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Επιβεβαίωση της διοργάνωσης του Mobile World Congress στη Βαρκελώνη 

(24-27.02.2020) 

 

Το τελευταίο διάστημα, οι δηλώσεις της Προέδρου της Κοινότητας της Μαδρίτης, κας Isabel Díaz-

Ayuso, ώστε η διοργάνωση του σημαντικότερου τεχνολογικού δρώμενος παγκοσμίως, Mobile 

World Congress, να διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Ισπανίας αντί της Βαρκελώνης, όπου και 

πραγματοποιείται από το 2006, προκάλεσαν σύγχυση στους ενδιαφερόμενους. Την Τετάρτη 22 

Ιανουαρίου τ.έ., ο Διευθύνων Σύμβουλος του MWC, κ. John Hoffman, απέκλεισε αυτήν την 

πιθανότητα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «και στο μέλλον η διοργάνωση θα συνεχίσει να 

λαμβάνει χώρα στη Βαρκελώνη».  

Συγκεκριμένα, στις 16 Ιανουαρίου τ.έ., η κα. Isabel Díaz-Ayuso, ζήτησε να διοργανωθεί το MWC 

στη Μαδρίτη, εξαιτίας της κατάστασης αστάθειας στην Καταλανική πρωτεύουσα. Παράλληλα, το 

δημαρχείο της Βαρκελώνης είχε προβεί σε ανακοινώσεις ενάντια στο 5G, το οποίο έχει ιδιαίτερη 

μνεία στο MWC. Δεδομένου ότι η Μαδρίτη είναι η τρίτη πόλη παγκοσμίως σε διοργάνωση 

εκθέσεων, σύμφωνα με πρόσφατα εδώ δημοσιευμένα στοιχεία, η Πρόεδρος της Κοινότητας 

θεώρησε ότι η εμπειρία της Μαδρίτης αποτελεί την καλύτερη εναλλακτική για τη διοργάνωση.  

Παρόλα αυτά, το Δημαρχείο της Βαρκελώνης έχει συνάψει συμφωνία έως, τουλάχιστον, και το 

2023 για την εν λόγω διοργάνωση. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψιν τις επιτυχημένες 

διοργανώσεις των προηγούμενων ετών καθώς και την παράδοση που πλέον διαθέτει η Καταλονία 

στον τομέα της τεχνολογίας, το τεχνολογικό γεγονός με τη διττή μορφή Συνεδρίου/Έκθεσης, δεν 

θα μπορούσε να αλλάξει εύκολα τοποθεσία, κάτι το οποίο διαβεβαίωσε ο κ. John Hoffman. 

Σημειώνεται ότι η τελευταία έκδοση του Mobile World Congress, προσέλκυσε 110.000 επισκέπτες 

από 200 χώρες και περιφέρειες, καθώς και 3.000 εκθέτες. Μεταξύ των επισκεπτών, 

παρευρέθηκαν 8.000 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και 170 κυβερνήσεων. Τα κέρδη από 

τη διοργάνωση υπολογίζονται στα 492 εκ. ευρώ, ενώ οι προσωρινές θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται εξαιτίας αυτού ξεπερνάνε τις 14.000. Δεν αναμένεται κάτι διαφορετικό για το 2020, 

πέραν μικρής αύξησης των ανωτέρω στοιχείων, σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή. 
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