Giới thiệu
Liên minh các doanh nghiệp Nhật Bản vì Năng lượng Thông minh Toàn Cầu (JASE-World) được thành lập
ngày 30 tháng 10 năm 2008 để thúc đẩy phát triển thị trường nước ngoài cho các sản phẩm và công nghệ năng
lượng thông minh tuyệt vời của Nhật Bản (các sản phẩm và công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng
lượng tái tạo) trong quan hệ đối tác công-tư. Một trong những hoạt động chính của JASE-World là xuất bản
cuốn "Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản" nhằm quảng bá hiệu quả cho các sản
phẩm và công nghệ này thuộc sở hữu của các thành viên. Ấn bản đầu tiên được xuất bản bằng bốn thứ tiếng:
Anh, Nhật, Trung, Tây Ban Nha. Kể từ đó, các phiên bản sửa đổi đã được phát hành mỗi năm. Thêm vào đó,
từ niên khóa tài chính 2013, có tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha, và từ niên khóa tài chính 2015 có thêm tiếng Việt,
triển khai thành 7 thứ tiếng. Ngoài ra, kể từ khi công bố phiên bản đầu tiên, trang web của JASE-World đã cho
phép tải về cuốn sách này ở tất cả các thứ tiếng.
JASE-World đã cử phái đoàn liên kết công-tư đến Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia,
Philippin, Ấn Độ, Nga, Mông Cổ, Trung Đông, Ai Cập, Morocco, Mexico, Brazil, Guatemala, Peru và
Colombia. Cuốn sách đã được các phái đoàn sử dụng như một công cụ hữu ích trong các cuộc gặp mặt của họ
với các cơ quan liên quan của các nước trên. Trong các cuộc hội thảo được tổ chức tại quốc gia phái đoàn ghé
thăm, cuốn sách này đã được trình bày và phân phát trong những dịp kết nối kinh doanh thực tế, dẫn đến nhiều
câu hỏi xoay quanh từng công nghệ. Cuốn sách cũng đã được sử dụng để công bố các sản phẩm và công nghệ
năng lượng thông minh tuyệt vời của Nhật Bản tại các triển lãm quốc tế về năng lượng thông minh được tổ
chức tại Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam, Brazil, Singapore, Abu Dhabi và Malaysia.
Do “Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản” đã được sử dụng trong nước và bên
ngoài Nhật Bản như trên, nên để hoàn chỉnh hơn nữa đã xuất bản phiên bản năm 2017. Trong phiên bản năm
2017 không những đã tiếp tục cập nhật những sản phẩm và công nghệ, mà còn đăng tải nhiều sản phẩm và công
nghệ mới.
Chúng tôi hy vọng rằng "Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản, 2017" sẽ được
sử dụng trong nhiều dịp để góp phần đáng kể vào sự phát triển bền vững của các nước trên thế giới và giải
quyết các vấn đề môi trường toàn cầu cũng như phát triển và gia tăng hơn nữa lĩnh vực kinh doanh năng lượng
thông minh ở nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản.
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