“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
ΠΡΑΚΣΘΚΗ ΕΞΑΚΗΗ ΓΘΑΠΧΝΕΖΧΝ ΦΟΘΣΗΣΧΝ
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

ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΑ 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 #124: ΔΘΑΠΟΛΘΣΘΜΘΚΑ ΘΕΜΑΣΑ : ΜΘΑ ΠΡΧΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ (ΜΕΡΟ 2) (CROSS-CULTURAL
ISSUES: A FIRST ENCOUNTER (PART 2))
Ηκεξνκελία: 02 Οθησβξίνπ 2018 - Ώξα: από 10:30 έσο 11:30 (ώξα Βξπμειιώλ)
Δγγξαθέο έσο: Γεπηέξα, 01 Οθησβξίνπ 2018.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα λα εγγξαθείηε επηζθεθζείηε ηελ εμήο δηεύζπλζε:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-124-cross-cultural-issues-a-first-encounter-part-2

WEBINAR #125: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΤΣΟΝΟΜΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΟΔΗΓΗΗ ΣΗΝ ΘΑΠΧΝΘΑ (AUTONOMOUS
DRIVING SYSTEMS DEVELOPMENT IN JAPAN)
Ηκεξνκελία: 09 Οθησβξίνπ 2018 - Ώξα: από 16:00 έσο 17:00 (ώξα Βξπμειιώλ)
Δγγξαθέο έσο: Γεπηέξα, 08 Οθησβξίνπ 2018.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα λα εγγξαθείηε επηζθεθζείηε ηελ εμήο δηεύζπλζε:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-125-autonomous-driving-systems-development-in-japan

WEBINAR #126: ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΝΘΥΤΗ ΣΗ ΘΑΠΧΝΘΑ ΓΘΑ ΜΘΚΡΟΜΕΑΘΕ
ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ ΣΗ ΕΤΡΧΠΗ (FINANCIAL SUPPORT IN JAPAN FOR EU SMES)
Ηκεξνκελία: 16 Οθησβξίνπ 2018 - Ώξα: από 16:00 έσο 17:00 (ώξα Βξπμειιώλ)
Δγγξαθέο έσο: Γεπηέξα, 15 Οθησβξίνπ 2018.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα λα εγγξαθείηε επηζθεθζείηε ηελ εμήο δηεύζπλζε:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-126-financial-support-in-japan-for-eu-smes

WEBINAR #127: ΦΟΡΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΓΘΑ ΣΗΝ ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΗ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΑ ΜΕ ΣΗΝ
ΘΑΠΧΝΘΑ (CONSUMPTION TAX WHEN DOING BUSINESS WITH JAPAN)
Ηκεξνκελία: 30 Οθησβξίνπ 2018 - Ώξα: από 10:00 έσο 11:00 (ώξα Βξπμειιώλ)
Δγγξαθέο έσο: Γεπηέξα, 29 Οθησβξίνπ 2018.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα λα εγγξαθείηε επηζθεθζείηε ηελ εμήο δηεύζπλζε:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-127-consumption-tax-when-doing-business-with-japan

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: Δωρεάν
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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εμήο

ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΕ ΑΠΟΣΟΛΕ
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 /
ΝΑΝΟΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ 2019 ΔΘΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΚΑΘ ΔΘΑΚΕΦΗ ΝΑΝΟΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ
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@eu-japan.eu).

