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210802 

 
 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8ο  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 2κ+4ΑΠ=6 5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Τπόβακρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ και ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ommt.ihu.gr/wp-

content/uploads/courses21/210802_Per_Diethnes-

mkt.pdf 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν εξζταςθ των περιβαλλοντικϊν διαφορϊν που υπάρχουν μεταξφ 
των διάφορων χωρϊν και ςτισ ςτρατθγικζσ του Μάρκετινγκ που ακολουκοφνται από τισ 
επιχειριςεισ. Γίνεται προςπάκεια να ακολουκθκεί θ «παγκοςμιοποιθμζνθ» προςζγγιςθ ςτο 
Μάρκετινγκ. 
 

Οι φοιτθτζσ ολοκλθρϊνοντασ τα μακιματα κα είναι ςε κζςθ να:  

 



1. ΓΝΩΣΗ: να αναγνωρίηουν το ρόλο των οικονομικϊν, νομικϊν, κοινωνικϊν και 
πολιτικϊν δυνάμεων ςτθ ςτρατθγικι του διεκνοφσ μάρκετινγκ και το ρόλο τθσ 
ζρευνασ αγοράσ για τισ εξαγωγικζσ και διεκνείσ επιχειριςεισ για τθν διαδικαςία 
λιψθσ αποφάςεων μάρκετινγκ 

2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: να διακρίνουν τθν πολυπλοκότθτα του διεκνοφσ περιβάλλοντοσ 
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: να εντοπίηουν και να εξετάηουν τισ ευκαιρίεσ που προκφπτουν ςτθ διεκνι 

αγορά.  Εκπονοφν βαςικά τμιματα ενόσ export marketing plan 
4. ΑΝΑΛΤΗ: να ςυνδυάηουν τα ςτοιχεία του διεκνοφσ μείγματοσ μάρκετινγκ με ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτισ ειδικζσ διαδικαςίεσ και τεχνικζσ που ςχετίηονται με τα επιμζρουσ 
ςτοιχεία.  

5. ΤΝΘΕΗ: να ςχεδιάηουν, να υλοποιοφν και να εφαρμόηουνζνα διεκνζσπρόγραμμα 
μάρκετινγκ, να ςυνκζτουν το μίγμα μάρκετινγκ ςτο διεκνζσ περιβάλλον (προϊόν, 
διανομι, προβολι και τιμολόγθςθ).  

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: να αξιολογοφν  και να προτείνουν τισ ςτρατθγικζσ ειςόδου ςτθ διεκνι 
αγορά.  

 
 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 
 

 
• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
• Αυτόνομθ εργαςία  

• Ομαδικι Εργαςία 

• Λιψθ αποφάςεων  
• Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
• χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργου 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Εκτόσ από τα περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά των διάφορων χωρϊν και τισ ςτρατθγικζσ μάρκετινγκ 

τθσ διεκνοφσ επιχείρθςθσ, άλλα κζματα που εξετάηονται είναι το διεκνζσ εμπόριο και οι διεκνείσ 

οικονομικοί οργανιςμοί, θ διεκνισ ζρευνα μάρκετινγκ, οι ςτρατθγικζσ “ειςόδου” ςε ξζνεσ αγορζσ, θ 

οργάνωςθ ςτο Διεκνζσ Μάρκετινγκ (Δ.Μ)., ο ςχεδιαςμόσ προϊόντων ςτο Δ.Μ., θ πολιτικι 

τιμολόγθςθσ, τα κανάλια διανομισ ςτο Δ.Μ., θ φυςικι διανομι (logistics), θ πολιτικι προϊκθςθσ, το 

εξαγωγικό μάρκετινγκ, οι ςφγχρονεσ τάςεισ ςτο Δ.Μ. και οι πολυεκνικζσ εταιρείεσ. Επιπλζον γίνεται 

ανάλυςθ περιπτϊςεων  (casestudy) διεκνϊν επιχειριςεων, θ οποία ςκοπεφει ςτθν εμπζδωςθ τθσ 

κεωρίασ και ςτθν ανάπτυξθ των τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων των φοιτθτϊν, ζτςι ϊςτε 

νααποκτιςουν πλθρζςτερθ γνϊςθ του αντικειμζνου του Διεκνοφσ Μάρκετινγκ. 

υγκεκριμζνα: 

1η Προςανατολιςμόσ - Ειςαγωγικά ςτο Διεκνζσ / Παγκοςμιοποιθμζνο Μάρκετινγκ 
2η Ανάλυςθ των περιβαλλοντικϊν παραγόντων ςτο πλαίςιο του Δ.Μ. – 
3η χζςθ με τθν επιχειρθςιακι ςτρατθγικι 
4η Διεκνζσ Εμπόριο και Διεκνείσ Οικονομικοί Οργανιςμοί 
5θ Διεκνισ Ζρευνα Μάρκετινγκ 



6θ τρατθγικζσ ειςόδου» ςε ξζνεσ αγορζσ - Οργάνωςθ ςτο Δ.Μ. 
7θ χεδιαςμόσ προϊόντων για το Δ.Μ. 
8θ τρατθγικζσ τιμολόγθςθσ ςτο Δ.Μ. 
9θ Κανάλια διανομισ ςτο Δ.Μ., φυςικι διανομι – logistics. 
10θ Πολιτικι προϊκθςθσ ςτο Δ.Μ. 
11θ Εξαγωγικό Marketing - Οι τάςεισ ςτο Δ.Μ. και οι πολυεκνικζσ εταιρείεσ 
12θ Διεκνζσ Marketing Management - τρατθγικι Διεκνοφσ Μάρκετινγκ. 
13θ Παρουςιάςεισ εργαςιϊν ExportMarketingPlan 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ειςθγιςεισ με διδαςκαλία ςτθν τάξθ και υποςτιριξθ (forum, chat) 

μζςα από το φςτθμα Διαχείριςθσ Ηλεκτρονικισ Σάξθσ του Ιδρφματοσ 

Θα πραγματοποιθκοφν φροντιςτθριακά μακιματα ςτο πλαίςιο των 

οποίων οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να εξοικειωκοφν με το 

περιβάλλον μιασ εξαγωγικισ επιχείρθςθσ,  πραγματοποιϊντασ 

πραγματικά εξαγωγικά προγράμματα μάρκετινγκ 

Κατά τθν διάρκεια των αςκιςεων πράξθσ κα γίνονται παρουςιάςεισ 

από πραγματικά case-studies 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 
ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Λογιςμικό πλθροφοριακό ςφςτθμα για εξαγωγικό πρόγραμμα 
μάρκετινγκ 
Λογιςμικό Διαχείριςθσ Ηλεκτρονικισ Σάξθσ για τθν υποςτιριξθ τθσ 
μακθςιακισ διαδικαςίασ (Moodle) 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, 
Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 
Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 
Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), Κλινικι 
Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 
διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / 
εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 
του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  26 

Φροντιςτθριακζσ Αςκιςεισ 52 

Ατομικζσ 
εργαςίεσ/παρουςιάςεισ 

12 

Προετοιμαςία Ομαδικισ 
Εργαςίασ 

30 

Αυτοτελισ Μελζτθ 30 

  

φνολοΜακιματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Ι. Γραπτή τελική εξζταςη (60%)  θ οποία περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  
- Μελζτεσ Περίπτωςθσ  
 
ΙΙ. Ομαδική Εργαςία (30%):  
Τποχρεωτικι ομαδικι εργαςία εκπόνθςθσ εξαγωγικοφ 
προγράμματοσ μάρκετινγκ για πραγματικι εξαγωγικι 
επιχείρθςθ.  

. 



Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά 
προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ 
φοιτθτζσ. 

 
ΙΙΙ. υμμετοχή και Ατομική προφορική Δοκιμαςία  (10%) 
Αφορά κζματα που ζχουν καλυφκεί ςτισ κεωρθτικζσ  
διαλζξεισ και ςτα φροντιςτθριακά μακιματα. Η δοκιμαςία  
γίνεται  μζςα ςτθν αίκουςα ςτο τζλοσ του εξαμινου και 
πριν τισ τελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ.    
κοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ των  
ςπουδαςτϊν ςε ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, 
ανατροφοδότθςθ και ενδεχόμενθ τροποποίθςθ τθσ  
διδαςκαλίασ (fine tuning) 
Η εξεταςτζα φλθ αναρτάται ςτο moodle και αφιερϊνεται 
χρόνοσ πριν από τθν εξζταςθ ςτθν επίλυςθ αποριϊν 
ςχετικά με τθν εξεταςτζα φλθ. 
Διατθρείται αρχείο τεκμθρίων εξζταςθσ φοιτθτϊν μζχρι 
τθν λιψθ του πτυχίου τουσ. 
Μετά τθν εξζταςθ διατίκεται χρόνοσ ςε κάκε φοιτθτι για 
διευκρίνιςθ των λακϊν του και εξιγθςθ τθσ βακμολογίασ 
του. 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1ο: Διεθνές Μάρκετινγκ 

Διεθνζσ Μάρκετινγκ 

Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 102070182 

Ζκδοςθ: 1/2021 

υγγραφείσ: Cateora Philip R., Money Bruce R., Gilly Mary C., Graham John L. 

ISBN: 9789925588268 

Διακζτθσ (Εκδότθσ): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD 

 

2ο: Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα 

Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο:22767619 

Ζκδοςθ: 1/2014 

υγγραφείσ: Ball A. Donald, Geringer J. Michael, Minor S. Michael, McNett M. 

Jeanne 

ISBN: 9789604583584 

Σφποσ: φγγραμμα 

Διακζτθσ (Εκδότθσ): Εκδόςεισ Επίκεντρο Α.Ε. 
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