξένες αγορές, τη διεθνή τιμολογιακή πολιτική, τη διεθνή 
πολιτική διανομής και τη διεθνή επικοινωνιακή πολιτική για την οργανωτική προετοιμασία 
της επιχείρησης. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος  ο φοιτητής θα μπορεί:  



1. Να είναι σε θέση να προσδιορίζει τους παράγοντες που συμβάλλουν στο συγκριτικό 
πλεονέκτημα χώρας προέλευσης και χώρας επέκτασης και να εξηγεί τα κίνητρα και 
εμπόδια της διεθνούς  δραστηριοποίησης της επιχείρησης 

2. Να αναλύει το διεθνές οικονομικό, πολιτικό, νομικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον της χώρας επέκτασης (PEST analysis) 

3. Να μπορεί να περιγράφει το διεθνή κύκλο ζωής του προιόντος 
4. Να προσδιορίζει τις αναγκαίες για τη διεθνή δραστηριοποίηση της επιχείρησης 

πληροφορίες, τα πιθανά προβλήματα στις διεθνείς έρευνες αγοράς και τις ιδιαιτερότητες 
στην ακολουθούμενη ερευνητική μεθοδολογία 

5. Να περιγράφει τα κριτήρια διεθνούς τμηματοποίησης της αγοράς και επιλογής χώρας 
διείσδυσης 

6. Να γνωρίζει τους παράγοντες  που επηρεάζουν τις στρατηγικές διείσδυσης και να αναλύει 
τις προυποθέσεις αποτελεσματικότητας της διεθνούς δραστηριοποίησης 

7. Να αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν τον καθορισμό τιμών στις διεθνείς αγορές, 
να γνωρίζει τους όρους των πωλήσεων και τις μεθόδους πληρωμής στις διεθνείς 
συναλλαγές 

8. Να αναλύει τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους διοίκησης των διεθνών καναλιών 
διανομής, της φυσικής διανομής και logistics καθώς και το ρόλο του ηλεκτρονικού 
εμπορίου σε διεθνείς αγορές 

9. Να αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της 
διεθνούς διαφημιστικής καμπάνιας 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Παρουσίαση στην τάξη της εργασίας 
• Κατανόηση και εμβάθυνση των στρατηγικών διεθνούς  μάρκετινγκ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Παγκοσμιοποιημένο επιχειρησιακό περιβάλλον και μάρκετινγκ 

 Αποφάσεις Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων – Διεθνής κύκλος ζωής προιόντος, 
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης, Κίνητρα και εμπόδια διεθνοποίησης 

 Έρευνα αγοράς και επιλογή διεθνών αγορών στόχων 

 Στρατηγικές διείσδυσης στις διεθνείς αγορές 

 Πολιτική προϊόντος στις διεθνείς αγορές –τοποθέτηση προϊόντος και σωματοποίηση 
στις διεθνείς αγορές, τυποποίηση ή προσαρμογή προϊόντος, ανάπτυξη νέων προϊόντων 
για διεθνείς αγορές 

 Στρατηγικές τιμολόγησης για διεθνείς αγορές – καθορισμός τιμών, παράλληλες 
εισαγωγές ή γκρίζες αγορές, Ντάμπινγκ, αντισταθμιστικό εμπόριο, ενδοεταιρική 
τιμολόγηση΄ 

 Στρατηγικές δικτύων διανομής και Logistics  στις διεθνείς αγορές – επιλογή και 
διοίκηση διεθνών καναλιών διανομής, ηλεκτρονικό εμπόριο και διεθνή κανάλια 
διανομής 

 Στρατηγικές προβολής και επικοινωνίας- διεθνής διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, 
προσωπικές πωλήσεις, εκθέσεις, χορηγίες και δημόσιες σχέσεις για διεθνείς αγορές 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

Επεξεργασία μελετών περίπτωσης που αφορούν 
χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία αντλούνται μέσα 



εκπαίδευση κ.λπ. από την ελληνική και τη διεθνή πραγματική οικονομία.  
Ανάπτυξη βασικών δραστηριοτήτων έρευνας στο πλαίσιο 
εκπόνησης εργασιών. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Δυναμικές διαφάνειες powerpoint 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
Επικοινωνία μέσω e-mail  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην εφαρμογή μεθοδολογιών 
και ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

26 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης.  

26 
 

Εκπαιδευτική εκδρομή / Μικρές 
ατομικές εργασίες εξάσκησης 

13 

Αυτοτελής Μελέτη 83.5 
Course total 
(25 hours of work load per credit) 

187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (7,5%) 
ΙΙΙ. Αξιολόγηση Εργασίας (32,5%) 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 Γ. Πανηγυράκης (2012): Διεθνές  Μάρκετινγκ, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα  

 Γ. Αυλωνίτης, Κ. Λυμπερόπουλος και Β. Τζαναβάρας (2010) Σύγχρονες Στρατηγικές 
Μάρκετινγκ για διεθνείς αγορές, εκδόσεις Rosili 

 Cateora, P.R., Graham, J.L. (2003): Διεθνές Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Παπαζήση 

 Czinkota, M.R., Ronkainen, I.A. (2009): International Marketing, South-Western College Pub  
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 Journal of International Marketing 

 Advances in International Marketing 

 Journal of Global Marketing 

 

 
 


