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OBIECTIVELE MISIUNII

❖ JAPONIA este a 3-a mare putere economică a lumii după PIB-ul nominal, al 5-lea mare exportator și importator, se plasează printre liderii
mondiali în ceea ce privește inovația și tehnologia, are o putere financiara enormă si este o țară deopotrivă fascinantă și atractivă.
❖ În privința relațiilor dintre România și Japonia, a celor economice în mod special, putem spune ca potențialul este foarte mare și încă insuficient
valorificat.
❖ IAȘI, ca pol de creștere economică, dar și zona Moldovei, oferă numeroase oportunități în privința atragerii de investiții, a dezvoltării
schimburilor comerciale, a transferului de tehnologie, precum și a colaborării la nivel diplomatic, social-cultural, academic și științific.
❖ Sub auspiciile: CUNOAȘTERE, COMUNICARE și COLABORARE, am luat inițiativa unui schimb de misiuni economice între Japonia și România, care
să dea posibilitatea oamenilor de afaceri din diverse domenii, reprezentanților administrației, diplomaților, reprezentanților mediului academic
sau din lumea artistică să se cunoască reciproc și să identifice puncte de interes comune.
❖ Proiectul este realizat în colaborare de Camera de Comerț și Industrie Iași, reprezentată de domnul Paul Butnariu - Președintele CCI Iași
și de doamna Gabriela Amișculesei - consultant și om de afaceri care a locuit și activat în domeniul de business în Japonia mai bine de 10 ani.
Proiectul beneficiază de sprijinul și largul concurs al Ambasadei României în Japonia și al E.S. Domnul Ovidiu Dranga, Ambasadorul României la
Tokyo, precum și al domnului deputat Silviu Macovei, Președinte al Grupului Parlamentar de Prietenie cu Japonia din Parlamentul României. Sunt
implicate, de asemenea, și alte organizații de business și facilitatori de contacte de afaceri: JETRO (Japan External Trade Organization), Camere
de Comerț și Industrie, Cluburi Rotary etc.
❖ În cadrul misiunii economice din 2-12 aprilie 2022 sunt organizate întâlniri și contacte la nivel economic, științific și diplomatic, vizite de studiu în
companii, întâlniri de networking cu oameni de afaceri niponi, dar și experiențe turistice care să ne ajute să cunoaștem mai bine locurile,
oamenii, cultura și tradițiile din Japonia, profitând totodată de perioada Sărbătorii Cireșilor Înfloriți.
❖ Suntem încântați să vă transmitem invitația de a participa la Misiunea Economica organizată în Japonia în perioada 2-12 Aprilie 2022 și să
profitați de ocazia de a stabili contacte și proiecte de dezvoltare pentru organizația pe care o reprezentați.

Misiune economică

JAPONIA
2-12 aprilie 2022

PROGRAMUL MISIUNII

2-3 aprilie

BUCUREȘTI-TOKYO, sosire și acomodare Tokyo

4-5 aprilie

TOKYO &
YOKOHAMA

6 aprilie

HAKONE

7-8 aprilie

NAGOYA

9-10 aprilie

KYOTO &
NARA

Întâlniri și vizite de lucru organizate cu sprijinul
Ambasadei României în Japonia.
Program turistic în zona Muntelui Fuji,
călătorie spre Nagoya cu tren de mare viteză
(Shinkansen).
Întâlniri și vizite de lucru organizate cu sprijinul
comunității de afaceri din Nagoya și Aichi Ken.
Weekend tour, experiențe specifice culturii și
tradiției japoneze.
Întâlniri și vizite de lucru organizate cu sprijinul
Ambasadei României în Japonia.
Opțional: vizită Hiroshima.

11 aprilie

OSAKA

12 aprilie

OSAKA-BUCUREȘTI
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AGENDA MISIUNII VA INCLUDE
în colaborare cu Ambasada României în Japonia,
Grupul Parlamentar de Prietenie cu Japonia,
Camere de Comerț și Industrie, JETRO, Cluburi Rotary

✓ Întrevedere cu Ambasadorul României la Tokyo și Consilierul economic
✓ Conferință bilaterală România-Japonia, organizată de Ambasada României
✓ Prezentări și întâlniri cu reprezentanți ai unor Camere de Comerț și Industrie,
JETRO și Cluburi Rotary
✓ Sesiuni business-to-business cu antreprenori și manageri
✓ Vizite de studiu la companii cu tehnologie avansată

✓ Vizită de studiu la un campus medical
✓ Obiective turistice emblematice, profitând de perioada
Sărbătorii Cireșilor Înfloriți
✓ Experiențe culinare specifice bucătăriei japoneze
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PACHETUL DE SERVICII

✓ Zboruri pe rutele București-Tokyo & Osaka-București
✓ Transferuri aeroport-hotel-aeroport
✓ Transport intern între obiectivele vizitate, cu trenul și cu autocarul
✓ Cazare hoteluri 4*, 9 nopți, cameră dublă (cu posibilitate de single)
✓ Mic dejun inclus
✓ 4 mese speciale: cină festivă Tokyo, cină festivă Nagoya, cină tradițională Kyoto
și cină festivă Osaka

✓ Facilitarea discuțiilor în limba română și japoneză pentru o buna comunicare
între membrii delegației și partea niponă
✓ Vizitarea celor mai importante obiective turistice pe toată durata deplasării

✓ Experiențe specifice culturii și tradiției japoneze
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✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

PREȚ
și alte informații importante

Preț cu loc în cameră dublă: 2.950 €/persoană (mic dejun inclus).
Preț cu loc în cameră single: 3.265 €/persoană (mic dejun inclus).
Prețul este estimat conform tarifelor actuale pentru zboruri, cazare și transport intern. Orice modificări
vor fi aduse imediat la cunoștința participanților.
Organizarea misiunii economice se face sub rezerva posibilității de călătorie și acces la evenimente în
perioada planificată. Dacă măsurile de restricție nu o vor permite, participanții vor fi informați în timp
util, existând și posibilitatea reprogramării deplasării.
Termen limită de înscriere: 31 ianuarie 2022 (cu achitarea unui avans de minim 1.500 €/persoană).
Achitarea integrală a prețului se va face până la 28 februarie 2022.
Prețul NU include: traducerea materialelor de prezentare ale firmelor în limba japoneză, asigurare de
călătorie, asigurare storno, buget de cheltuieli personale, alte costuri care nu au fost menționate ca fiind
incluse.
Pentru buna desfășurare a activităților prevăzute în cadrul
Paul Butnariu - 0744646585
misiunii economice, numărul de locuri
Sorin Gheorghiu - 0746912190
Detalii și înscrieri:
este limitat la 25 de persoane.

cciasi@cciasi.ro

Gabriela Amișculesei - 0727001212

