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Αποτίμηση διεθνούς συνεδριακής έκθεσης τεχνολογίας για το διαδίκτυο πραγμάτων 

IoT Solutions World Congress, Βαρκελώνη, 10-12 Μαΐου 2022 

Πραγματοποιήθηκε, μεταξύ 10 και 12 Μαΐου, η έκτη έκδοση της διεθνούς έκθεσης τεχνολογίας, 

IoT Solutions World Congress, στο χώρο Gran Via της Fira Barcelona, επίσημου οργανισμού 

διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκδηλώσεων στη Βαρκελώνη, σε συνεργασία με τον 

τεχνολογικό οργανισμό Industry IoT Consortium. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 

εκθέσεις τεχνολογίας στην Ισπανία, καθώς και παγκοσμίως, ενώ στην ίδια πόλη, ως 

γνωστό, διοργανώνεται και το Mobile World Congress Barcelona, το σημαντικότερο τεχνολογικό 

γεγονός στον κόσμο. Εξάλλου, η Βαρκελώνη, όπως έχουμε επισημάνει σε σειρά εγγράφων μας, 

είναι από τα σημαντικότερα κέντρα τεχνολογίας στην Ευρώπη και παγκοσμίως, με πληθώρα 

νεοφυών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και υποδομών της τεχνολογίας.  

Τη φετινή έκθεση πλαισίωναν 330 επιχειρήσεις, που συμμετείχαν ως εκθέτες, καθώς και 

περισσότεροι από 270 ομιλητές από όλο τον κόσμο, που συμμετείχαν στα θεματικά συνέδρια. 

Aκόμη, την έκθεση επισκέφθηκαν 12.000 άτομα από 120 χώρες. Αν και θεωρήθηκε ότι η έκθεση 

παρουσίασε χαμηλότερη επισκεψιμότητα,  σε σχέση με παλαιότερες εκδόσεις της, η σταδιακή 

επαναφορά σε ομαλές συνθήκες διοργάνωσης μετά την πανδημία, αναμένεται να λειτουργήσει 

θετικά για την έβδομη διοργάνωση της εξαιρετικά στοχευμένης διοργάνωσης. Όπως προμηνύει 

και το όνομα της έκθεσης, βασική θεματική είναι η Συνδεσιμότητα/διαδίκτυο των Πραγμάτων 

(Internet of Things), χωρίς όμως να περιορίζεται αποκλειστικά στα ανωτέρω. Αντίθετα, τόσο οι 

εκθέτες όσο και οι ομιλητές αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα του τεχνολογικού τομέα, με 

ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην κυβερνοασφάλεια, τη συνδεσιμότητα, την τεχνητή νοημοσύνη 

και την αύξηση της παραγωγικότητας με την εφαρμογή τεχνολογικών εργαλείων, καθώς και τη 

βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών. Επομένως, οι επισκέπτες γνώρισαν από κοντά τις 

τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας, καθώς και τις καινοτομίες, οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν 

ριζικά την καθημερινότητά μας. Μέσω του συνεδρίου, έγιναν γνωστές οι τάσεις της αγοράς 

καθώς και οι μελλοντικές τεχνολογίες και εφαρμογές αυτών, σε όλο το φάσμα της 

καθημερινότητας των πολιτών και της παραγωγής των επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, 

παρουσιάστηκαν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως ένα έξυπνο ψυγείο, το οποίο, 

κάνοντας χρήση τεχνητής νοημοσύνης και καμερών, μπορεί να μειώσει την απόρριψη φαγητού. 

Οι επαγγελματίες του χώρου, πέραν της ευκαιρίας να γνωρίσουν από κοντά τις εξελίξεις του 

κλάδου τους, στον οποίο ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος και τα δεδομένα αλλάζουν με 

μεγάλη ταχύτητα, είχαν τη δυνατότητα να συνάψουν εμπορικές συνεργασίες για την περαιτέρω 

ανάπτυξή τους.  
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Παράλληλα, διοργανώθηκε το συνέδριο για την κυβερνοασφάλεια, τις ημέρες, μεταξύ 10 και 11 

Μαΐου, με την ονομασία Barcelona Cybersecurity Congress. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάχθηκαν 

δράσεις και ομιλίες για τη γνωστοποίηση των κινδύνων στις επιχειρήσεις και τη σημασία της 

επένδυσης σε ασφάλεια, σε όλο το ψηφιακό φάσμα της λειτουργίας των επιχειρήσεων και, ιδίως, 

στη χρήση διαδικτυακού νέφους. Παράλληλα, στο χώρο Hacking Village, διοργανώθηκε 

διαγωνισμός, επικεντρωμένος στην απενεργοποίηση του τροϊκού (troy) κακόβουλου 

προγράμματος Mummy Spider εντός δύο ωρών, ο οποίος είχε πλήξει τον τραπεζικό τομέα το 

2014. Η συνολική διοργάνωση έλαβε χώρα με την υποστήριξη, μεταξύ άλλων, των γνωστών 

εταιριών Deloitte, Siemens, Trellix, Hitachi, Huawei, ενώ η επόμενη έκδοση της έκθεσης 

αναμένεται να πραγματοποιηθεί, στους ίδιους χώρους, από 31 Ιανουαρίου έως 2 

Φεβρουαρίου 2023 (www.iotsworldcongress.com).  

Η Ελληνική Συμμετοχή  

Η χώρα μας, όπως και κάθε έτος, συμμετείχε στην έκθεση με περίπτερο εθνικού χαρακτήρα, 

μεγέθους 100 τ.μ.. Το ελληνικό περίπτερο διοργανώθηκε από την Ένωση Ελληνικών Εταιριών 

Αναδυόμενων Τεχνολογιών Hetia, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και 

Εξωτερικού εμπορίου Enterprise Greece και την υποστήριξη του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης, στο 

πλαίσιο του έργου και των προσπαθειών για την αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση 

των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων. Στο ελληνικό περίπτερο, αυτή τη χρονιά, συμμετείχαν 

επτά ελληνικές επιχειρήσεις του χώρου της υψηλής τεχνολογίας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, 

καλύπτοντας όλη την τεχνολογική αλυσίδα αξίας. Συγκεκριμένα, οι Έλληνες εκθέτες ήταν οι 

ακόλουθες επτά ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου και οι δύο συνδιοργανωτές:  

• Hetia: Η HETiA (Hellenci Emerging Technologies Industry Association) είναι ο σύμμαχος 

της Ελλάδας, με ιδιαίτερα καινοτόμους βιομηχανικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, 

προωθώντας τη διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών και την επιχειρηματικότητα σε 

αναδυόμενους τεχνολογικούς τομείς. Από το 2005, αποτελεί την εξέλιξη της Ελληνικής 

Βιομηχανίας Ημιαγωγών (ΕΝΕΒΗ), όταν ξεκίνησε να εκπροσωπεί την βιομηχανία 

ημιαγωγών, μικρο-και νάνο-ηλεκτρονικής και των ενσωματωμένων συστημάτων στην 

Ελλάδα. Σήμερα συγκεντρώνει 47 βιομηχανικά μέλη και 28 πανεπιστήμια και ινστιτούτα. 

Αποτελεί επιχειρηματικό κέντρο για τη σύνδεση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην 

Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και χρησιμεύει ως πύλη στην περιοχή, για 

εταιρίες, που βρίσκονται στις ΗΠΑ ή την Ασία. (https://hetia.org) 

• Centaur: Η Centaur δημιουργήθηκε από ειδικούς και επιχειρηματίες των τομέων 

ηλεκτρονικής, αγρονομίας και της τεχνολογίας και προσφέρει βραβευμένη και καινοτόμα 

τεχνολογία για την εφοδιαστική αλυσίδα, έχοντας ως προτεραιότητα την ποιότητα, τη 

μείωση απορριμμάτων και την αφθονία πόρων. Κύριος στόχος είναι η μείωση των 

απωλειών συγκομιδής, δίνοντας τη δυνατότητα σε βιομηχανίες να παρακολουθούν και 

να αντιλαμβάνονται την ποιότητα της συγκομιδής, διατηρώντας την ποιότητα στην 

αποθήκευση και μειώνοντας την απόρριψη. (https://centaur.ag)  
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• ES Systems: Η ES Systems είναι ελληνική εταιρία, η οποία ιδρύθηκε το 2012 και 

αποτελεί παγκόσμιο κατασκευαστή αισθητήρων υψηλής ποιότητας, που βασίζονται σε 

μικροηλεκτρονικές τεχνολογίες. Οι αισθητήρες και τα συστήματα αισθητήρων MEMS 

μετράνε την πίεση, την επιτάχυνση και τη θερμοκρασία. Τα προϊόντα ESS 

χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης σε βιομηχανικές, 

ιατρικές, αεροδιαστημικές και καταναλωτικές αγορές. Τα προϊόντα τους κατευθύνονται 

στους τομείς της βιομηχανίας, της αεροναυπηγικής, της ιατρικής και της καταναλωτικής 

αγοράς. Η εταιρεία δημιουργεί προϊόντα τα οποία ενσωματώνονται σε συστήματα IoT. 

(https://esenssys.com) 

• Loctio: Αποστολή της Loctio είναι να καθιστά πιο δημοκρατικές τις υπηρεσίες IoT, 

προσφέροντας ακρίβεια, ασφάλεια, εμπιστοσύνη και χαμηλή κατανάλωση, τόσο για 

εξωτερικά όσο και για εσωτερικά περιβάλλοντα, όπου η συνδεσιμότητα είναι δύσκολη. 

Διατηρούν γραφεία στην Αθήνα, τη Βαρκελώνη και το Τόκιο. (https://www.loctio.com) 

• Elbis: H ELBIS δραστηριοποιείται στο χώρο της εφαρμοσμένης ηλεκτρονικής και βασίζει 

τη λειτουργία της στον σχεδιασμό και την παραγωγή αξιόπιστων και καινοτομικών 

ηλεκτρονικών προϊόντων. Τον κύριο κορμό των προϊόντων της εταιρίας αποτελούν τόσο 

βιομηχανικά προϊόντα όσο και συστήματα πρατηρίων υγρών καυσίμων, ενώ 

προσφέρουν προϊόντα και λύσεις στο χώρο της ιατρικής, των πετρελαιοειδών, των 

μεταφορών κοκε. Σήμερα, πλήθος επιχειρήσεων λειτουργούν με προϊόντα της εταιρίας 

και εμπιστεύονται την ELBIS για την ποιότητα των προϊόντων της και για την τεχνική της 

υποστήριξη. (https://www.elbis.gr) 

• Adaptit: Ιδρύθηκε το 2005 από τον Αθανάσιο Τζαφέρη και προσφέρει υπηρεσίες προς 

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και λύσεις για επιχειρήσεις, εδραιώνοντας έτσι τη θέση 

της στην αιχμή της υψηλής τεχνολογίας. Δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ευρώπη, 

με σημαντικά έργα σε Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ρουμανία, 

Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία και Κύπρο. Μέσω της καινοτομίας και των υπηρεσιών της, 

προσφέρει υπηρεσίες στους πελάτες της για την ενεργό συμμετοχή τους σε εξελίξεις 

μέσα στο νέο και ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον της βιώσιμης τεχνολογίας. 

(https://adaptit.gr) 

• Synelixis: Η Synelixis λειτουργεί ως σταθμός αγορών και παρέχει ολοκληρωμένες 

λύσεις τηλεπικοινωνιών, δικτύων, ασφάλειας, ελέγχου και αυτοματοποίησης σε 

επαγγελματίες, βιομηχανίες, επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες. Μέσω της συμβουλευτικής 

τους προσέγγισης, στοχεύουν στην παροχή των καλύτερων δυνατών λύσεων για κάθε 

περίπτωση. (https://synelixis.com) 

• Prisma Electronics: Η Prisma Electronics έχει έδρα στην Αλεξανδρούπολη και παρέχει 

τεχνολογικές λύσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Κατασκευάζει ποικιλία προϊόντων, 

τα οποία αφορούν την πληροφορική και την ασύρματη δικτύωση για τους τομείς της 
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γεωργίας, ναυτιλίας, μετακινήσεων, άμυνας, διαστήματος αλλά και του εμπορίου. Τα 

κεντρικά γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη, ενώ τα γραφεία της 

Αθήνας επικεντρώνονται στην Έρευνα και Ανάπτυξη και στις πωλήσεις. Για την 

προώθηση και τη διαφήμιση των προϊόντων της στις Η.Π.Α., υπεύθυνο είναι το γραφείο 

της εταιρίας στην Νέα Υόρκη. (https://www.prisma.gr) 

• Enterprise Greece: O Οργανισμός Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Eξωτερικών για την προσέλκυση επενδύσεων στην 

Ελλάδα και την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα 

ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως. Δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει 

τους διεθνείς επενδυτές και εταιρίες να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα, 

να συμβάλλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, στην προσέλκυση ξένων 

επενδυτών, στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, καθώς και να παράσχει σημαντική 

πληροφόρηση για τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα. Επίσης, ο Οργανισμός 

αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς 

αγορές, καθώς παράλληλα στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες 

αγορές και να εντοπίσουν νέους εταίρους, έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά 

τους. (https://www.enterprisegreece.gov.gr) 

Το εθνικό περίπτερο πλαισίωνε πολυμελής αποστολή από τη χώρα μας, που περιλάμβανε, 

πέραν των εκπροσώπων των ελληνικών εταιριών, τον αντιπρόεδρο της ΗΕΤΙΑ, κ. Σωτήρη 

Μπαντά, την υπεύθυνη για τη διοργάνωση της έκθεσης και διοικητικό στέλεχος της ένωσης κα. 

Εύη Τσίντα, τα αρμόδια, από πλευράς Ε.G. S.A., στελέχη κ.κ. Στέλλα Γιαννοπούλου και Τάνια 

Τριποσκούφη καθώς και τον κ. Γεώργιο Στραβοπόδη, cluster manager της ΗETIA. Kατόπιν 

εντυπώσεων που αποκόμισε το Γραφείο μας, μέσω και καλεσμένων επισκεπτών του, στους 

οποίους, κατόπιν συνεννόησης με τη διοίκηση της ΗΕΤΙΑ, είχε αποστείλει προσκλήσεις πριν 

από τη διεξαγωγή της έκθεσης, η οργάνωση του περιπτέρου κρίθηκε άριστη, με αμέριστη 

φιλοξενία από την πλευρά των εκθετών-ελληνικών επιχειρήσεων και των Ελλήνων 

εκπροσώπων, που προαναφέρθηκαν. Ιδιαίτερη εντύπωση δε έκανε η θέση του περιπτέρου, ως 

ευρισκόμενου πρώτου σε περίοπτη θέση στην είσοδο της έκθεσης, και μάλιστα στα αριστερά 

πριν ακριβώς από το περίπτερο της Καταλονίας, που παραδοσιακά δεσπόζει στο χώρο. Τέλος, 

στις 11 Μαΐου, επίσης κατόπιν συνεννόησής μας, διοργανώθηκε για τους καλεσμένους του 

ελληνικού περιπτέρου, μεσημεριανή εκδήλωση εξωστρέφειας και δικτύωσης, με παράθεση 

ελαφρού γεύματος, συνοδεία ποτών, η οποία άρεσε στους επισκέπτες. 

Η γενικότερη εκτίμηση των προαναφερόμενων εκθετών και συμμετεχόντων, που 

πραγματοποίησαν αρκετές στοχευμένες, διά ζώσης, επιχειρηματικές συναντήσεις μετά από ένα 

αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας, σχεδόν δύο ετών, ήταν θετική, αν και το σύνθημα 

ήταν η ανάγκη για επαναφορά στην κανονικότητα και την εντονότερη εμπορική δραστηριότητα, 

πλέον και διά φυσικής παρουσίας. 
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Συμβολή Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης δρα κάθε χρόνο ως αρωγός της εθνικής αποστολής, σε όλο το φάσμα 

της έκθεσης. Προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα της πορείας του διεθνούς δρώμενου πριν 

από τη διεξαγωγή του, το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης ήταν σε επικοινωνία με τη ΗΕΤΙΑ, ως προς 

την παροχή άμεσης και έγκυρης πληροφόρησης και τη διευκόλυνση απόφασης συμμετοχής ή 

μη στη διοργάνωση, δεδομένων των πολλών αναβολών και αλλαγών, που είχαν σημειωθεί κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ στη συνέχεια ήταν σε διαρκή επικοινωνία αναφορικά και με τις 

λεπτομέρειες που αφορούσαν και την ασφαλή μετάβαση των στελεχών της ελληνικής αποστολής 

στην ισπανική επικράτεια.  

Ακόμη, μετά την οριστικοποίηση της συμμετοχής μας, το Γραφείο ΟΕΥ διαβίβασε κατάλληλα, 

στην ισπανική, ηλεκτρονικά, το υλικό προώθησης/ενημέρωσης που αφορούσε την Ελληνική 

Αποστολή στη διεθνή έκθεση IOTWC 2022, σε ευρύ κύκλο Ισπανών και Ελλήνων συνομιλητών 

του γραφείου μας, ως εξής: 

- στα κυριότερα Επιμελητήρια, με τα οποία συνεργαζόμαστε και Αρχές/Υπηρεσίες (μεταξύ άλλων 

Cámara Madrid/Επιμελητήριο Μαδρίτης, Cámara De Comercio Hispano Griega/Ισπανοελληνικό 

Εμπορικό Επιμελητήριο και Cambra Terrassa/Επιμελητήριο Τεράσα Καταλονίας), 

 

- σε ισπανικούς Κλαδικούς Φορείς και Συνδέσμους (μεταξύ άλλων AMETIC, FECYT, ASLAN, 

AOTEC, CEOE: oι 4 πρώτοι αποτελούν τους σημαντικότερους ισπανικούς κλαδικούς και 

θεσμικούς τεχνολογικούς φορείς και ο τελευταίος είναι ο ομόλογος οργανισμός του ελληνικού 

ΣΕΒ). 

 

- στους θεσμικούς τεχνολογικούς Φορείς της Αυτόνομης Κοινότητας Καταλονίας, γνωστής για 

την σημαντικότητά της στον τομέα της τεχνολογίας (μεταξύ άλλων El Consorci de la Zona Franca 

de Barcelona, Barcelona Activa, Barcelona Health Club, Fedit, ACCIÓ, Εurecat-Centre 

Tecnológic de Catalunya, La Salle Technova Barcelona, Computer Vision Center, IIIA-Instituto 

de Investigación en Inteligencia Artificial, CTTC-Centre Tecnològic de Telecomunicacions de 

Catalunya, i2cat) 

  

- σε επίλεκτους Έλληνες και Ισπανούς από τον ευρύτερο κύκλο επιχειρηματικής δικτύωσης, που 

έχει αναπτύξει το Γραφείο μας (μεταξύ άλλων INTRACOM-TELECOM, VINA WALLET, ΑPIFON 

(και οι τρεις έχουν ιδρύσει θυγατρικές στην Ισπανία), RENSIKA, OLIMPO GOURMET 

(σημαντικές εταιρίες ελληνικής ιδιοκτησίας στο χώρο των αγροδιατροφικών προϊόντων), Navas 

& Cusi Abogados (υψηλόβαθμα στελέχη εκ των σημαντικότερων νομικών οίκων Καταλονίας), 

UPM-Universidad Politécnica de Madrid - Πολυτεχνείο Μαδρίτης, στο προσωπικό του οποίου 

ανήκουν και Έλληνες ακαδημαϊκοί).  
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Όλοι οι ανωτέρω κλήθηκαν να ενημερώσουν, σχετικά, τα μέλη/στελέχη τους για τυχόν 

ενδιαφέρον επίσκεψής τους στο Ελληνικό περίπτερο στην εν λόγω Έκθεση, για τις εισόδους των 

οποίων μερίμνησε συστηματικά η υπεύθυνη του περιπτέρου, κα Τσίντα. 

 

Σημειώνεται ότι στο κάλεσμά μας, θετικά ανταποκρίθηκε αξιόλογος αριθμός εκ των ανωτέρω 

συνομιλητών μας και εκπροσώπων ελληνικών και ισπανικών εταιριών του χώρου των 

μεταφορών (Aegean Air), της εφοδιαστικής αλυσίδας (Moldtrans) και αγροδιατροφικών 

προϊόντων, νομικών οίκων, τεχνολογικών φορέων κ.ά., του Γραφείου Προώθησης της 

Δημαρχίας της Βαρκελώνης, Καταλονίας και της ACCIÓ, η οποία μας πληροφόρησε για την, 

επίσης, συμμετοχή της σε περίπτερο 400 τ.μ., 20 καταλονικών επιχειρήσεων της τοπικής 

κυβέρνησης Καταλονίας στην IOTWTC 2022 

(https://www.accio.gencat.cat/web/.content/04_Activitats/grans_actes/fires-empresarials/IoT-

solution-world-congress/doc/directori-IOT-CAT.pdf) και τη διοργάνωση ενός Brokerage Event 

στο περιθώριο της Έκθεσης, στο οποίο είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής οι ελληνικές εταιρίες, 

εφόσον το επιθυμούσαν, ώστε να επιτευχθεί επιχειρηματική δικτύωση. 

 

Ακόμη,  ανταποκριθήκαμε στα μεμονωμένα αιτήματα, που μας υπέβαλαν, προ της έλευσής τους 

ορισμένες συμμετέχουσες εταιρίες, τόσο μέσω παροχής συγκεκριμένων καταλόγων και 

κλαδικών μελετών για τον τομέα της τεχνολογίας, που έχει εκπονήσει και επικαιροποιεί σε τακτά 

χρονικά διαστήματα το Γραφείο ΟΕΥ, όσο και παρουσίασης τρόπων υποστήριξης, διά της 

γνώσης του τοπικού οικοσυστήματος, που διαθέτει το Γραφείο στην Ισπανία, γενικότερα για την 

οικονομία και ειδικότερα για την επιχειρηματικότητα και τον τομέα της τεχνολογίας στη χώρα. H 

αρωγή μπορεί να λειτουργεί πολύπλευρα, τόσο σε επίπεδο υποστήριξης σε περιπτώσεις 

εταιριών, που ήδη δρουν στην ισπανική αγορά, εταιριών, που ξεκινούν την ίδρυση θυγατρικής, 

στοχεύοντας στρατηγικά στην ανάπτυξη της αγοράς τους στην Ιβηρική, ή επιχειρήσεων που 

μόλις ξεκινούν την εξαγωγική τους προσπάθεια σε ξένες αγορές. 

Παράλληλα, όπως πραγματοποιήθηκε σε παλαιότερες εκθέσεις, ενημερώσαμε αντίστοιχα την 

ελληνική αντιπροσωπεία για τη δυνατότητα συναντήσεων, εντός ή εκτός των χώρων της 

έκθεσης, με τοπικούς τεχνολογικούς φορείς της Βαρκελώνης ή άλλων ισπανικών θεσμικών και 

κλαδικών φορέων που είτε μετείχαν στην έκθεση είτε εδρεύουν στην Καταλονία, ως προς την 

ενίσχυση των διμερών τεχνολογικών σχέσεων, που ξεκίνησαν να εδραιώνονται το 2020, με την 

τότε επίσκεψη αντιπροσωπείας της Θερμοκοιτίδας του ΕΒΕΑ. Το Γραφείο έχει προβεί σε 

καταγραφή και επικοινωνία με τους κύριους θεσμικούς και κλαδικούς φορείς του τεχνολογικού 

ιστού της Καταλονίας, πληροφόρηση, που παρέχεται στις ελληνικές τεχνολογικές επιχειρήσεις. 

Τέλος, ενημερώσαμε για την ύπαρξη ειδικευμένων τοπικών εταιριών από τον χώρο των 

δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, για τη δικτύωση των ελληνικών εξαγωγικών εταιριών, που 

επιθυμούν μία αντίστοιχη υπηρεσία. 
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Η επόμενη 7η έκδοση του τεχνολογικού γεγονότος-συνεδριακής έκθεσης με διττό χαρακτήρα, 

ΙοΤ World Solutions Congress 2022, αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά στη Βαρκελώνη, σε εννέα 

περίπου μήνες, στις ίδιες κτηριακές εγκαταστάσεις. Η συνέχιση της επιτυχημένης παρουσίας της 

χώρας μας με περίπτερο εθνικού χαρακτήρα εκτιμάται επιβεβλημένη και η συντονισμένη στήριξη 

των καινοτόμων και άλλων εταιριών του ιδιαίτερου κλάδου του Διαδικτύου των Πραγμάτων μόνο 

θετικά έχει λειτουργήσει, όπως αποδεικνύεται, και από τη φετινή, τουλάχιστον σε πρώτη 

ανάγνωση, επιτυχή, εθνική μας συμμετοχή στη συγκεκριμένη διοργάνωση.  

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  
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