
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών της Διοίκησης  

ΤΜΗΜΑ Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙ1400 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διεθνές Μάρκετινγκ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
ECTS 

Διαλέξεις που περιλαμβάνουν ασκήσεις των φοιτητών/τριών 
(ατομικές ή σε ομάδες) μέσα στην τάξη 

3 5 5 

    

    
    

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

 Επιστημονικής Περιοχής  - επιλογής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Η εγγραφή σε μαθήματα επιλογής 4ου  έτους 
πραγματοποιείται μετά την επιτυχή εξέταση σε 16 
υποχρεωτικά μαθήματα. 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.stt.aegean.gr/images/programma-

spoudon/sem8 

 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει ως σκοπό να: 
 

• Ευαισθητοποιήσει τους διδασκόμενους/νες σε θέματα πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών 

(κουλτούρας) διαφορών που επικρατούν μεταξύ των εθνών. 

• Αναδείξει τη σημαντικότητα  του διεθνούς εμπορίου, αναλύσει τα ζητήματα που υφίστανται στις 

διεθνείς επιχειρήσεις και το ρόλο του μάρκετινγκ στην αντιμετώπισή τους. 

• Περιγράψει το ρόλο των ανθρώπων του μάρκετινγκ σε μία επιχείρηση με διεθνή δραστηριοποίηση. 

• Συμβάλλει στην κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις λειτουργίες και δραστηριότητες 

μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο, σε σχέση με  εκείνες σε επίπεδο χώρας. 

• Αναλύσει σε βάθος τις διαφορετικές στρατηγικές εισόδου στη διεθνή αγορά και τα κριτήρια επιλογής 

μεταξύ αυτών. 

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: 
 

• Περιγράψουν τη σημαντικότητα του διεθνούς εμπορίου και το ρόλο του μάρκετινγκ για αυτό. 



• Αναλύσουν τις επιλογές εισόδου μία επιχείρησης στις διεθνείς αγορές και να πραγματοποιήσουν 

σχετικές εισηγήσεις. 

• Αντιμετωπίσουν προκλήσεις του μάρκετινγκ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς 

αγορές, λαμβάνοντας υπόψη όλους εκείνους τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΡΟΣ Α. Εισαγωγή  

• Εξαγωγές και διεθνές εμπόριο 

• Το Διεθνές Μάρκετινγκ και οι μορφές του 

ΜΕΡΟΣ Β. Κατανοώντας το διεθνές περιβάλλον του μάρκετινγκ 

• Το μακρο-οικονομικό περιβάλλον 

• Το διεθνές κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

• Το διεθνές πολιτικό και νομικό περιβάλλον 

• Το διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον 

• Σύστημα πληροφοριών και έρευνα αγοράς στο διεθνές περιβάλλον 

• Χαρακτηριστικά των διεθνών αγορών, ανταγωνισμός 

ΜΕΡΟΣ Γ. Ορίζοντας και επιλέγοντας τη διεθνή αγορά-στόχο/ Στρατηγικές Μάρκετινγκ 

• Μέθοδοι εισόδου στις διεθνείς αγορές 

• Κριτήρια επιλογής  

ΜΕΡΟΣ Δ. Διεθνές  Μίγμα Μάρκετινγκ (4 Ps) 

• Διεθνής πολιτική του προϊόντος 

• Διεθνής τιμολογιακή πολιτική, στρατηγικές 

• Διεθνή κανάλια διανομής 

• Διεθνές μίγμα επικοινωνίας, στρατηγικές, προωθητικά εργαλεία 

ΜΕΡΟΣ Ε. Ειδικά θέματα 

• Ειδικά θέματα μάρκετινγκ (κατ επιλογήν) 

 

  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

• Διαλέξεις με χρήση διαφανειών και video, χρήση ΤΠΕ στη 

Διδασκαλία 

• Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και της 

επικοινωνίας με τους φοιτητές/τριες με τη χρήση 

παραδειγμάτων καθώς με την παρουσίαση και ανάλυση 

συγκεκριμένων μελετών περίπτωσης (case studies) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  

Διαλέξεις 39 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

25 ώρες 

Ανάλυση μελετών 
περίπτωσης 

20 ώρες 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

41 ώρες 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά 

Μέθοδος αξιολόγησης: 

Τελική εργασία / παρουσίαση (70% του βαθμού) 

Μελέτες περίπτωσης / εργασίες, συμμετοχή (30% του 

βαθμού) 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Πανηγυράκης, Γ. (2013). Διεθνές Μάρκετινγκ. Αθήνα: έκδοση 1η, Εκδόσεις Σταμούλη A.E. [ISBN 978-

960-351-914-0], [Εύδοξος 22767967]. 

Αυλωνίτης, Γ., Λυμπερόπουλος Κ., & Β. Τσαναβάρας (2010). Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για 

Διεθνείς Αγορές. Αθήνα: 1η έκδοση, Rosili Εμπορική-Εκδοτική Μ. ΕΠΕ. [ISBN 978-960-89407-3-4], 

[Εύδοξος 7361]. 

Συμπληρωματική προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

Cateora, P.R. & J.L. Graham (2002). Διεθνές Μάρκετινγκ (Τόμοι Α΄ & Β΄). Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 

(μετά-φραση της 10ης Αμερικάνικης Έκδοσης στην Ελληνική). [ISBN 960-02-1673-8 & 960-02-1674-6, 

αντίστοιχα]. 

Kotler, P. (2000). Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ: Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Έλεγχος. Αθήνα: 

Interbooks (μετάφραση της 9ης έκδοσης στην Ελληνική). 



Τσακλάγκανος, Α. (2001). Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ, Τόμος Β΄, δεύτερη βελτιωμένη & επαυξημένη 

έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αφοί Κυριακίδη ΑΕ. 

 


