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UNIKALI GALIMYBĖ  
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JAPONIJOS STUDIJŲ KELONĖ  

2015 SPALIO 25 - LAPKRIČIO 2 

 Toyotos gamyklų lankymas 

 Seminaras gamybinio mokymo centre 

 Lean patirties įvairovė: didelės, mažos, pažengę ir 

pradedančios Japonijos kompanijos 

 Neformali programos dalis... 



2015 RUDENS JAPONIJOS STUDIJŲ KELIONĖS PRELIMINATI PROGRAMA 

Data 
Veiklos turinys 

Komentarai Adresai/ Nuorodos 
Iki pietų Po pietų 

2015.10.25 8.50 Atvykimas į Japoniją Ekskursija po apylinkes aplankant 
Nagoyos pilį 

  http://

www.nagoyajo.city.nagoya.jp/13 _en

glish/index.html (sekm.) Nagoya Čiūbu oro uostą   

2015.10.26 
MIC-J (Management inovation center-
Japan) Training Center 
Programos dalyvių pasisveikinimas, 
lankomų įmonių pristatymas 

Lankoma įmonė: SUE gamykla 
(Toyota Gifu Shatai įmonės dalis) 

Lankoma įmonė: ASAHI Jidosha  

MIC-J mokymų centras specializuojasi gamy-
bos ir efektyvumo praktinių mokymų srityje. 
Praeityje ši organizacija priklausė Toyota gru-
pei. 

www.mic-j.dualpwr.co.jp 

(Pirm.) 

http://www.gifubody.co.jp/en/

index.html 

  
http://www.asahi-car.co.jp/ 

2015.10.27 
MIC-J 
Lankoma įmonė: KAMEYAMA 

Ironworks 

Lankoma įmonė: Suzaki fabrikas Prieš kiekvieną lankomą įmonę mokymo cent-
re vyks teorinės paskaitos 
Vakarienė su MIC-J atstovu 

http://kiw-jp.com/products.html 

(Antr.) http://www.suzaki.bz 

2015.10.28 Pervažiavimas  
Toyota Commemorative Museum 

of Industry and Technology 

Pervažiavimas į Kyushu (Kiūšiu) Įspūdingas interaktyvus muziejus atvaizduo-
jantis pagrindinius patobulinimus sukėlusius 
revoliuciją pramonėje 

http://www.tcmit.org/english/ 

(Treč.) http://www.toyota-global.com/ 

2015.10.29 Lankoma įmonė: OMRON Aso Lankoma įmonė: OMRON Aso 
Laikas klausimams-atsakymams 

OMRON Aso įmonė yra labai atvira ir skirs 
mums visą dieną tiek gamybos apžiūrėjimui, 
tiek pasidalins savo patirtimi atsakydami į 
jums rūpimus klausimus. 
Lyginant su praėjusiais vizitais yra daug poky-
čių.  
Taip pat turėsime vakarienę su įmonės atsto-
vais. 

http://www.aso.omron.co.jp/english/ (Ktv.) 

    

2015.10.30 Lankoma įmonė: Toppan Printing  Lankoma įmonė: planuojama su sta-
tybos sektoriumi susijusi įmonė 

 http://www.toppan.co.jp/english/ Toppan Printing yra antra didžiausia, naudo-
janti pažangias technologijas spaudos įmonių 
grupė Japonijoje (Pnkt.)   

2015.10.31 Pervažiavimas      http://www.lonelyplanet.com/japan/

kansai/kyoto (Šešt.) Pažintis su Osaka arba Kyoto Pažintis su Osaka arba Kyoto   

2015.11.01   Pervažiavimas     

(Sekm.) Pažintis su Osaka arba Kyoto Lauktuvių pirkimas @ Nagoya     

2015.11.02 Išvykimas       

(Pirm.) iš Nagoya- Nagoya Čiūbu oro uosto       
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Informacija kontaktui:  

Hubertas Petružis 

Mob. 8 610 22002 

hubertas.petruzis@gmail.com 

 

Lankytose Japonijos kompanijose didžiausią įspūdį man padarė absoliučiai 
visų žmonių įtraukimas į veiklos tobulinimą. Bandysime tai įgyvendinti savo 
organizacijoje. Toyotos mokymo centre susipažinome su labai praktiška 
darbuotojų apmokymo sistema. 
Esu buvęs daugelyje verslo kelionių, tačiau ši buvo pati geriausia.  
Mielai sudalyvaučiau dar kartą. 
Artūras Šūmakaris, UAB „Boen Lietuva“ gamybos direktorius 
 


