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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση διαδικτυακών Β2Β συναντήσεων για την προώθηση συνεργασιών 

               ευρωπαϊκών και ιαπωνικών επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση στο Βιετνάμ 

 

Με προηγούμενη ανακοίνωσή μας είχαμε ενημερώσει ότι το EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, στο 

πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας ΕΕ και Ιαπωνίας για τη συνδεσιμότητα και με σκοπό την προώθηση 

επιχειρηματικών συνεργασιών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση στο Βιετνάμ, 

διοργανώνει, στις 7 Μαρτίου, εναρκτήρια εκδήλωση για την παρουσίαση των επιχειρηματικών προοπτικών 

και ευκαιριών, συμπεριλαμβανόμενων επιτυχημένων παραδειγμάτων ευρωιαπωνικής επιχειρηματικής 

συνεργασίας στο Βιετνάμ και στις 8 και 9 Μαρτίου, διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις. 

Σας πληροφορούμε ότι άνοιξε η ειδική πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στις Β2Β 

συναντήσεις, επισκεπτόμενοι τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://eu-japan-vietnam-2022.b2match.io/  

Η προθεσμία εγγραφής είναι έως τις 6 Μαρτίου τ.ε..,  

Αποστέλλουμε, συνημμένα, το αντίστοιχο φυλλάδιο στην τελική του έκδοση. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή για όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

υπάρχει στις εξής περιπτώσεις: 

• Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δραστηριότητες στο Βιετνάμ ή στη 

Νοτιοανατολική Ασία γενικότερα και θα επιθυμούσαν τη συνεργασία με ιαπωνικές επιχειρήσεις για 

ενίσχυση και επέκταση των εργασιών και των δυνατοτήτων τους. 

• Ελληνικές επιχειρήσεις που ήδη συνεργάζονται με ιαπωνικές, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν από 

κοινού με τον Ιάπωνα εταίρο τους, με σκοπό την αναζήτηση εταίρων στο Βιετνάμ. 

• Ελληνικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη δραστηριότητα στο Βιετνάμ ή στην Ιαπωνία, αλλά έχουν 

συγκεκριμένη επιχειρηματική πρόταση και θα επιθυμούσαν να αξιοποιήσουν τα ιαπωνικά δίκτυα στην 

περιοχή της ΝΑ Ασίας . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο EU Japan Industrial Cooperation Center, https://www.eu-

japan.eu/ , EJP3A@eu-japan.or.jp , ή στο Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, ecocom-tokyo@mfa.gr , Τηλ. +81-3-3404-

5853, +81-3-3404-1195 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Αθανάσιος Καραπέτσας 

Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ A΄ 
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EU-JAPAN BUSINESS 

MATCHMAKING 

IN AND WITH VIETNAM 2022
KICK-OFF EVENT
7 – 9 March 2022

Online
For:
• European, Japanese and Vietnamese companies and industrial

clusters interested in cooperating in joint business projects in and
with Vietnam

Target Sectors: 
• Infrastructure · Manufacturing · Smart Cities · Green Technologies

Cost: Free of charge

Registration:
• Register here: https://eu-japan-vietnam-2022.b2match.io/

In cooperation with: Embassy of Germany in Japan, Embassy of Greece in

Japan, Flanders Investment & Trade in Japan, Embassy of Slovakia in Japan,

Embassy of Hungary in Japan, CzechInvest in Japan

Partners:

https://eu-japan-vietnam-2022.b2match.io/


Format:

• A 1-year platform to connect companies and facilitate discussions about

tripartite projects between Vietnam, Japan and the EU.

• Various webinars and networking opportunities will take place via this

platform throughout the year.

Objectives:

• Connect Japanese and EU companies, and relevant Vietnamese

stakeholders, interested in finding partners for joint projects in Vietnam.

• Maximise partnering opportunities between participants.

Programme of the kick-off event:

• 3 March 2022: Pre-event briefing (30 min)

○ Languages & Time: English: 10 AM (CET) / Japanese: 10 AM (JST)

○ Presentation of the platform, its concept and features

• 7 March 2022: Kick-off webinar (2 hours)

○ 8 AM (Brussels) / 2 PM (Hanoi)/ 4 PM (Tokyo)

○ English-Japanese simultaneous interpretation available

○ Presentation of opportunities for EU and Japanese companies in

Vietnam

○ Presentation of success stories of EU-Japan business cooperation with

Vietnam

• 8-9 March 2022: Online B2B matchmaking

○ Register and pre-arrange your meetings with other participants by

7 March 2022

All in one place:

Participant and company profiles; marketplace for products, technology &

project cooperation; possibility to upload files and videos; online meetings with

other participants; webinars and networking opportunities

ABOUT US

More info

www.eu-japan.eu

Inquiries

EJP3A@eu-japan.or.jp

DETAILS OF THE INITIATIVE
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