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«JOIN JAPAN» — це проект, який допоможе Вам долучитися до Японії.

Наше головне завдання — провести Вас до ринку з абсолютно новим по-
тенціалом та новими можливостями, де Ви зможете знайти необхідний то-
вар, послугу, технологію або ж інвестицію.

Ми завжди раді допомогти Вам знайти свій новий шанс на успіх!

Засновник, Мішіма Сатоші

ПРИВІТАННЯ
ВІД КОМПАНІЇ
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Японія дійсно заслуговує на повагу за той розвиток, який вона показала 
за післявоєнні роки.

І я вважаю, що Україна могла б багато чому навчитися у Країни висхідного 
сонця в цьому плані. 

Наша компанія хотіла б використати особливий японський досвід і осо-
бливий японський характер для того, щоб допомогти Україні відродити 
свою економіку і відновити раніше втрачений прогрес. 

Я впевнений, що Японія — це саме той партнер, з котрим ми зможемо ство-
рити усі умови для процвітання нашої чудової країни.

Директор, Роман Храмов
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Назва юридичної особи: ТзОВ «М.Т.Т»

Назва проекту: JOIN JAPAN

Адреса: Україна, Київ 03124
бульвар Вацлава Гавела 4, офіс 20

Директор: Роман  Храмов

Діяльність:  консалтинг, підтримка міжнародного 
бізнесу, бізнес туризм, організація форумів

URL: joinjapan.com.ua

Ми вільно спілкуємося українською, російською, 
японською та англійською мовами.

ПРО 
КОМПАНІЮ
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Шляхом постійного налагодження тісних стосун-
ків з японським бізнесом давати Вам можливість 
отримувати нові шанси на успіх!

НАШІ ЦІЛІ ТА 
ЗАВДАННЯ 

МИ ПРАГНЕМО

Допомагати Вам:

• у знайомстві з новими товарами, послугами та 
технологіями з Японії
•   у співпраці з японськими компаніями, котрі хо-
чуть працювати на Вашому ринку
• у пошуку партнерів в Японії

Надавати якісну підтримку, якщо:

• Вам необхідне маркетингове дослідження з будь-
якої сфери японского ринку
• Вам необхідно знизити ризики потенційно при-
буткової діяльності з Японією
• Ваша діяльність пов’язана із суспільно-політич-
ною активністю

НАШІ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
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ДІЯЛЬНІСТЬ  
В УКРАЇНІ
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Президент  Парламентської ліги дружби України 
і Японії пан Морі Ейсуке, член японського пар-
ламенту пан Тояма, член японського парламенту 
пан Моріяма, Посол Японії в Україні пан Сумі

Віце-президент Парламентської ліги 
дружби України і Японії пан Тояма, член 
японського парламенту пан Моріяма, Мі-
ністр енергетики України пан Демчишин

Захід на честь делегації японських парламентарів, проведений у Будинку прийомів офіційних 
делегацій в Києві
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Міністр енергетики і вугільної промисло-
вості України з представниками японських 
партнерських компаній

Момент передання Макару Пасенюку, президен-
тові компанії ICU, японських традиційних гра-
вюр, подарованих японськими представниками 
Ліги парламентської дружби

Момент передання Вірі Ульянченко, колишній голові Адміністрації Президента України, японських 
традиційних гравюр, подарованих японськими представниками Ліги парламентської дружби
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Під час огляду хлібопекарського заводу “Кулини-
чі” в Київській області

В Уманському Національному університеті садівництва

На форумі OOI зібралися представники 
університетів, обласного керівництва, 
підприємці з усього регіону

З ректорами університетів одеського регіону на 
форумі Odessa Open Innovation (далі OOI)

Пам’ятна фотографія із зустрічі в Націо-
нальній академії аграрних наук України
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Нарада в Уманському Національному університеті садівництва на тему інновацій в сільському господарстві

Нарада в офісі одеської інженерної компанії, розробником проектної продукції у сфері суднобудування
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Керівник технічного департаменту дає пояснення під час наради в офісі одеської інженерної компанії

Meeting with the leadership of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
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Передача пам’ятної книги панові Кубо з Oshima Shipbuilding ректором Миколаївського університету

У Миколаївському університеті суднобудування під час вітального слова пана Кубо, керівника де-
партаменту проектування компанії Oshima Shipbuilding
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Представники телебачення беруть інтерв’ю у пана Кубо з Oshima Shipbuilding

У музеї Миколаївського університету. Гостям з Японії розповідають історію українського і світового 
кораблебудування

Пан Кавакамі, проектувальник з Oshima 
Shipbuilding, дає пояснення в офісі Мико-
лаївської інженерної компанії

Пан Кубо (Oshima Shipbuilding) і керівник Мико-
лаївської інженерної компанії Юрій Жуков



18

Пам’ятне фото з Президентом Зеленським та засновником/CEO Rakuten Inc. під час зустрічі, що була 
організована за ініціативою засновника Join Japan, Мішіми Сатоші

Президент України та представники япон-
ського бізнесу дискутують на тему іннова-
ційного співробітництва між Україною та 
Японією і обговорюють позитивні зміни в 
інвестиційному кліматі України

Японський мільярдер Хіроші Микитані приїхав 
до України для відкриття нового офісу Viber, яким 
володіє Rakuten Inc.
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ДІЯЛЬНІСТЬ
В ЯПОНІЇ
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Нарада із заступником Міністра освіти Японії паном Томіока, на якій обговорювалася стратегія розвитку 
освіти в області кібер-безпеки

Спілкування з міністром Като Кацунобу, в ході якого пан міністр був запрошений обов’язково відвідати Україну

Пам’ятна фотографія із зустрічі з міністром Като Кацунобу



22
Під час виступу з лекцією про кібер-війни Слухачі лекції про кібер-війни

Пам’ятна фотографія з членами японського пар-
ламенту паном Тоямою і паном Хамамурою, після 
виступу з лекцією про кібер-безпеку

Справа наліво: член парламенту Такуя Хі-
раі, член парламенту Тояма Кійохіко, Роман 
Шупп, Масато Танака

Спілкування з міністром Като, який був одним з ініціаторів включення кібер-безпеки у перелік обгово-
рюваних тем у рамках спілкування Прем’єра Абе і Президента Порошенка у Києві
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З членом парламенту Японії, паном Кітамурою

З головою комітету із забезпечення безпеки, Сейго Кітамурою, під час обговорення можливих шля-
хів співпраці Японії і України в області кібер-безпеки
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Під час проведення переговорів з представниками 
МЗС Японії

Член парламенту Японії Тояма Кійохіко 
розповідає МЗС Японії про діяльність укра-
їнської команди

Пам’ятна фотографія із зустрічі з секретарем вищого рангу МЗС Японії, паном Какіхарою. 
Під час зустрічі обговорювалася, у тому числі, і проблематика співпраці в області кібер-безпеки

Нарада з керівництвом університету Чіба на 
тему наукового обміну та освіти в області 
кібер-безпеки

Під час відвідування університету Чіба і зустрічі 
з проректором цього ВНЗ



25

Зустріч з міністром Шимаджірі, яка відповідальна за розвиток інформаційних технологій Японії. 
Обговорювалося питання, як до 2020 року, коли в Токіо будуть проведені Літні Олімпійські ігри, 
встигнути виховати необхідну кількість професійних офіцерів інформаційної безпеки, задіявши 
для цього допомогу українських фахівців

Під час спілкування з міністром Шимаджірі Вручення міністру Шимаджірі подарунків з на-
ціональною українською символікою
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Зустріч із стратегічним партнером, компанією Niscom, її президентом, паном Оное, і керівником 
міжнародного бізнесу, паном Міцуіши

Пам’ятна фотографія з подружжям Тояма і 
послом України в Японії Ігорем Харченко

During the political-economic forum of 
Toyama Kiyohiko

Команда однодумців на чолі з членом парламен-
ту Японії Тоямою Кійохіко, яка націлена на поси-
лення інформаційної безпеки в Японії
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Нарада з керівництвом університету Нагасакі на те-
му наукового обміну, освіти в області кібер-безпеки

Нарада із заступником губернатора префектури 
Нагасакі

Нарада на тему здорового сільського госпо-
дарства, проведена в офісі компанії Nepuree

Зустріч з представниками Японського банку для міжнародної співпраці (JBIC)

Нарада з керівництвом університету Нага-
сакі на тему наукового обміну, програм для 
студентів, освіти в області кібер-бепеки
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Під час відвідування парламенту Японії

Зустріч в історичному ресторані Кагецу в Нагасакі, котрий свого часу був улюбленим місцем самого 
Сакамото Рьоми
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Передача спеціальному радникові президента Oshima Shipbuilding, панові Фукаді, пам’ятних пода-
рунків від українського кораблебудування

Пам’ятне фото з керівництвом групи ком-
паній Oshima (у Olive Bay Hotel)

Пам’ятне фото із зустрічі з керівниками Oshima 
Shipbuilding
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Пам’ятне фото з урочистого вечора, організованого компанією Oshima

Зустріч в офісі компанії Oshima Shipbuilding, присвячена початку активної співпраці в області кораблебудування



Під час огляду виробництва Oshima Shipbuilding

Зустріч з медичною групою «Aoikai» Обговорення препарату «Plasmalogen» із його тво-
рцем, професором Фуджино
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Пам’ятне фото із зустрічі з колишнім Міністром сільського господарства, лісових угідь і рибного 
промислу Японії, паном Нішикава

Обговорення можливих варіантів співпраці між Україною і Японією в області медичного устаткування 
з групою «Aoikai»
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ДІЯЛЬНІСТЬ
У СВІТІ
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Ми завжди прагнемо знаходити найцікавіші проекти і ніколи не обмежує-
мося географічними рамками. А поєднання потенціалів японських і укра-
їнських професіоналів дає дійсно вражаючі результати, незалежно від 
того, у якій країні ми реалізуємо той чи інший проект.

Sena Kana

JOIN JAPAN пишається проектом Sena Kana. Це артистка з Японії, що 
створює поп-музику для західного ринку. Проект вийшов на міжнародну 
арену в середині 2017 року.  JOIN JAPAN стоїть біля його витоків та від-
повідає за менеджмент. Серед досягнень співачки є вже декілька топових 
позицій в міжнародних чартах, в тому числі — перше місце у загальному 
чарті Billboard у Франції.

Під час зйомок дебютного відеокліпу Sena Kana на сингл «Live Your Dreams» у Осло, Норвегія
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Бекстейдж-фото з першого знімального дня дебютного відеокліпу Sena Kana

Sena Kana на червоній доріжці ювілейної 60-ї 
церемонії «Греммі» у Нью-Йорку, січень 2018

Сингл «Truth or Dare» посів першу сходинку у 
загальному чарті Billboard у Франції
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Під час зйомок відео-кліпу на сингл «Up» Sena Kana feat. Wiz Khalifa

З Wiz Khalifa, американським репером, співаком, композитором та актором. Команда Join Japan відпові-
дає за продюсування фічеринг композіції та кліпу, що знімався у Голівуді для Sena Kana та Wiz Khalifa
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Робоча зустріч з Poo Bear (Jason Boyd), американським композитором та продюсером, найбільш відо-
мим завдяки колабораціям з Justin Bieber, Usher, Chris Brown та іншими зірками

Poo Bear, що пише та продюсує пісні для Sena Kana



39

Coin Japan — це наша команда фахівців, яка допомагає блокчейн-про-
ектам з ринків СНД виходити на ринок Японії. Команда знаходиться під 
безпосереднім керівництвом нашого засновника Мішіми Сатоші. Одним з 
головних напрямків діяльності Coin Japan є допомога в проведенні ICO на 
території Японії.

Coin Japan

У квітні 2018 року команда Coin Japan взяла участь у виставковій конференції AI-EXPO, що прохо-
дила у Токіо
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На AI-EXPO 2018 Coin Japan представляла інтереси блокчейн-проекту Neuromation-OSA

Із засновником амбітного шведського проекту Supertext, паном Мартіном, у офісі інвестиційної 
компанії Fosun
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У травні 2018 команда Coin Japan на чолі з нашим засновником Мішімою Сатоші взяла участь у най-
вiдомiйшiй у блокчейн-iндустрiї конференцiї Consensus, що була проведена у Нью-Йорку

Участь Coin Japan у Consensus 2018, Нью Йорк



Під час ланчу з Королевою Джок’якарти (Індонезія) та партнером Join Japan Мартіном Якобсоном 
(CEO компанії Supertext)

Пам’ятне фото з Королевою Джок’якарти
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Зустріч з Міністром туризму Республіки Гана, на якій обговорювалися завдання на майбутнє

Пам’ятне фото з зустрічі з Міністром освіти Республіки Гана

Інша діяльність
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Консультації з лідером девелоперських проектів ганійского Центру міжнародної торгівлі

Укладання партнерських відносин з представниками медіа Республіки Гана
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НА ЗАВЕРШЕННЯ

Україна повинна стати країною, яка буде цікава японському бізнесу. Ціка-
віша, ніж Європа, цікавіша, ніж будь-який інший регіон. І до цього навіть 
зараз, у не найкращі часи для нашої держави, дійсно є багато об’єктивних 
передумов.

Знизивши рівень кантрі-ризику, Україна упевнено зможе вийти в лідери 
технологічного, товарного, ресурсного, людського та фінансового обмінів 
з Японією. І ми вважаємо, що більш вдалого моменту для повномасштаб-
ного початку розвитку стосунків між Японією і Україною, ніж зараз, мож-
ливо, вже не буде.

У 2015 році японський парламент затвердив закон, який спрямовано кон-
кретно на захист інвестицій у роботі з Україною. Наша компанія створена 
саме для того, щоб з розумом використати цю можливість заради України.

Адже прийшов час усім з української сторони об’єднатися, прийшов час 
запрошувати Японію робити бізнес в Україні. Необхідно змінити стерео-
типи, що склалися про нашу державу. Необхідно своїми силами довести 
всьому світу, що бізнес в Україні та інвестиції в Україну — це не небезпеч-
но. Що це може бути вигідно.

І ми віримо, що Україна зможе знайти в таких стосунках своє світле май-
бутнє, а Японія — вірного і надійного друга.

Команда М.Т.Т




