
 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ  
        ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

   

  Θέμα: «Διοργάνωση Διεθνούς Τεχνολογικού Φόρουμ Websummit Latin 
America 2023, Ρίο ντε Τζανέϊρο, 1-4 Μαϊου 2023». 

  
 Η πρώτη έκδοση του Web Summit – Latin America, διεθνές φόρουμ και έκθεση 
καινοτομίας - τεχνολογίας και νεοφυών επιχειρήσεων (https://rio.websummit.com/),   θα 
πραγματοποιηθεί στο Ρίο ντε Τζανέιρο.  Αποτελεί την πρώτη φορά που το Websummit 
θα διοργανωθεί σε περιοχή εκτός Ευρώπης. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στο 
Εκθεσιακό Κέντρο «Riocentro» από την 1η έως τις 4 Μαΐου 2023 και αναμένεται να 
συγκεντρώσει περισσότερους από 20.000 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων 
μεγάλων, μεσαίων και μικρότερων εταιρειών του διαδικτύου, εταιρείων τεχνολογικών 
καινοτομιών, πρόεδροι και CEO τεχνολογικών επιχειρήσεων και χιλιάδες επισκέπτες 
από την Βραζιλία και άλλες χώρες της Ν. Αμερικής. 
 
 Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του διεθνούς Websummit, κ. Paddy 
Cosgrave υπογράμμισε ότι «μεταφέρουμε το Web Summit σε μια από τις πιο 
εμβληματικές πόλεις στον κόσμο, τονίζοντας ότι οι επενδυτές αναζητούν τη Λατινική 
Αμερική και ειδικότερα τη Βραζιλία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις της περιοχής. Το Ρίο 
θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο ανερχόμενους προορισμούς για τον κλάδο της 
τεχνολογίας». Αξίζει να αναφερθεί ότι η επιλογή του  Ρίο ντε Τζανέϊρο αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία καθώς η πόλη προσπαθεί να εδραιωθεί ως πόλη ανοιχτή στην τεχνολογία και 
την καινοτομία και ως η τεχνολογική μητρόπολη της Ν. Αμερικής. Η υποστήριξη της 
Βραζιλιανής Κυβέρνησης και ιδιωτικών φορέων ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την 
μεταφορά και διοργάνωση της έκθεσης στη Βραζιλία, όπως τόνισε ο κ. Artur Pereira, 
υπεύθυνος του Web Summit της Πορτογαλίας, ο οποίος συμμετείχε στις 
διαπραγματεύσεις με την Βραζιλιανή Κυβέρνηση.  
 
  Το Web Summit του Ρίο περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο των διεθνών 
διοργανώσεων  Web Summit, όπως η «Collision» στο Τορόντο  και το «RISE» στο 
Χονγκ Κονγκ καθώς και το εμβληματικό Web Summit, που πραγματοποιείται στη 
Λισσαβώνα κάθε  Νοέμβριο συγκεντρώνοντας περίπου 75 χιλιάδες συμμετέχοντες. 
 
 Σημειώνεται ότι η Βραζιλία είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά για τις 
τεχνολογικές και νεοφυείς επιχειρήσεις. Η χώρα ήδη διαθέτει ένα σημαντικό 
οικοσύστημα startups εταιρειών ενώ το Ρίο ντε Τζανέιρο μαζί με το Σάο Πάολο έχουν 
καταστεί κόμβοι  τέτοιων επιχειρήσεων. Το 2022 οι νεοφυείς επιχειρήσεις της Βραζιλίας 
έφτασαν σε επενδύσεις 9,4 δις δολ ΗΠΑ - ποσό τριπλάσιο από  το 2020. 
Επιπροσθέτως, τομείς όπως οι Fintechs, η Τεχνιτή Νοημοσύνη, το Real Estate, 
αποτελούν τομείς που αναπτύσσονται ταχύτατα μέσω διαδικτυακών εφαρμογών στη 
Βραζιλία και στις υπόλοιπες χώρες της Ν. Αμερικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στον 
τομέα των Fintech αποτελεί η  τράπεζα Nubank,  η οποία ξεκίνησε ως μια μικρή 
διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής τραπεζικών εργασιών, το 2013, έχοντας εξελιχθεί 
σήμερα στην μεγαλύτερη τράπεζα της Ν. Αμερικής με άνω των 70 εκ. πελατών. Επίσης 
η διαδικτυακή καινοτόμος πλατφόρμα «5 Andar- https://www.quintoandar.com.br» που 
ειδικεύεται στην αγορά και ενοικίαση ακινήτων είναι η μεγαλύτερη εταιρεία Real Estate 
σε όλη την Λ. Αμερική ενώ πρόσφατα επεκτάθηκε και στην Ευρώπη. 
 
 
 
 
 

https://rio.websummit.com/


  Ο τομέας του διαδικτύου και των startsups στη Βραζιλία αποτελεί ευνοϊκό πεδίο 
δραστηριοποίησης. Η χώρα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους αριθμούς  χρηστών 
του διαδικτύου και ψηφιακών εφαρμογών, ενώ η πλειονότητα των Βραζιλιάνων είναι 
απολύτως εξοικειωμένη με την χρήση τεχνολογικών εφαρμογών στην καθημερινότητα 
τους. 
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