“ABOUT JAPAN”
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (WEBINARS)
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων (webinars), τα οποία
προσφέρονται δωρεάν και επιδοτούμενων επιχειρηματικών αποστολών με τίτλο «About Japan».
Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια άποψη γύρω από τον τρόπο λειτουργίας των
ιαπωνικών επιχειρήσεων, τις πρακτικές, τη δομή και τα τεχνολογικά επιτεύγματά τους.
Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες ηλεκτρονικές σελίδες:
http://www.eu-japan.eu / http://www.een-japan.eu / http://www.eubusinessinjapan.eu
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (WEBINARS)
Στη διεύθυνση http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν
προκειμένου να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης που θα τους επιτρέψουν να δηλώσουν συμμετοχή για την
παρακολούθηση των εν λόγω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Ειδικότερα, γίνεται γνωστό ότι έπονται τα εξής σεμινάρια:
WEBINAR #101: Αγορά Βιοτεχνολογίας στην Ιαπωνία (BIOTECH MARKET IN JAPAN)
Ημερομηνία: 19 Σεπτεμβρίου 2017 - Ώρα: από 10:30 έως 11:30 (ώρα Βρυξελλών)
Εγγραφές έως: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση:
https://eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-101-biotech-market-in-japan
WEBINAR #102: TOKYO 2020 GAMES: Προσδιορίζοντας την Ιαπωνική αγορά & ευκαιρίες συνεργασίας
για ΜμΕ επιχειρήσεις της Ευρώπης (ΙDENTIFYING JAPAN MARKET ENTRY & PARTNERSHIP
OPPORTUNITIES FOR EU BASED SMES)
Ημερομηνία: 26 Σεπτεμβρίου 2017 - Ώρα: από 10:30 έως 11:30 (ώρα Βρυξελλών)
Εγγραφές έως: Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση:
https://eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-102-tokyo-2020-games-identifying-japan-market-entrypartnership-opportunities-for-eu-based-smes
TECHNOLOGY TRANSFER WEBINAR 14: Πως οι ΜμΕ επιχειρήσεις μπορούν μέσα από την
καθημερινότητα να υποστηρίξουν την άσκηση των δράσεών τους, τη διατηρησιμότητά τους και την
εκπαίδευση? (HOW CAN SMES START USING AUGMENTED REALITY TO SUPPORT
OPERATIONS, MAINTENANCE AND TRAINING?)
Ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου 2017 - Ώρα: από 10:00 έως 11:00 (ώρα Βρυξελλών)
Εγγραφές έως: Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση:
http://www.eu-japan.eu/events/technology-transfer-webinar-14-how-can-smes-start-using-augmented-realitysupport-operations

Για να εγγραφείτε:
- Εάν διαθέτετε ήδη κωδικούς πρόσβασης του EU – Japan Centre, επισκεφθείτε κατευθείαν τις παραπάνω
διευθύνσεις.
- Εάν δε διαθέτετε, θα πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
προκειμένου να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας μια από τις
προαναφερθείσες διευθύνσεις.

Κόστος: Δωρεάν
Σημειώνεται ότι το link της ιστοσελίδας που αναφέρεται σε εκπαιδευτικά θέματα είναι το ακόλουθο:
http://www.eubusinessinjapan.eu/events
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν
διεύθυνση:
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

στην

εξής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
Στη διεύθυνση http://www.eu-japan.eu/events/ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για τις
επιχειρηματικές αποστολές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιούνται από το EUJapan Centre.
Ειδικότερα, γίνεται γνωστό ότι έπονται οι εξής επιχειρηματικές αποστολές:
NANO TECH 2018: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2018
Ποιούς αφορά: Στελέχη ΜμΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Clusters που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους
κλάδους.
Ημερομηνία διεξαγωγής: 14-16 Φεβρουαρίου 2018
Εγγραφές έως: Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017.
Τοποθεσία: Διεθνές Νανοτεχνολογικό Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο στο Τόκιο
Κόστος: Η συμμετοχή στην Επιχειρηματικές Αποστολή επιδοτείται με το ποσό των 600€. Επίσης καλύπτονται από
το EU-Japan Centre οι εξής δαπάνες: εγγραφή, Β2Β συναντήσεις, εκθεσιακές εκδηλώσεις, διερμηνεία κ.α.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση:
http://www.eu-japan.eu/events/nanotech-cluster-sme-mission
ή επικοινωνήστε με την κα Diane Lula, (Tel +32 2 282 0043, Fax +32 2 282 3712, email d.lula@eu-japan.eu).

