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“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 #135: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (CROSS CULTURAL ISSUES: OVERCOMING MUTUAL PERCEPTIONS OF 

DISTANCE AND DIFFERENCE) 

 Ημερομηνία: 05 Μαρτίου 2019 - Ώρα: από 10:00 έως 11:00 (ώρα Βρυξελλών) 

Εγγραφές έως: Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2019. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση: 

https://www.eu-japan.eu/events/webinar-135-cross-cultural-issues-overcoming-mutual-perceptions-distance-and-difference 

 

 

 

 

 

WEBINAR #136: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΥΛ 

ΜΕΤΑΞΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ (CROSS CULTURAL ISSUES: OVERCOMING MUTUAL PERCEPTIONS 

OF DISTANCE AND DIFFERENCE) 

Ημερομηνία: 19 Μαρτίου 2019 - Ώρα: από 10:00 έως 11:00 (ώρα Βρυξελλών) 

Εγγραφές έως: Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση: 

https://www.eu-japan.eu/events/webinar-136-cross-cultural-issues-business-communication-styles-comparison-between-japan-

and 

 

 

 

 

WEBINAR: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ (GER READY FOR JAPAN) 

Ημερομηνία: 20 – 31 Μαΐου 2019  

Εγγραφές έως: Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση: 
https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme 
 

 

 

http://www.een-japan.eu/
http://www.eubusinessinjapan.eu/
http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
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https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme


 

 

  

 

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 
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