Podnikání v Japonsku
2. ročník business semináře CCCIJ v České republice, v Praze dne 20.4.2017
Pořadatelé: Česká obchodní a průmyslová komora v Japonsku (CCCIJ), Ministerstvo zahraničních věcí České republiky,
Velvyslanectví ČR v Tokiu, JETRO Praha, Japan Business Solutions
Partneři: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Poslání semináře: Posláním semináře je podpora hospodářské a obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Japonskem.
Naším cílem je informovat české firmy o japonském podnikatelském prostředí a pomoci jim ve vstupu na
japonský trh. V průběhu semináře budou také poskytnuty informace týkající se podpory podnikání v
největších městech Japonska.
Místo a datum: 20.4 (čtvrtek) Praha, Zrcadlový salonek MZV
Jazyk: čeština / angličtina
Cílová skupina: seminář je určený pro české malé a střední podniky
PROGRAM
13:00
13:30

14:00 - 14:15

14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00

Registrace
Zahájení
úvodní slovo pan Roman Watanabe, předseda CCCIJ v Japonsku
pan Toru Furugori, Chargés d'Affaires ad interim, velvyslanectví Japonska v ČR
pan Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí ČR
pan Ichiro Higuchi, předseda JCCI v ČR
JETRO Praha, pan Tadashi Murakami, generální ředitel
pan Mikuláš Kotrba, projektový koordinátor
"Přehled o japonském trhu a Invest Japan program "
Business Development Center Tokyo, pan Atsushi Sasaki
"Podpůrné vládní programy v Tokiu"
Japan Business Solutions, paní Alice Tomášková, ředitelka české pobočky CCCIJ
"Jak najít partnera/distributora v Japonsku"
přestávka

Příklady z praxe - české firmy již úspěšně působící v Japonsku, neboli úspěšné projekty spolupráce:
15:00 - 15:20
Moshna Japan, stříbrné české šperky
15:20 - 15:40
CCCIJ, spolupráce mezi výrobci skla z Okinawy a výrobci v ČR
15:40 - 16:00
Výrobce turbín Mavel, vývoz do Japonska
16:00 - 16:30
volná diskuze s občerstvením, business matching
Pro účastníky budou připraveny letáky a dokumentace zdarma:
* Přehled o japonském trhu a Invest Japan program (JETRO)
* Podpůrné programy pro rozjezd společnosti (Tokio, Ósaka)
* Prezentace
* Kontakty a jiné informace
Změna programu vyhrazena

Czech Chamber of Commerce and Industry in Japan

URL: www.cccij.com

E-mail: tomaskova@cccij.com

