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                                                                                            Μαδρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 

      

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, IoT SOLUTIONS WORLD CONGRESS, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ,  

29-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

 

Η πέμπτη διεθνής έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών IOT 

Solutions World Congress 2019, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της FIRA 

BARCELONA, στην Βαρκελώνη, επίσημου φορέα εκδηλώσεων της πόλης, μεταξύ 29 και 31 

Οκτωβρίου στο περίπτερο 2. 

Στη φετινή έκθεση η συμμετοχή των εκθετών αγγίζει, τιρος το παρόν, τις 275 καινοτόμες 

επιχειρήσεις, από 25 χώρες, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ελλάδα. Τη χώρα μας θα 

εκπροσωπήσουν εννέα εταιρίες, τις οποίες το Γραφείο μας θα επισκεφτεί. Οι συμμετέχουσες 

εταιρίες, έως σήμερα, με αλφαβητική σειρά είναι οι: Elbis, Emphasis Digiworld, ES Systems, HDL 

Design House Greece, Inaccess, Irida Lab, Metis, Prisma και Yodiwo. Την  4η Εθνική μας 

Συμμετοχή στην έκθεση διοργανώνει η HETiA (Hellenic Emerging Technologies Industry 

Association) σε συνεργασία με τον αρμόδιο εθνικό φορέα Enterprise Greece, το Corallia και την 

υποστήριξη του ΣΕΚΕΕ (Συνδέσμου Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος), στο πλαίσιο του 

έργου και των προσπαθειών για την αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση των 

ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων του κλάδου. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των επισκεπτών, ο 

οποίος, στην περσινή έκθεση έφθασε τα 16.250 άτομα, θα ξεπεράσει τις 15.000. 

Οι επαγγελματίες που θα επισκεφτούν την έκθεση θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή 

με νέες ιδέες και τάσεις στον τομέα που τους αφορά, ήτοι τη Βιομηχανία, την Υγειονομική 

Περίθαλψη, την Ενέργεια και Καινοτομία, την Τεχνολογία και πολλά άλλα. Επίσης, θα έχουν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από περισσότερους από 300 ομιλητές, οι οποίες 

θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και ίσως ακόμα το έναυσμα για την απόκτηση ενός σημαντικού 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον κλάδο τους. 

Το IOT Solutions World Congress 2019 έχει προγραμματίσει μία σειρά από δραστηριότητες, με 

σκοπό να προσφέρει στους παρευρισκόμενους την μέγιστη δυνατή ωφέλεια και για τον λόγο 

αυτό τους προσκαλεί να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Οι δραστηριότητες διακρίνονται στις 

εξής έξι κατηγορίες: IOT Solutions Awards, Testbeds, Networking Event (Brokerage), Side 

Events, Workshops και Women and Diversity in Industry. 

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από τις 9:00 π.μ. έως και τις 7:00 μ.μ. για τις δύο πρώτες  

ημέρες 29 και 30/10 και από τις 9:00 π.μ. έως και τις 15:00 μ.μ. την τελευταία ημέρα της έκθεσης 
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στις 31/10. Σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων, στη διεύθυνση που ακολουθεί ο κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει σε ποια κατηγορία εμπίπτει καθώς και το εύρος της πρόσβασης 

που επιθυμεί να έχει στην έκθεση και να προχωρήσει στην ανάλογη αγορά 

https://www.iotsworldcongress.com/the-event/visit-passes/ . 

Επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης : https://www.iotsworldcongress.com/  

 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
https://www.iotsworldcongress.com/the-event/visit-passes/
https://www.iotsworldcongress.com/

