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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ GSMA MOBILE WORLD CONGRESS (MWC) 2019 

 

Η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο GSMA Mobile World Congress (MWC) θα πραγματοποιηθεί 

μεταξύ 25 και 28 Φεβρουαρίου 2019 στη Βαρκελώνη, στους εκθεσιακούς χώρους Fira Gran 

Via και Fira Montjuïc. Παράλληλα με την έκθεση θα διεξαχθεί η εκδήλωση 4 Years From 

Now (4YFN), η οποία αφορά αποκλειστικά νεοφυείς επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της έκθεσης, 

θα αναπτυχθούν θεματικές ενότητες για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), την Τεχνολογία 

5G, την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), την Αυτοκινητοβιομηχανία, την Υγεία και την Τεχνολογία 

του Χρηματοοικονομικού Τομέα (Fintech). 

Φέτος, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, θα συμμετάσχουν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις 

από το χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας με την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας που 

εκφράζεται με συμμετοχή ως συνδιοργανωτών, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, της 

ΓΓΤΤ, της ΕΕΤΤ  και  του  Εnterprise Greece και  τη  συνεργασία  ενός  ευρύτερου  φάσματος  

φορέων που υποστηρίζουν την καινοτομία και ενισχύουν την εξωστρεφή 

επιχειρηματικότητα. 

Η MWC Barcelona είναι η μεγαλύτερη έκθεση στο κόσμο της ψηφιακής επικοινωνίας και 

των συναφών τεχνολογιών, συνδυάζοντας τις τελευταίες καινοτομίες και την τεχνολογία 

αιχμής από περισσότερες από 2.400 κορυφαίες εταιρείες, με ένα ιδιαίτερα πλούσιο 

πρόγραμμα συνεδρίων που συγκεντρώνει τους σημερινούς οραματιστές για να 

εξερευνήσουν τα θέματα που επηρεάζουν τη βιομηχανία.  

Η έκθεση προσφέρει εκτεταμένες ευκαιρίες κατάρτισης με δεκάδες συνεργαζόμενα 

προγράμματα, σεμινάρια για την κινητή τηλεφωνία που διοργανώνει η GSMA, η οποία είναι 

η διοργανώτρια εταιρεία, σύνοδο κορυφής και άλλα. Στην έκθεση αναμένεται να 

συμμετάσχουν 107,000 φορείς λήψης αποφάσεων ενώ, μέσω αυτής, οι επαγγελματίες 

έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τον επιχειρηματικό τους κύκλο. Οι συμμετέχοντες, οι 

οποίοι προέρχονται από 200 διαφορετικές χώρες, αναμένεται να ξεπεράσουν τον 

προαναφερόμενο αριθμό ενώ θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες 

εξελίξεις του τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας. 
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