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Export	  trade	  -‐	  Εξαγωγικό	  εμπόριο

Typical	  export	  process-‐Διαδικασία	  εξαγωγών

Terms	  of	  payment	  -‐	  Οροι	  πληρωμής

Examples	  of	  trade	  correspondence:
Request	  for	  samples
Response	  to	  order	  for	  export

Example	  Proforma	  Invoice

Examples	  of	  trade	  correspondence:
Request	  for	  open	  account	  payment
Response	  to	   open	  account	  request

Business	  vocabulary	  -‐	  Λεξιλόγιο

Reading	  Comprehension:
India	  mangoes

Reading	  comprehension:
Drahs	  and	  Lejers	  of	  Credit

Telephone	  calls	  to	  clients	  abroad:	  	  discuss	  
orders,	  payments	  -‐	  Role	  play

Email	  correspondence	  with	  clients	  abroad

Case	  studies

Ασκήσεις Περιεχόµενο µαθηµάτων
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	  Let's learn… Business English!	  
• Eίστε	  μια	  εξωστρεφής	  επιχείρηση	  και	  βλέπετε	  προς	  τις	  διεθνείς	  	  

	   αγορές	  για	  τα	  προϊόντα	  σας;	  

• Δραστηριοποιείστε	  στο	  χώρο	  των	  εξαγωγών	  ή	  εισαγωγών;	  

• Συνεργάζεστε	  με	  αγοραστές	  και	  πωλητές	  στο	  εξωτερικό;	  

• Θέλετε	  να	  βελτιώσετε	  την	  επικοινωνία	  σας	  στην	  διεθνή	  γλώσσα	  του	  	  

	   εμπορίου,	  τα	  Αγγλικά;	  

• Θέλετε	  παροχή	  υπηρεσιών	  υποστήριξης	  της	  εξαγωγικής	  σας	  
	   δραστηριότητας;	  	  

Για	  την	  αποτελεσματική	  	  επικοινωνία	  της	  εξωστρεφούς	  επιχείρησης,	  η	  λύση	  είναι	  
η	  πλήρης	  ενότητα	  μαθημάτων	  Let's	  learn…	  Business	  English!	  που	  θα	  σας	  εξοπλίσει	  
με	   τις	   κατάλληλες	   δεξιότητες	   για	   την	   ορθή	   γραπτή	   και	   προφορική	   επικοινωνία	  
σας	  με	  ξένους	  πελάτες	  και	  προμηθευτές	  στα	  Αγγλικά.	  	  	  

Σκεφτείτε…	  	  Αυτό	  μπορεί	  να	  είναι	  το	  βασικό	  συστατικό	  επιτυχίας	  που	  σας	  
έλειπε!	  

Η	  ενότητα	  μαθημάτων	  	  Let's learn… Business English!	  	  περιέχει:	  

Για	  το	  Εξαγωγικό Εµπόριο	  και	  συνεργασία	  με	  το	  εξωτερικό	  
✔	   Λεξιλόγιο	  εμπορικών	  και	  εξαγωγικών	  όρων	  

✔	   Εφαρμογή	  στο	  πεδίο	  εργασίας	  

• Διαλόγους	  

• Παραδείγματα	  επαγγελματικών	  τηλεφωνημάτων	  και	  emails	  

• Λήψη	  παραγγελιών	  για	  εξαγωγές	  

• Διαπραγμάτευση	  όρων	  πληρωμής	  

✔	   Case	  studies	  (πραγματικές	  υποθέσεις)	  
	  
Για	  τις	  Εξαγωγές Τροφίµων και Αγροτικών Προϊόντων (πρόσθετη	  ενότητα)	  
✔	   Κείμενα	  από	  τον	  διεθνή	  Κώδικα	  Τροφίμων	  

✔	   Κείμενα	  από	  τα	  διεθνή	  Πρότυπα	  Τροφίμων	  της	  Ευρωπαϊκής	  Ένωσης	  

✔	   Ασκήσεις	  κατανόησης	  στα	  πρότυπα	  τυποποίησης	  

✔	   ‘Ενα	  πλούσιο	  λεξιλόγιο	  όρολογίας	  

✔	   Ασκήσεις	   κατανόησης	   σε	   όλα	   τα	   παραπάνω	   θέματα	   και	   συμμετοχικές	  
ασκήσεις	  (role	  play)	  

Στο	  τέλος	  των	  μαθημάτων	  οι	  σπουδαστές	  αξιολογούνται	  με	  	  

• Αυτοαξιολόγηση	  από	  τον	  ίδιο	  το	  σπουδαστή	  

• Αξιολόγηση	  από	  τον	  καθηγητή	  

Χορηγείται	  βεβαίωση	  παρακολούθησης	  των	  μαθημάτων.	  
	  

	   	   	   	   	  
	  

Τα	  μαθήματα	   	  Let's learn… Business English! 	  διευθύνει	  και	  διδάσκει	  η	  Ζωή	  
Οικονομίδου,	   πτυχιούχος	   Αγγλικής	  Φιλολογίας.	   	   Η	   Ζωή	  Οικονομίδου	   διδάσκει	   με	  
επιτυχία	  Αγγλικά	  από	  το	  1989	  σε	  μαθητές	  κάθε	  ηλικίας	  και	  επιπέδου	  για	  PCE,	  ECPE	  
(Proficiency),	  ECCE,	  FCE	  (Lower),	  B2,	  Γ1,	  Γ2	  και	  ενήλικες	  για	  TOEIC,	  IELTS,	  MELAB	  με	  
επιτυχία	  100%	  επί	  σειρά	  ετών	  στην	  ταχεία	  απόκτηση	  κάθε	  πτυχίου.	  

Για	  συμμετοχή	  στα	  μαθήματα	  	  Let's learn… Business English!	  	  επικοινωνήστε	  
μαζί	  μας.	  	  Προσφέρεται	  έκππτωση	  για	  πολλαπλές	  συμμετοχές	  από	  την	  ίδια	  
επιχείρηση.	  
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