
 
 

 
O suporte que os empresários precisam está aqui   Tel: 0854-82-0765   www.ohdacci.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
🔳Finanças 
Prestação de suporte para a demanda de fundos da empresa, tais como o Sistema de empréstimo do país ou da 
província e a realização de mediação para o Sistema de orientação gerencial para avais e finanças (sem seguro e 
sem certificados com baixo juros) 
 
🔳Consultas sobre gerenciamento 
Consultas com dicas de como fundar a empresa, utilizar a tecnologia à favor, melhorias financeiras, 
desenvolvimento de novos produtos e serviços, sucessão dos negócios, produção para a estabilidade do 
gerenciamento e como utilizar o sistema de concessão etc 
 
🔳Especialista da area 
A Câmara de comércio disponibiliza uma consulta gratuita com o especialista da area em que a pessoa esteja 
pensando em investir, o solicitante poderá se consultar, falar sobre suas dúvidas e receber todo o conhecimento 
do especialista 
 
🔳Seminários e Treinamentos 
Realização de muitos eventos úteis para a gestão de empresas 
 

🔳Problemas fiscais, de contabilidade e contratações 
Apoio e suporte para a escrituração, representação para o procedimento de escritório para 
o seguro do trabalhador, consultas, criação das declarações e imposto de renda 
 
🔳Bem-estar 
Dicas de como utilizar o sistema de ajuda mútua em casos de emergência e prevenção do 
bem-estar dos funcionários contratados pela empresa 

 
 
 

Realização de solicitações para os órgãos do país, província e município tais como problemas com estratégias de 
atividades e promoção regional etc 
 
 
 
Na organização interna da câmara de comércio há muitas atividades sendo realizadas para o desenvolvimento da 
sociedade regional através de debates 
 
 
 
Consultas com outras câmaras de comércio do Japão todo via internet 

 
 
 

Qualquer empresa de pequeno, médio e grande porte, coorporação, organização  
ou mesmo pessoa física pode se associar à câmara de comércio. 
Se dirija até o escritório para saber de mais detalhes. 

CÂMARA DO COMÉRCIO DE ODA 

A Câmara do comércio é uma organização econômica abrangente que visa apoiar a 
promoção e o bem-estar das empresas comuns medindo o desenvolvimento geral dos 
comércios e indústria da região  

Suporte para o gerenciamento 

Política e Recomendações 

Comércio on-line 

Associação das mulheres e Clube dos jovens 

Associe-se 

Endereço 


