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Νέα διεθνής Έκθεση Digital Nomads World στην Ουάσιγκτων, 11-12 Μαΐου 2022.  

 
Διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ουάσιγκτων, 11-12 Μαΐου 2022, νέα διεθνής έκθεση 

“Digital Nomads World” (βλ. https://www.digitalnomadsworld.com/), στο εκθεσιακό κέντρο 

Walter E. Washington Convention Center (διεθνών προδιαγραφών), σε αναγνώριση της 

αναπτυσσόμενης αυτής αγοράς που διαμορφώνεται βάσει τάσεων λόγω πανδημίας και της 

σχετικής ανάπτυξης νέων τεχνολογικών εργαλείων. Πλέον της έκθεσης, διαμορφώνεται 

πρόγραμμα παράλληλου συνεδρίου το οποίο θα φιλοξενεί σημαντικό αριθμό σεμιναρίων.  

 

Σύμφωνα με την πληροφόρηση από τους διοργανωτές, κατά πρόσφατη έρευνα (Παν/μίου 

Σικάγου, 6/2020), 37% του συνόλου της απασχόλησης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας 

μπορεί στις ΗΠΑ να διεξαχθεί εξ’ αποστάσεως (46% του εθνικού εισοδήματος), λαμβανομένων 

υπόψη σχετικών διαφοροποιήσεων μεταξύ περιοχών. Οι πέντε πρώτες πόλεις με μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις εργαζομένων εξ’ αποστάσεως είναι: 1. San Jose, CA, 2. Washington, DC, 3. 

Durham-Chapel Hill, NC (όχι μακριά από την Ουάσιγκτων), 4. Austin, TX, και 5. San Francisco 

CA. Βάσει άλλης έρευνας (Upwork, 7/2021), 17% του συνόλου εργαζομένων επιλέγουν 

τηλεργασία, 20% εξετάζουν τη μετάβασή τους από μισθωτή εργασία σε καθεστώς ελεύθερου 

επαγγελματία, ενώ 15% των μισθωτών αποδέχονται μείωση αποδοχών για τη μετάβαση αυτή 

και 26% το εξετάζουν. 

 

Επίσης, κατά τους διοργανωτές, η πρώτη αυτή διεθνής έκθεση απευθύνεται σε κοινό ακτίνας 

400 μιλίων γύρω από την μητροπολιτική περιοχή της Ουάσιγκτων, όπου έχουν κεντρική έδρα 

(HQ) χιλιάδες εταιρειών και σε οποία διαμένουν 47 εκατ. εργατικού δυναμικού, υψηλό ποσοστό 

του οποίου δηλώνουν αποκεντρωμένοι εργαζόμενοι, digital nomads, εξ’ αποστάσεως 

ελεύθεροι επαγγελματίες (όπως προαναφέρθηκε, η μητροπολιτική περιοχή Ουάσιγκτων 

αναφέρεται ως 2η στις ΗΠΑ σε συγκέντρωση εργαζομένων εξ’ αποστάσεως). 

 

Η έκθεση θα διεξαχθεί δια ζώσης, ως πρόταση/ευκαιρία φυσικής αλληλεπίδρασης των 

συμμετεχόντων, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων μέσω 

διαδικτύου για 2-3 μήνες μετά τη φυσική διεξαγωγή της έκθεσης, εκτείνοντας χρονικά τα σχετικά 

οφέλη. Δυνητικοί εκθέτες είναι εγχώριοι και διεθνείς προορισμοί (πόλεις και χώρες), εταιρείες 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, παροχείς υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ. τεχνολογίας, 

ταξιδιωτικές, ασφάλισης υγείας). 

 

Διοργανωτές επισημαίνουν ότι το πρόγραμμα μάρκετινγκ και προβολής της έκθεσης είναι 

εκτεταμένο (συνδυάζοντας διαφορετικά δίκτυα ΜΜΕ, ψηφιακά και φυσικά μέσα) και, επομένως, 

η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής ενέχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της διαφήμισης των 

συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου μάρκετινγκ της εκδήλωσης 

(συμπερίληψη στο σχετικό πληροφοριακό υλικό της έκθεσης). 

 

https://www.digitalnomadsworld.com/

