ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
“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:
EPA HELPDESK WEBINAR 25: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ (Rules of Origin)
Ημερομηνία: 15 Σεπτεμβρίου 2020 ‐ Ώρα: από 10:30 έως 11:30 (ώρα Βρυξελλών)
Εγγραφές έως: Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/epa‐helpdesk‐webinar‐25‐rules‐of‐origin

WEBINAR 157: Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ (Electronics Sector in Japan)
Ημερομηνία: 08 Σεπτεμβρίου 2020 ‐ Ώρα: από 10:30 έως 11:30 (ώρα Βρυξελλών)
Εγγραφές έως: Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar‐157‐electronics‐sector‐in‐japan

EXPORT TO JAPAN: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (Introduction to the Online Training series)
Ημερομηνία: 16 Σεπτεμβρίου 2020 ‐ Ώρα: από 10:30 έως 11:30 (ώρα Βρυξελλών)
Εγγραφές έως: Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export‐to‐japan‐introduction‐to‐the‐online‐training‐series

WEBINAR 158: Ευκαιρίες για εταιρείες της ΕΕ στην αγορά βιολογικών τροφίμων και ποτών στην Ιαπωνία (Opportunities
for EU Companies in Japan Organic Food and Beverage Market)
Ημερομηνία: 22 Σεπτεμβρίου 2020 ‐ Ώρα: από 10:30 έως 11:30 (ώρα Βρυξελλών)
Εγγραφές έως: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση:

https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar‐158‐opportunities‐for‐eu‐companies‐in‐japan‐organic‐food‐and‐
beverage‐market

EXPORT TO JAPAN 1: Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον εκτελωνισμό στα τελωνεία της Ιαπωνίας (Before, During and
After Custom Clearance at Japan Customs)
Ημερομηνία: 23 Σεπτεμβρίου 2020 ‐ Ώρα: από 10:30 έως 11:30 (ώρα Βρυξελλών)
Εγγραφές έως: Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση:

https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export‐to‐japan‐1‐before‐during‐and‐after‐custom‐clearance‐at‐japan‐
customs

EXPORT TO JAPAN 2: Καραντίνες για την προστασία των ζώων και των φυτών, καθώς και τις υγειονομικές και
φυτοϋγειονομικές αποστάσεις (Quarantines for Animal and Plant Protection, and Sanitary and Phytosanitary Clearances)
Ημερομηνία: 23 Σεπτεμβρίου 2020 ‐ Ώρα: από 10:30 έως 11:30 (ώρα Βρυξελλών)
Εγγραφές έως: Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση:

https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export‐to‐japan‐1‐before‐during‐and‐after‐custom‐clearance‐at‐japan‐
customs
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 στην εξής 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
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

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 EU‐Japan Centre.

Ειδικότερα, γίνεται γνωστό ότι έπονται οι εξής επιχειρηματικές αποστολές:

VULCANUS IN JAPAN ‐ A TRAINING PROGRAMME / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ – ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.
Ποιούς αφορά: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ – ΜΕΛΩΝ Ε.Ε..
Ημερομηνία διεξαγωγής: Σεπτεμβριος 2020 – Αύγουστος 2021
Εγγραφές έως: Πέμπτη, 15 Οκτωβίου 2020
Κόστος: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το EU‐Japan Centre for Industrial Cooperation (Κέντρο Βιομηχανικής
Συνεργασίας ΕΕ‐Ιαπωνίας).

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση:
https://www.eu‐japan.eu/events/vulcanus‐japan ή επικοινωνήστε με την κα Jessica Michelson, (Tel +32 2 282 0043, Fax +32 2
282 3712, email michelson@eu‐japan.eu).

