JAPAN PLANT TOUR
(47ª MISSÃO DE ESTUDOS AO JAPÃO)
12 a 24 de outubro de 2018

OSAKA • KYOTO • NAGOYA • TOKYO

Venha viajar conosco rumo à gestão de
classe mundial e conhecer de perto as
melhores práticas japoneses.

GRANDES EXPERIÊNCIAS CONSTROEM GRANDES MARCAS

LEVA VOCÊ MAIS LONGE...

Grupo IMAM

Especialista em treinamento e consultoria
Lean. O tour inclui dez dias intensivos de
visitas as fábricas, discussões gerenciais sênior
e experiências culturais. Nós cuidamos de você
desde a chegada em Osaka, providenciando
transporte em ônibus privado, acomadações
e refeições de primeira classe, guia cultural,
intérprete nas visitas as fábricas.
Você irá aproveitar esta experiência única,
e pronto para auxiliar sua empresa a atingir o
próximo nível na jornada Lean. Um verdadeiro
Benchmarking.

Porque viajar com o IMAM?

Conheça “in-loco” o modelo de administração
japonês, adotado e aplicado com sucesso a
partir de muitas técnicas ocidentais ao longo das
últimas cinco décadas, de uma forma paciente e
silenciosa, que teve o elemento humano como
o principal fator de sucesso. Os participantes
discutirão os desafios na implementação destes
conceitos, e os caminhos que os levaram a
superá-los.
A Missão Japão irá ampliar seu pensamento e
construir conhecimento dos princípios de gestão
Lean. Você irá experimentar a implementação
Lean, as filosofias Kaizen e Kaikaku em algumas
das mais renomadas empresas japonesas, e
desenvolver o entendimento necessário para
implementá-lo na sua empresa.

Visite nosso site e conheça mais sobre nossas Missões e depoimentos de participantes.
www.imam.com.br/cursos/missao-japao

Japan Plant Tour 2018 - de 12 a 24 de Outubro
As inscrições estão limitadas a 20 participantes.
Taxas:
- US$ 9.900,00

Cidades Visitadas:
Osaka, Kyoto, Nagoya, Tokyo

(para pagamento integral até 30/07/2018) ou
- US$ 11.000,00
(em duas parcelas: 1ª US$ 5.000,00 no
ato da inscrição e a 2ª US$ 6.000,00 em
06/09/2018).

Segmentos Industriais Visitados:
Automobilístico, Metalúrgico,
Eletrônico, Autopeças, Logística, etc.
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Adquira nossos livros através do site
www.imam.com.br/livraria ou ligue 11 5575-1400

