
Huvudämnet internationell marknadsföring
Framgångsrik internationell företagsverksamhet kräver 
insikter om både kunder, konkurrenter, strategi och verk-
samhetsmiljöer. Du som studerar internationell marknads-
föring lär dig fatta kreativa och långsiktiga beslut som byg-
ger på analys av dessa faktorer. Studierna ger dig verktyg 
för att förstå kund- och konkurrentbeteende, bygga varu-
märken, utvärdera affärsmodeller och starta eget. Du lär 
dig hantera kopplingar mellan marknadsföring och andra 
funktioner som logistik och sköta relationer till kunder och 
partners i en internationell verksamhetsmiljö. Du får också 
insyn i hur sociala media förändrar marknadsföringsfältet.

Med internationell marknadsföring som huvudämne får du 
under kandidatstudierna en bred förståelse för marknads-
föringsfrågor. Under magisterstudierna fördjupar du dig 
i internationell företagsverksamhet. Med internationell 
marknadsföring som huvudämne har du stor frihet i din 
studiegång och kan kombinera ditt huvudämne med ett 
eller flera valfria biämnen för att skapa den profil du önskar 
för arbetslivet. Internationell marknadsföring är även ett 
populärt biämne som kompletterar både ekonomiska 
och icke-ekonomiska huvudämnen med kunskaper om 
hur företag och organisationer kan skapa efterfrågan på 
marknader.

Forskning
Inom ämnet internationell marknadsföring (IMF) pågår 
aktiv forskning kring många olika teman.

Affärsutveckling, ny företagsverksamhet och marknads-
utformning i internationella verksamhetsmiljöer är ett 
gemensamt intresse för flera av oss.

Via IMF:s forskare deltar Åbo Akademi som enda han-
delshögskola i Finland i det TEKES-finansierade projektet 
WIVE som fokuserar på hur trådlösa 5G-nätverk kan appli-
ceras i olika industrier.

Inom projektet Archipelago Business Development vill 
man skapa nya affärsmodeller och kunskapsutbyte i skär-
gården över nations- och generationsgränser.

Karriärmöjligheter
Med en examen i internationell marknadsföring kan du 
jobba i expert- och chefsroller i både multinationella 
storbolag, internationella organisationer och mindre 
företag. Många av våra alumner arbetar med produkter, 
tjänster, varumärken, innehållsproduktion och marknads-
analys med titlar som t.ex. marknadsföringschef, startup-
företagare, utvecklingschef, företagskonsult och brand 
manager. Internationell marknadsföring erbjuder en värld 
full av möjligheter!
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