“ABOUT JAPAN”
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (WEBINARS)
& ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΑΠΟΣΟΛΔ
ΠΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ Δ.Δ.
Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ρξεκαηνδνηεί ζεηξά εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ (webinars), ηα νπνία
πξνζθέξνληαη δσξεάλ θαη επηδνηνύκελσλ επηρεηξεκαηηθώλ απνζηνιώλ κε ηίηιν «About Japan».
Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ κηα άπνςε γύξσ από ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ
ηαπσληθώλ επηρεηξήζεσλ, ηηο πξαθηηθέο, ηε δνκή θαη ηα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηά ηνπο.
Στεηικές πληροθορίες είναι διαθέζιμες ζηις ακόλοσθες ηλεκηρονικές ζελίδες:
http://www.eu-japan.eu / http://www.een-japan.eu / http://www.eubusinessinjapan.eu
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (WEBINARS)
ηε δηεύζπλζε http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ θσδηθνύο πξόζβαζεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ησλ ελ ιόγσ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ.
Δηδηθόηεξα, γίλεηαη γλσζηό όηη έπνληαη ηα εμήο ζεκηλάξηα:
MINERVA WEBINAR : Φσηνληθή γηα ηελ επηζηήκε ηεο δσήο θαη ηελ Βηνκεραληθή παξαγσγή ζηελ Ιαπσλία: Μηα
επηζθόπεζε ηεο αγνξάο γηα ηηο ΜΜΔ ηεο ΔΔ πνπ αζρνινύληαη κε ηε θσηνληθή (Photonics for life science and industrial
manufacturing in Japan: A market overview for EU SMEs working on photonics)
Ηκεξνκελία: 4 Ινπλίνπ 2018 - Ώξα: από 14:00 έσο 15:00 (ώξα Βξπμειιώλ)
Δγγξαθέο έσο: Πέκπηε, 31 Μαΐνπ 2018.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα λα εγγξαθείηε επηζθεθζείηε ηελ εμήο δηεύζπλζε:
https://www.eu-japan.eu/events/minerva-webinar-photonics-life-science-and-industrial-manufacturing-japan-market-overvieweu

WEBINAR: Δπθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ΔΔ θαη Ιαπσλίαο ζρεηηθά κε ηε Βηνηερλνινγία ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε:
Ιαπσλία Βηνεπηρεηξήζεηο Σνπίν (Opportunities for Cooperation between EU and Japan on Biotechnology in Healthcare:
Japan Bioventures Landscape)
Ηκεξνκελία: 11 Ινπλίνπ 2018 - Ώξα: από 14:00 έσο 15:00 (ώξα Βξπμειιώλ)
Δγγξαθέο έσο: Πέκπηε, 7 Ινπλίνπ 2018.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα λα εγγξαθείηε επηζθεθζείηε ηελ εμήο δηεύζπλζε:
https://www.eu-japan.eu/events/opportunities-cooperation-between-eu-and-japan-biotechnology-healthcare-japan-bioventures

Για να εγγραυείτε:
- Δάλ δηαζέηεηε ήδε θσδηθνύο πξόζβαζεο ηνπ EU – Japan Centre, επηζθεθζείηε θαηεπζείαλ ηηο παξαπάλσ
δηεπζύλζεηο.
- Δάλ δε δηαζέηεηε, ζα πξέπεη πξώηα λα επηζθεθζείηε ηε δηεύζπλζε http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεηε θσδηθνύο πξόζβαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα εγγξαθείηε ρξεζηκνπνηώληαο κηα από ηηο
πξναλαθεξζείζεο δηεπζύλζεηο.
Κόστος: Γωρεάν
εκεηώλεηαη όηη ην link ηεο ηζηνζειίδαο πνπ αλαθέξεηαη ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα είλαη ην αθόινπζν:
http://www.eubusinessinjapan.eu/events
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ
δηεύζπλζε:
Eivilte Kandrataviciute
EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
TEL +32 2 282 0042 - FAX + 32 2 282 3712
http://www.eu-japan.eu/ http://www.een-japan.eu / http://www.eubusinessinjapan.eu

ζηελ

εμήο

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΑΠΟΣΟΛΔ
ηε δηεύζπλζε http://www.eu-japan.eu/events/ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο
επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη πινπνηνύληαη από ην EUJapan Centre.
Δηδηθόηεξα, γίλεηαη γλσζηό όηη έπνληαη νη εμήο επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο:
HOW TO IMPROVE PRODUCTIVITY AND REDUCE COSTS IN MANUFACTIRING - ΠΩ ΝΑ
ΑΤΞΗΔΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΔΙΩΔΙ ΣΟ ΚΟΣΟ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
Πνηνύο αθνξά: ηειέρε ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ εξγάδνληαη ζε βηνκεραληθέο εηαηξίεο.
Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 10 – 14 επηεκβξίνπ 2018
Δγγξαθέο έσο: 24 Μαΐνπ 2018
Σνπνζεζία: πλεδξηαθό Κέληξν ζην Σόθην
Κόζηνο: Γελ ππάξρεη θόζηνο δηδάθηξσλ. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηρνξεγεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ ΜκΔ κε ην
πνζό ησλ 600€.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο ζπκκεηνρήο επηζθεθζείηε ηελ εμήο δηεύζπλζε:
https://www.eu-japan.eu/events/wcm-world-class-manufacturing-september-mission
ή επηθνηλσλήζηε κε ηελ θα Diane Lula, (Tel +32 2 282 0043, Fax +32 2 282 3712, email d.lula@eu-japan.eu).

WORLD CLASS MANUFACTURING: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΚΛΑΗ
Πνηνύο αθνξά: ηειέρε ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε βηνκεραληθέο εηαηξίεο, κε
κεραληθό ππόβαζξν.
Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 25 – 29 Ινπλίνπ 2018
Δγγξαθέο έσο: 22 Μαξηίνπ 2018
Σνπνζεζία: πλεδξηαθό Κέληξν ζην Σόθην
Κόζηνο: Η ζπκκεηνρή ζηελ Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή επηδνηείηαη κε ην πνζό ησλ 600€. Δπίζεο θαιύπηνληαη από
ην EU-Japan Centre νη εμήο δαπάλεο: εγγξαθή, Β2Β ζπλαληήζεηο, εθζεζηαθέο εθδειώζεηο, δηεξκελεία θ.α.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο ζπκκεηνρήο επηζθεθζείηε ηελ εμήο δηεύζπλζε:
https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing ή
επηθνηλσλήζηε κε ηελ θα Diane Lula, (Tel +32 2 282 0043, Fax +32 2 282 3712, email d.lula@eu-japan.eu).

