“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
ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΔΞΑΚΖΖ ΓΗΑΠΧΝΔΕΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ
Σν EU-Japan Centre δέρεηαη αηηήζεηο από βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ρσξώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο γηα θηινμελία θαη πξαθηηθή εμάζθεζε Γηαπσλέδσλ εθπαηδεπόκελσλ γηα 8 κήλεο (Αύγνπζηνο 2019 Μάξηηνο 2020). Οη εθπαηδεπόκελνη πξνέξρνληαη από δηαθεθξηκέλα Ιαπσληθά Παλεπηζηήκηα θαη είλαη θνηηεηέο ζε
θιάδνπο Μεραληθήο, Πιεξνθνξηθήο, Βηνινγίαο, Υεκείαο θαη άιινπο επηζηεκνληθνύο ηνκείο. εκεηώλεηαη όηη νη
θαηαξηηδόκελνη ζα έρνπλ πξνεγνπκέλσο εθπαηδεπηεί ώζηε λα επηθνηλσλνύλ ζηε γιώζζα ππνδνρήο ηεο ρώξαο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
-Αηηήζεηο έσο: 23 επηεκβξίνπ 2018
-Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα αηηήζεηο ζπκκεηνρήο επηζθεθζείηε ηελ εμήο δηεύζπλζε:
http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-europe
-Πξόζσπν επηθνηλσλίαο: Margherita Rosada: +32 2 282 3715, e-mail: vulcanus@eu-japan.eu

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ 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:
WEBINAR #122: ΣΟΜΔΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖΝ ΗΑΠΧΝΗΑ: ΡΤΘΜΗΣΗΚΔ
ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ (FINTECH SECTOR IN JAPAN: REGULATORY APPROACHES)
Ηκεξνκελία: 11 επηεκβξίνπ 2018 - Ώξα: από 10:30 έσο 11:30 (ώξα Βξπμειιώλ)
Δγγξαθέο έσο: Γεπηέξα, 10 επηεκβξίνπ 2018.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα λα εγγξαθείηε επηζθεθζείηε ηελ εμήο δηεύζπλζε:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-122-fintech-sector-in-japan-regulatory-approaches

WEBINAR #123: ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ: ΠΡΧΣΖ ΔΠΑΦΖ (ΜΔΡΟ 1) (CROSS-CULTURAL ISSUES:
GETTING IN TOUCH (PART 1))
Ηκεξνκελία: 18 επηεκβξίνπ 2018 - Ώξα: από 10:30 έσο 11:30 (ώξα Βξπμειιώλ)
Δγγξαθέο έσο: Γεπηέξα, 17 επηεκβξίνπ 2018.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα λα εγγξαθείηε επηζθεθζείηε ηελ εμήο δηεύζπλζε:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-123-cross-cultural-issues-getting-in-touch-part-1

EPA HELPDESK WEBINAR #1: ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΣΑΓΧΓΖ (RULES OF ORIGIN)
Ηκεξνκελία: 25 επηεκβξίνπ 2018 - Ώξα: από 10:30 έσο 11:30 (ώξα Βξπμειιώλ)
Δγγξαθέο έσο: Γεπηέξα, 24 επηεκβξίνπ 2018.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα λα εγγξαθείηε επηζθεθζείηε ηελ εμήο δηεύζπλζε:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/epa-helpdesk-webinar-1-rules-of-origin-

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
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ 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:

NANO TECH 2019 - INTERNATIONAL NANOTECHNOLOGY EXHIBITION & CONFERENCE /
ΝΑΝΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 2019 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΚΑΗ ΓΗΑΚΔΦΖ ΝΑΝΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
Πνηνύο αθνξά: ηειέρε ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ νη επηρεηξήζεηο ηνπο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ηνκείο
όπσο ηερλνινγίεο θαηαζθεπήο, αμηνιόγεζε θαη κεηξήζεηο, πεξηνρέο εθαξκνγώλ θ.α.
Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 30 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2019
Δγγξαθέο έσο: Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018
Σνπνζεζία: πλεδξηαθό Κέληξν ζην Σόθην
Κόζηνο: Γελ ππάξρεη θόζηνο δηδάθηξσλ
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο ζπκκεηνρήο επηζθεθζείηε ηελ εμήο δηεύζπλζε:
https://www.nanotechexpo.jp/
ή επηθνηλσλήζηε κε ηελ θα Jessica Michelson, (Tel +32 2 282 0043, Fax +32 2 282 3712, email michelson@eujapan.eu).

GET READY FOR JAPAN – ΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΓΗΑ ΗΑΠΧΝΗΑ
Πνηνύο αθνξά: ηειέρε ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ νη επηρεηξήζεηο ηνπο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ Ιαπσλία

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 19 – 30 Νοεμβρίου 2018
Δγγξαθέο έσο: Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018
Σνπνζεζία: πλεδξηαθό Κέληξν ζην Σόθην
Κόζηνο: Γελ ππάξρεη θόζηνο δηδάθηξσλ
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο ζπκκεηνρήο επηζθεθζείηε ηελ εμήο δηεύζπλζε:
https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme

ή επηθνηλσλήζηε κε ηελ θα Diane Lula, (Tel +32 2 282 0043, Fax +32 2 282 3712, email d.lula@eu-japan.eu).
HOW TO IMPROVE PRODUCTIVITY AND REDUCE COSTS IN MANUFACTIRING - ΠΧ ΝΑ
ΑΤΞΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑ ΜΔΗΧΔΗ ΣΟ ΚΟΣΟ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
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)

