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H AIESEC είναι ο μεγαλύτερος νεανικός οργανισμός 
παγκοσμίως, που δίνει τη δυνατότητα σε νέους 18-30 
ετών να ανακαλύψουν και να εξελίξουν τον εαυτό τους 

μέσα από πρακτικές εμπειρίες σε απαιτητικά 
περιβάλλοντα. Μαζί με συνεργαζόμενους φορείς, η 

AIESEC δημιουργεί ένα δίκτυο διαπολιτισμικών 
ανταλλαγών με τη μορφή εθελοντισμού ή πρακτικής 

άσκησης.

Με λίγα νούμερα…

Αυτό που κάνει την AIESEC μοναδική είναι η ανάπτυξη 
ηγετικών χαρακτηριστικών στους νέους μέσα από τις 

διαπολιτισμικές ανταλλαγές που παρέχει. Πιστεύει ότι 
η ηγετικότητα είναι το κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον 

και είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να 
αναπτυχθεί στον καθένα.

126+ χώρες

2400+ πανεπιστήμια

5000+ συνεργαζόμενοι 
οργανισμοί

70000+ ενεργά μέλη

2253+ εμπειρίες πρακτικής 
άσκησης σε startups μέχρι 
τώρα

3859+ ανοιχτές θέσεις 
πρακτικής άσκησης σε 
startups 2



Τι είναι το ;

To Global Entrepreneur είναι ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης
σε startups του εξωτερικού, που σου δίνει τη δυνατότητα να
ξεκινήσεις να χτίζεις την καριέρα σου πριν ακόμα τελειώσεις τις
σπουδές σου, να αναπτύξεις hard & soft skills απαραίτητα για τη
διεθνή και ελληνική αγορά εργασίας και να δημιουργήσεις το
επαγγελματικό σου δίκτυο σε ένα καινοτόμο, ευέλικτο και
συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Φορέας:
Startup

Διάρκεια:
6-12 

Εβδομάδες

Τομείς:
Marketing, Digital 

Marketing, IT, ΒΑ & 
Project Management

Σκοπός:
Επαγγελματική 

εξέλιξη

Startup ονομάζεται μια νεοσύστατη επιχείρηση η οποία βασίζεται σε μια
καινοτόμα ιδέα που απευθύνεται σε μεγάλο κοινό και προσπαθεί σε ένα
σύντομο χρονικό διάστημα 1-3 χρόνων να εγκαθιδρύσει τη θέση της στον
επιχειρηματικό κόσμο.
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5 λόγοι για να γίνεις Global Entrepreneur

Θα πειραματιστείς σε διάφορους τομείς, καθώς οι 
startups χαρακτηρίζονται από τη «φλατ» δομή 
τους, η οποία σου επιτρέπει να συνεργαστείς στενά 
με άτομα από άλλους τομείς και να πάρεις μια ιδέα 
από τις διαδικασίες και τις προκλήσεις τους. . 

Θα δοκιμάσεις τις επιχειρηματικές σου φιλοδοξίες
αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του απαιτητικού 
περιβάλλοντος που χαρακτηρίζει μια επιχείρηση 
στο ξεκίνημά της.

Θα εξελίξεις την επαγγελματική σου εμπειρία, 
εκθέτοντας τον εαυτό σου σε έναν νέο τρόπο 
ζωής και θα μάθεις να προσαρμόζεσαι και να 
ανταποκρίνεσαι σε ένα διεθνές περιβάλλον.

1
Θα αναπτύξεις το επαγγελματικό σου δίκτυο σε 
διεθνές επίπεδο και θα γνωρίσεις εξιδεικευμένα 
άτομα από διάφορους τομείς, ανοίγοντας έτσι 
πόρτες για τις επαγγελματικές σου 
προσπάθειες στο μέλλον.

2
Θα αποκτήσεις ένα ανταγωνιστικό βιογραφικό 
και θα αναπτύξεις hard & soft skills απαραίτητα 
για την επαγγελματική σου πορεία στην 
ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας.
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Συνεργαζόμενες χώρες

Ρουμανία Σερβία ΑυστρίαΑίγυπτος
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Marketing and Social Media Manager

Constantine/Renakossy

PROJECT INFO
Location: Cluj-Napoca, Romania
Start Project: Oct 2, 2017
End Project: Dec 10, 2017
Duration: 9 weeks
Project Code: 863156

ROLE DESCRIPTION
A Marketing & Social Media Management
trainee will be responsible for engaging
potential customers with the startups' social
media accounts and driving traffic to their
websites. Activities may include copy-writing,
blogging, graphic design, video editing,
campaign analysis, and communication with
customers.

MAIN ACTIVITIES
- Write blog posts which can engage current and future customers of the startup
- Development and execution of marketing collateral, presentations, brand videos
- Social media campaigns
- Design graphic content for a variety of different purposes
- Optimize content for maximum social sharing and performance
- Engage with customers directly through social media, email, and customer support platforms.
- Analyze the social media and website data to discover what works and what doesn’t
- Create new strategies increase the most important conversion rates
- Write copy for materials such as press releases, sales material, and the startup’s website
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Κάποιες ευκαιρίες

https://aiesec.org/opportunity/863156


Marketing Research

Cortex Labs

PROJECT INFO
Location: Beograd, Serbia
Start Project: Sept 15, 2017
End Project: Oct 28 2017
Duration: 6 weeks
Project Code: 857194

ROLE DESCRIPTION
You will work with company team to help
them in creating and developing marketing
strategies, content creation, social media
management and external presentation.
Market research and good analysis skills.
Multitasking skills. Committed. Well
organized. Experience in presentation final
solutions. Being customer oriented.

MAIN ACTIVITIES

- Social media management

- Innovations in digital marketing

- Market Research

- Looking for potential market opportunities.

- Collaborate with the company team.
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Κάποιες ευκαιρίες…

https://aiesec.org/opportunity/857194


Πώς να ξεκινήσεις…

8

https://aiesec.org

*Θυμήσου, όσο περισσότερες αιτήσεις, 
τόσο περισσότερες επιλογές. Ο μέσος 
όρος αιτήσεων είναι 15 ανά άτομο!

https://aiesec.org/


Τα έξοδα που πρέπει να υπολογίσεις

Από τη στιγμή που γίνεσαι δεκτός σε μια ευκαιρία, η AIESEC σε βοηθάει να προχωρήσεις με τα διαδικαστικά ζητήματα 
προκειμένου να είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις την εμπειρία σου. Υπογράφεται ένα συμβόλαιο ανάμεσα σε εσένα και την 
AIESEC και στη συνέχεια καλείσαι εντός 5 ημερών να πληρώσεις το αντίτιμο του προγράμματος, που αντιστοιχεί στο 

ποσό των 130 ευρώ. Μετά την πληρωμή γίνεσαι και επίσημα αποδεκτός στο πρόγραμμα! (Final Approval) 

*Σημείωση: 
Η AIESEC είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Τα αντίτιμα των προγραμμάτων αποσκοπούν στην οικονομική βιωσιμότητα του οργανισμού 

προκειμένου να είναι σε θέση να συνεχίσει να προσφέρει ποιοτικές διαπολιτισμικές εμπειρίες. 

Το Global Entrepreneur καλύπτει τη διαμονή σου και σε κάποιες ευκαιρίες και τη διατροφή σου. 
Τα έξοδα που πρέπει να υπολογίσεις είναι:

Αεροπορικά 
εισιτήρια

Αντίτιμο 
προγράμματος

Προσωπικά έξοδα VISA
(εάν απαιτείται)
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