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Chương trình Film của Nhật bản

Địa điểm : VJCC-HCMC (Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt nam - Nhật bản)
                    15 Đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.  TEL : (08) 3512-2151

“Project X” là câu chuyện đã không được biết đến, lấy những người Nhật vô danh thành nhân vật trung tâm của câu chuyện.  Những dự án vĩ 
đại cho thấy sức mạnh tiềm tàng của người Nhật, sự phát minh ra những sản phẩm mới đã làm thay đổi 1 cách mạnh mẽ cuộc sống con người. 
Sau chiến tranh, nước Nhật sử dụng 1 cách hữu hiệu các nguồn tri thức, làm cho các lực lượng cá nhân tự phát huy nguồn lực bởi hình thức 
làm việc nhóm. Phía sau hậu đài của những sự kiện mang tính cách mạng của Nhật Bản sau chiến tranh đó, đã có những con người như thế 
nào. Phía sau bóng dáng của thành công, đã có những câu chuyện và vô số những tổn thất đã được vượt qua 1 cách thầm lặng như thế nào. 
Trong chương trình truyền hình này, bằng việc đưa ra những câu chuyện mang tính cách mạng và thách thức của những người tiên phong, từ 
đó truyền lại sự dũng cảm dám đối đầu với thử thách cho những người Nhật của thế kỷ 21 để vượt qua thử thách mới.  

Dream display – Sharp perfects the LCD
 Màn hình mơ ước – Sự sắc nét đã hoàn thiện tivi LCD
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Những người đương đầu với thử thách
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Subaru 360- The first car of the Masses: Subaru 360
 Chiếc xe hơi đầu tiên dành cho gia đình.


