ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
“ABOUT JAPAN”
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (WEBINARS)
& ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΑΠΟΣΟΛΔ
ΠΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ Δ.Δ.
Η Δςπυπαφκή Δπιηποπή σπημαηοδοηεί ζειπά εκπαιδεςηικών ππογπαμμάηυν (webinars), ηα οποία
πποζθέπονηαι δυπεάν και επιδοηούμενυν επισειπημαηικών αποζηολών με ηίηλο «About Japan».
Οι ζςμμεηέσονηερ έσοςν ηην εςκαιπία να αποκηήζοςν μια άποτη γύπυ από ηον ηπόπο λειηοςπγίαρ ηυν
ιαπυνικών επισειπήζευν, ηιρ ππακηικέρ, ηη δομή και ηα ηεσνολογικά επιηεύγμαηά ηοςρ.
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)
ηη διεύθςνζη http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να εγγπαθούν
πποκειμένος να αποκηήζοςν κυδικούρ ππόζβαζηρ πος θα ηοςρ επιηπέτοςν να δηλώζοςν ζςμμεηοσή για ηην
παπακολούθηζη ηυν εν λόγυ εκπαιδεςηικών ππογπαμμάηυν.
Διδικόηεπα, γίνεηαι γνυζηό όηι έπονηαι ηα εξήρ ζεμινάπια:
WEBINAR #112: ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΦΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΡΟΤΥΙΜΟΤ (JAPANESE TEXTILE AND
CLOTHING MARKET)
Ημεπομηνία: 06 Μαπηίος 2018 - Ώπα: από 10:00 έυρ 11:00 (ώπα Βπςξελλών)
Δγγπαθέρ έυρ: Γεςηέπα, 05 Μαπηίος 2018.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ και για να εγγπαθείηε επιζκεθθείηε ηην εξήρ διεύθςνζη:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-112-japanese-textile-and-clothing-market

WEBINAR #113: 5G ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ (5G COOPERATION WITH JAPAN)
Ημεπομηνία: 13 Μαπηίος 2018 - Ώπα: από 10:30 έυρ 11:30 (ώπα Βπςξελλών)
Δγγπαθέρ έυρ: Γεςηέπα, 12 Μαπηίος 2018.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ και για να εγγπαθείηε επιζκεθθείηε ηην εξήρ διεύθςνζη:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-113-5g-cooperation-with-japan

WEBINAR #114: Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΟΜΗΜΑΣΩΝ (THE JAPANESE JEWELLERY MARKET)
Ημεπομηνία: 20 Μαπηίος 2018 - Ώπα: από 10:30 έυρ 11:30 (ώπα Βπςξελλών)
Δγγπαθέρ έυρ: Γεςηέπα, 19 Μαπηίος 2018.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ και για να εγγπαθείηε επιζκεθθείηε ηην εξήρ διεύθςνζη:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-114-the-japanese-jewellery-market

Για να εγγραυείτε:
- Δάν διαθέηεηε ήδη κυδικούρ ππόζβαζηρ ηος EU – Japan Centre, επιζκεθθείηε καηεςθείαν ηιρ παπαπάνυ
διεςθύνζειρ.
- Δάν δε διαθέηεηε, θα ππέπει ππώηα να επιζκεθθείηε ηη διεύθςνζη http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
πποκειμένος να αποκηήζεηε κυδικούρ ππόζβαζηρ και ζηη ζςνέσεια να εγγπαθείηε σπηζιμοποιώνηαρ μια από ηιρ
πποαναθεπθείζερ διεςθύνζειρ.
Κόστος: Γωρεάν
ημειώνεηαι όηι ηο link ηηρ ιζηοζελίδαρ πος αναθέπεηαι ζε εκπαιδεςηικά θέμαηα είναι ηο ακόλοςθο:
http://www.eubusinessinjapan.eu/events

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να επικοινυνήζοςν
διεύθςνζη:
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

ζηην

εξήρ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΑΠΟΣΟΛΔ
ηη διεύθςνζη http://www.eu-japan.eu/events/ οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να βποςν πληποθοπίερ για ηιρ
επισειπημαηικέρ αποζηολέρ πος σπημαηοδοηούνηαι από ηην Δςπυπαφκή Δπιηποπή και ςλοποιούνηαι από ηο EUJapan Centre.
Διδικόηεπα, γίνεηαι γνυζηό όηι έπονηαι οι εξήρ επισειπημαηικέρ αποζηολέρ:
WORLD CLASS MANUFACTURING: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΚΛΑΗ
Ποιούρ αθοπά: ηελέση ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζε βιομησανικέρ εηαιπίερ, με μησανικό
ςπόβαθπο.
Ημεπομηνία διεξαγυγήρ: 25 – 29 Ιοςνίος 2018
Δγγπαθέρ έυρ: 22 Μαπηίος 2018
Σοποθεζία: ςνεδπιακό Κένηπο ζηο Σόκιο
Κόζηορ: Η ζςμμεηοσή ζηην Δπισειπημαηική Αποζηολή επιδοηείηαι με ηο ποζό ηυν 600€. Δπίζηρ καλύπηονηαι από
ηο EU-Japan Centre οι εξήρ δαπάνερ: εγγπαθή, Β2Β ζςνανηήζειρ, εκθεζιακέρ εκδηλώζειρ, διεπμηνεία κ.α.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ και δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ επιζκεθθείηε ηην εξήρ διεύθςνζη:
https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing ή
επικοινυνήζηε με ηην κα Diane Lula, (Tel +32 2 282 0043, Fax +32 2 282 3712, email d.lula@eu-japan.eu).

