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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν  στη διεθνή 
αγορά. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν    τον τρόπο λειτουργίας των  διεθνών  αγορών και την διαφορά τους  με 
τις εγχώριες αγορές και τις  στρατηγικές που οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εισέλθουν 
στις διεθνείς αγορές και να ικανοποιήσουν τις  ανάγκες των πελατών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το διεθνές 
στέλεχος καλείται να γνωρίζει παραμέτρους και μεταβλητές της χώρας του αλλά και των χωρών που 
δραστηριοποιείται η επιχείρησή του, πιθανώς και άλλων υποψήφιων αγορών για επέκταση.  Το μάθημα 
παρέχει στους φοιτητές τις θεωρητικές βάσεις προκειμένου να ειδικευθούν σε θέματα σχετικά με το παγκόσμιο 
marketing και την διαδικασία επικέντρωσης και αναζήτησης ευκαιριών marketing στις παγκόσμιες αγορές. 
Παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των ξένων αγορών, τα δίκτυα προβολής και διανομής στις 
ξένες αγορές και τις εξαγωγικές διαδικασίες. Επιπλέον το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές να ενημερωθούν 
για τις σύγχρονες διαστάσεις στο παγκόσμιο marketing. Δεδομένου του βάρους των Διεθνών  συναλλαγών στην 
οικονομία και των ιδιαιτεροτήτων των διεθνών και παγκόσμιων  αγορών, με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο 
φοιτητής θα είναι σε θέση να: 
 
▪ Κατανοήσει  την ανάπτυξη  της παγκόσμια οικονομία τις  τελευταίες δεκαετίες 
▪ Κατανοήσει  τους παράγοντες  που υποστηρίζουν ή παρεμποδίζουν τις δραστηριότητες marketing σε μια 

διεθνή αγορά. 
▪ Γνωρίζει τους τρόπους  μέσω των οποίων δομείται η στρατηγική marketing σε παγκόσμιο επίπεδο και της 

δημιουργίας προϊόντων καταναλωτή στις παγκόσμιες αγορές 
▪ Κατανοεί και να προβλέπει όποτε απαιτείται τη συμπεριφορά του διεθνούς καταναλωτή. 
▪ Γνωρίζει ποια στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ χρειάζονται αλλαγή και ποια όχι για την είσοδο σε μια νέα 

αγορά (standardization-adaptation).. 
▪ Γωρίζει ποιες πληροφορίες είναι σημαντικές σε κάθε αγορά που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ανάλογα 

με το σύστημα αξιών (culture) και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και αγοράς. 
▪ Αναλύει την  εις βάθος την αγοραστική συμπεριφορά τόσο των καταναλωτών όσο και των οργανισμών και 

τις παραμέτρους της. 
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▪ Εφαρμόσει  τις γνώσεις του μέσω ενός  διεθνούς πλάνου  μάρκετινγκ ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που 
πρόκειται να εισαχθούν σε μια συγκεκριμένη ξένη χώρα 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Το μάθημα αποσκοπεί ώστε ο φοιτητής  να λειτουργήσει ως διεθνές στέλεχος  και να αναλύσει τα δεδομένα και 
τις πληροφορίες  προκειμένου να εντοπίσει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που η επιχείρηση  θα αντιμετωπίσει 
στην περίπτωση που θέλει να επεκταθεί  σε μια νέα τοποθεσία στο εξωτερικό. Σε αυτή την περίπτωση δίνονται 
στον φοιτητή  μία σειρά  από ηλεκτρονικές έγκυρες πηγές  προκειμένου μέσα από μια ομαδική συνεργασία να 
προετοιμάσει ένα   πλήρες πλάνο marketing για το λανσάρισμα ενός προϊόντος  σε μία διεθνή χώρα  
λαμβάνοντας υπόψη τα δημογραφικά στοιχεία, το πολιτικό περιβάλλον και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες  από 
πλευράς διαφορετικότητας και πολυπολιτισμικότητας  όσο και από άποψης επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας  τόσο της αγοράς προέλευσης όσο και της αγοράς στόχου.   

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Εισαγωγή: Η πρόκληση της Παγκοσμιοποίησης. Στρατηγική σημασία διεθνούς μάρκετινγκ, το διεθνές 
εμπορικό περιβάλλον. Το Πολιτικό και Οικονομικό περιβάλλον στο Διεθνές και Παγκόσμιο Μarketing 
Παγκόσμιες δημογραφικές τάσεις Πληθυσμός, GDP, κατά κεφαλήν εισόδημα, εμπορικό ισοζύγιο, 
δημογραφικά στοιχεία. Διαχρονική εξέλιξη των κύριων δεικτών 

2. Στρατηγικές και Πρακτικές Διεθνούς Μάρκετινγκ. Moντέλο ΕPRG ,  Διαφοροποίηση vs. Προσαρμογής. 
3. Εκτιμώντας τις παγκόσμιες ευκαιρίες στο marketing. Η ανάγκη για παγκόσμια πληροφόρηση. 

Ιδιοσυγκρασία της παγκόσμιας έρευνας μάρκετινγκ. Συμβατότητα δεδομένων στην  παγκόσμια έρευνα  
μάρκετινγκ.Χρήση δευτερογενούς έρευνας. 

4. Οργανώνοντας την διαδικασία μίας παγκόσμιας έρευνας marketing 
5. Πρωτογενής έρευνα στο παγκόσμιο marketing 
6. Η πολιτισμική διαφοροποίηση και το Διεθνές Μάρκετινγκ. Βασικές πτυχές της κοινωνίας και του 

πολιτισμού.Αναλυτικές προσεγγίσεις σε πολιτιστικούς παράγοντες. Διαχείριση της πολιτιστικής 
πολυμορφίας. 

7. Σημασία πολιτισμικού περιβάλλοντος, επιπτώσεις πολιτισμικών αξιών σε καταναλωτική συμπεριφορά. 
Πολιτισμική συνάφεια 

8. Το πολιτικό και νομικό περιβάλλον.Πλαίσια λειτουργίας σε διεθνείς αγορές, υπάρχουσες νομοθεσίες 
9. Οι ευκαιρίες στις Διεθνείς Αγορές.Αναγνώριση και τρόποι εκμετάλλευσης ευκαιριών στο σημερινό 

περιβάλλον 
10. Στρατηγικές Εισόδου. Απόφαση της επιχείρησης για την είσοδο της στις ξένες αγορές. Επιλογή της αγοράς 

και εναλλακτικές μέθοδοι εισόδου στην αγορά. Πληροφοριακό και τεχνολογικό περιβάλλον.Η παραγωγή 
στο εξωτερικό και  οι στρατηγικές συμμαχίες. Σημαντικές περιφερειακές συμφωνίες. Ηθική και Κοινωνική 
Ευθύνη στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. 

11. Παγκόσμιο Πρόγραμμα  Μarketing. Αποφάσεις για προϊόντα και υπηρεσίες.Παγκόσμια τμηματοποίηση, 
στόχευση και τοποθέτηση   

12. Παγκόσμια τιμολογιακή πολιτική 
13. Παγκόσμια Logistics και αποφάσεις καναλιών διανομής. Παγκόσμια επικοινωνία marketing 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία - Διαλέξεις στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

PC, Video Projector, Διαδραστικός Πίνακας, e-learning 
Χρήση του Διαδικτυακού Συστήματος Παγκόσμιας Διοίκησης 
Marketing G.M.M.S.O. (Global Marketing Management System on 
line) 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας ΜOODLE 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ομαδική Εργασία – 
Συγγραφή Εργασίας 

35 

Ατομικές εργασίες σε 
ανάλυση / παρουσίαση 
μελετών περιπτώσεων 

25 

Αυτοτελής Μελέτη 26 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση (70%) η οποία περιλαμβάνει: Επίλυση 
Προβλημάτων 
Συνδυασμός θεωρητικής προσέγγισης  
και κριτικής ανάλυσης με την χρήση παραδειγμάτων 
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 

στοιχείων του μαθήματος. 
▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια 

και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 
Γραπτή Εργασία (30 %). Ανάπτυξη ενός διεθνούς marketing plan 
σε μία  αγορά  του εξωτερικού με βάση προϊόν μίας υποθετικής  
επιχείρησης.   Πιο αναλυτικά οι ενότητες που θα πρέπει να 
αναπτυχθούν είναι οι παρακάτω: 
Επιλογή αγοράς: επιλογή μιας χώρας για διεθνή επέκταση 
Διερεύνηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της 
εταιρείας.  
Ανάλυση δευτερογενών πληροφοριών  
SWOT analysis   
Mοντέλο  των πέντε δυνάμεων του Porter. 
Σχεδιασμός διεθνών στρατηγικών Μάρκετινγκ που θα 
αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.  
Ανάλυση των ευκαιριών και των κινδύνων  που η επιχείρηση  θα 
αντιμετωπίσει στην περίπτωση που θέλει να επεκταθεί  σε μια νέα 
τοποθεσία στο εξωτερικό.  
Προετοιμασία  ενός  πλήρους πλάνου marketing για το 
λανσάρισμα ενός προϊόντος  λαμβάνοντας υπόψη τα δημογραφικά 
στοιχεία, το πολιτικό περιβάλλον και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 
τόσο της αγοράς προέλευσης όσο και της αγοράς στόχου 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
-Προτεινόμενη 
 
▪ Σαμαντά Ειρήνη (2018)  Διεθνές Μάρκετινγκ Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτικη 
▪ Cateora, A (2003). Διεθνές Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Παπαζήσης 
▪ Cateora, P.R. & Graham, J. L. (2007). International Marketing. McGraw-Hill/Irwinη 
▪ Glowik, M. & Smyczek, S. (2011) International Marketing Strategies: Strategies, Concepts and cases in 

Europe. Oldenbourg Verlag.  
▪ Philippe Malaval, (2004), Strategy and Management of Industrial Brands: Business to Business Products 

and Services, Kluwer Academic Publishers.  
▪ David Ford, Lars-Eric Gadde, Hakan Hakansson, Ivan Snehota (2006), The Business Marketing Course, 

John Wiley ed, 2nd edition 
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▪ Ross Brennan, Louise E Canning (2007), Raymond McDowell, Business-to-Business Marketing, Sage 
Publications. 

▪ Global Marketing –a decision oriented-approach Svend Hollensen –Prentice Hall 2004 
▪ Global Marketing Management A European Perspective Warren Keegan –B. Schlegelmilch  
 
-Διαδικτυακό Υλικό: 
 
▪ The World Bank (www.worldbank.org) 
▪ European Union (http://ec.europa.eu/youreurope/business/)  
▪ The Economist (www.economist.com/countries/) 
▪ Reuters (http://www.reuters.co.uk)  
▪ Ogilvy and Mather (http://www.ogilvy.com)  
▪ Saatchi & Saatchi (http://www.saatchi.com)  
▪ McCann-Erickson Advertising (http://www.mccann.com)  
▪ American Marketing Association (http://www.marketingpower.com/)  
▪ ESOMAR (http://www.esomar.nl/)  

 
-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
▪ S. Tamer Cavusgil Pricing for global markets.  Columbia Journal of World Business 
▪ Winter 1996 v31 n4 p66(13) 
▪ Thomas H. Stevensona, , Frank C. Barnesb “What industrial marketers need to know now about ISO 9000 

certification A review, update, and integration with marketing Department of Marketing, University of North 
Carolina at Charlotte, 9201 University City Boulevard, Charlotte, NC 28223-0001, USA Received 11 August 
2000; received in revised form 1 April 2001; accepted 25 May 2001 

▪ Shwu-IngWu Benefit Segmentation: An Empirical Study for On-Line Marketing Department of Business 
Administration, National Chin-Yi Institute of Technology, No. 35, Lane 215, Section 1, Chungshan Road, 
Taiping, Taichung, Taiwan 411,R.O.C. 

▪ The globally competitive firm: functional integration, value chain logistics, global marketing, and college 
Business strategic support. Shirley c. Anderson, cr vol 10(2), 2000 

 


