Programul de formare a managerilor (ETP), creat de Comisia Europeană în 1979, ajută
societățile europene să se impună pe piețele japoneză și sud-coreeană prin cursurile
intensive de limbă și de management al afacerilor oferite managerilor acestora.

Aveți nevoie de sprijin
pentru a elabora un plan
de afaceri pentru piața
japoneză sau coreeană?
Vreți să înțelegeți mai
bine practicile economice
și cultura acestor țări?
Vreți să vă îmbunătățiți
competențele de
comunicare în domeniul
afacerilor în japoneză sau
în coreeană?
Înscrieți-vă acum la
programul de formare a
managerilor!

Sprijin financiar
- finanțarea integrală a
cursului de formare în
Japonia sau Coreea
- oferirea unei burse:
2 200 € pe lună pentru
Japonia
2 000 € pe lună pentru
Coreea

Japonia și Coreea sunt printre cei mai importanți parteneri comerciali ai
UE (Japonia – pe locul șase, iar Coreea – pe locul nouă) și reprezintă o
mină de oportunități de afaceri pentru întreprinderile europene. Însă,
având în vedere că practicile economice sunt atât de diferite în Japonia și
în Coreea față de cele din Europa, pătrunderea pe piețele respective
poate constitui o provocare importantă pentru societățile europene.
ETP oferă societăților participante la program un avantaj concurențial,
punându-le la dispoziție instrumentele și informațiile necesare pentru a
reuși pe piața japoneză sau coreeană.
ETP este un program de formare intensiv, cu o durată de 45 de
săptămâni, destinat managerilor din Europa. Cursul este împărțit în 3
module:
Un modul în UE

Un modul în
Japonia sau
în Coreea

Un stagiu

Un curs de formare de 3
săptămâni, desfășurat în
Regatul Unit, privind
cultura, istoria și
societatea civilă din
Japonia sau Coreea.

Un curs de limbă și de
afaceri de 30 de
săptămâni, organizat de
universități de vârf din
Japonia sau din Coreea.

Un stagiu de 12
săptămâni într-o
societate japoneză sau
coreeană, pentru a
permite aplicarea în
practică a
competențelor și
cunoștințelor noudobândite.

Organizator:
Școala de Studii
Orientale și Africane,
Universitatea din Londra

Organizatori:
Universitatea Waseda
(Tokio).
Universitatea Yonsei
(Seul).

Avantajele participării la programul de formare a managerilor


Cifra de afaceri a societăților participante se dublează, în medie, în
primii zece ani de la terminarea ETP



Peste 65 % dintre absolvenții ETP urcă în ierarhia societăților lor



Printre societățile europene care au participat la ETP se numără 15
dintre primele 20 cele mai importante societăți europene



Desfășurarea cursului în cadrul unor universități recunoscute pe plan
mondial creează oportunități reale de afaceri.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați
Program finanțat
și gestionat de
Comisia Europeană

site-ul www.euetp.eu sau să scrieți la adresa
info@euetp.eu

