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AΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

CONGRESS & EXPO ASLAN 2020, 10-11/03/2020, ΜΑΔΡΙΤΗ 

 

Η 27η έκδοση της ετήσιας διήμερης Διεθνούς Έκθεσης Τεχνολογίας Congress & EXPO ASLAN 

2020 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Παλάτι Συνεδρίων της IFEMA στη Μαδρίτη. Η έκθεση 

επρόκειτο να διεξαχθεί μεταξύ 10 και 11 Μαρτίου τ.έ., ωστόσο η δεύτερη μέρα της διοργάνωσης 

ακυρώθηκε λόγω των προληπτικών μέτρων για τον κορονοϊό, σε συνέχεια επίσημης 

ανακοίνωσης του Ισπανικού Υπουργείου Υγείας στις 10 Μαρτίου. Η έκθεση υλοποιήθηκε υπό 

την αιγίδα του ισπανικού οργανισμού @asLAN, με την υποστήριξη των συνδεδεμένων εταιριών 

και των κυριότερων φορέων του τομέα της τεχνολογίας και διέθετε ένα ευρύ πρόγραμμα 

εκθέσεων, εισηγήσεων, συνεδρίων, περιοχών δικτύωσης και επιχειρηματικών συναντήσεων.  

Η @asLAN είναι μία μη κερδοσκοπική ένωση, αποτελούμενη από περισσότερες από 120 

εταιρίες τεχνολογίας. Με κύριο συνδετικό κρίκο την καινοτομία, από τους κατασκευαστές έως 

τους διαχειριζόμενους παρόχους υπηρεσιών, η @asLAN αποτελεί ένα ουδέτερο και ευέλικτο 

περιβάλλον για την τόνωση της αγοράς και τη διάδοση νέων τεχνολογιών.  

Η οργάνωση θεωρείται ότι διαθέτει σημαντική εμπειρία και γνώση της αγοράς στον τομέα 

ενδιαφέροντός της. Έχοντας συνεργαστεί συνολικά έως σήμερα με περισσότερες από 300 

εταιρείες στον τομέα των τεχνολογιών, έχει οργανώσει πάνω από 400 δραστηριότητες και έχει 

βοηθήσει περισσότερους από 150.000 επαγγελματίες στα τριάντα χρόνια δράσης της. Η 

εγγύτητα προς την αγορά και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργασίας, με χρήση συγκεκριμένης 

μεθοδολογία εργασίας, επιτρέπουν την έναρξη νέων πρωτοβουλιών με εγγυήσεις επιτυχίας.  

Το Congress & EXPO ASLAN 2020 αποτελεί μεγάλο ετήσιο τεχνολογικό γεγονός στην Ισπανία, 

το οποίο, σε αυτή την έκδοση, συγκέντρωσε 125 εκθέτες-συμμετέχουσες ηγετικές εταιρίες του 

κλάδου (ενδεικτικά αναφέρονται οι ΑLCATEL, AMAZON WEB SERVICES, HELWETT 

PACKARD, BLACKBERRY, DELL TECHNOLOGIES INTEL, MICROSOFT, OPTIMA, LENOVO, 

HUAWEI), περισσότερους από 7.500 επισκέπτες, ενώ συμμετείχαν 150 ομιλητές και 

συνεργάστηκαν 25 κλαδικοί ισπανικοί φορείς. Η διοργάνωση αποτέλεσε ευκαιρία για την 

παρουσίαση των τεχνολογικών προοπτικών και καινοτομιών μεγάλων διεθνών κατασκευαστών 

και τεχνολογικών εταιριών σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η διαχείριση δεδομένων, η 

τεχνητή νοημοσύνη, οι πλατφόρμες IoT, τα δίκτυα Cloud κ.ά. Παράλληλα, στόχο αποτέλεσε η 

συνάντηση και η δικτύωση όλων των ενδιαφερόμενων για τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις και 

όσων αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεών τους και στην 

ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν εξέχοντα άτομα του τεχνολογικού κλάδου, μεταξύ των 

οποίων: διαχειριστές τεχνολογίας μεγάλων και μικρών οργανισμών: CIOs, CTOs, CISOs κ.ά., 
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μηχανολόγοι και χειριστές – xSP, στελέχη και επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να ηγηθούν του 

ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για υπηρεσίες, 

εφαρμογές και συνδεδεμένες υποδομές. 

Το κυρίαρχο θέμα της έκθεσης συνίστατο στην ανάπτυξη των τεχνολογιών για την επιτάχυνση 

του ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιριών και των δημόσιων φορέων. Οι νέες τεχνολογίες 

αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα για κάθε εταιρία που επιθυμεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της αγοράς, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, το δίκτυο 5G και άλλες σύγχρονες 

καινοτομίες οδηγούν σε ραγδαίες αλλαγές στα τμήματα πληροφορικής και προσφέρουν μεγάλες 

ευκαιρίες για τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, τόσο για νεοσύστατες 

επιχειρήσεις και μεσαίες ή μεγάλες εταιρίες, όσο και για τομείς όπως ο τουρισμός, η υγειονομική 

περίθαλψη, η εκπαίδευση και η νέα ψηφιακή οικονομία.  

Η θυγατρική εταιρία της INTRACOM TELECOM SA στην Ισπανία μετείχε στην ASLAN 2020, ως 

επιχειρηματική οντότητα που δραστηριοποιείται επιτυχώς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Με 

αποδεδειγμένη εμπειρία τεσσάρων δεκαετιών στην αγορά, περισσότερους από 1.700 

επαγγελματίες συνεργάτες παγκοσμίως και διεθνή παρουσία, η εταιρία έχει καταστεί σημείο 

αναφοράς στην σταθερή ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο και καινοτομεί στην τεχνολογία 5G, 

συμμετέχοντας ενεργά σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης και καινοτομίας.  

Η εταιρία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων λογισμικού και ένα πλήρες 

φάσμα υπηρεσιών τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, εστιάζοντας στην ανάλυση μεγάλων 

δεδομένων και στα στοιχεία πληροφοριών. Η εταιρεία διαθέτει θυγατρικές στην Ευρώπη (με 

γραφεία και εξειδικευμένο προσωπικό στη Μαδρίτη, Ισπανία), τη Ρωσία και την ΚΑΚ, τη Μέση 

Ανατολή, την Αφρική, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική.  

Στο πλαίσιο του Congress & EXPO ASLAN 2020, η INTRACOM TELECOM πραγματοποίησε 

μία παρουσίαση με κύριο θέμα «Μετασχηματισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο 

οικοσύστημα του δικτύου 5G». Ο ομιλητής ήταν ο κ. Ercole Rovida, Αντιπρόεδρος πωλήσεων 

Ιβηρικής, Ιταλίας και Ν. Αμερικής της εταιρίας.  

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης επισκέφθηκε την Έκθεση, ήρθε σε επαφή με εκθέτες και 

συνεργαζόμενους κλαδικούς φορείς με τους οποίους διατηρεί επικοινωνία, στο πλαίσιο της 

επιχειρηματικής δικτύωσης που έχει αναπτύξει στο χώρο της τεχνολογίας και παρακολούθησε 

την επιτυχημένη παρουσίαση της εισήγησης του εκπροσώπου της ΙΝΤRACOM TELECOM, η 

οποία συγκέντρωσε σημαντική μερίδα κοινού.  
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