ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ελληνική Αποστολή στην MWC2016
Αθήνα, 18.02.2016. Η «Εθνική Ελλάδος Τεχνολογίας» ξεκινάει άλλη μια φορά για τη Βαρκελώνη,
σταθερή στο ετήσιο ραντεβού της με το Mobile World Congress, τη μεγαλύτερη εκδήλωση στον κόσμο
στο χώρο του Mobility, που καλύπτει πλέον σχεδόν οτιδήποτε έχει να κάνει με την ψηφιακή
τεχνολογία. Αυτή είναι η τέταρτη κατά σειρά φορά που η χώρα μας συμμετέχει με εθνικό περίπτερο,
στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του ΣΕΚΕΕ, με τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας και με σημαίνοντες
χορηγούς, στο οποίο «φιλοξενούνται» όχι μόνο μέλη του, αλλά πάμπολλες μικρές και μεγαλύτερες
εταιρίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις – ουσιαστικά,
όλο το οικοσύστημα της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα.
Στόχος είναι η κατοχύρωση του ονόματος της Ελλάδας ως διεθνούς παίκτη στο χώρο της υψηλής
τεχνολογίας και των κινητών επικοινωνιών, ειδικότερα, αλλά και η δημιουργία συνεργειών, με ακόμα
εντονότερη δικτύωση σε σχέση με πέρυσι, όταν πραγματοποιήθηκαν πάνω από 200 προκανονισμένες
συναντήσεις/επαφές με 20 εθνικές αποστολές.
Φέτος γίνεται και το πρώτο βήμα για μια ισχυρή, επίσημη συμμετοχή το 2017 στο 4YFN (Four Years
From Now), μια πολυήμερη σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στις νεοφυείς επιχειρήσεις, τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, η οποία πραγματοποιείται με την συνεργασία της Hellenic Startup
Association. Η χώρα μας δεν συμμετέχει, φέτος, με δικό της περίπτερο, όμως, οι εκπρόσωποι πολλών
startup που «φιλοξενούνται» μαζί με το υπόλοιπο οικοσύστημα στο εθνικό περίπτερο, θα έχουν την
ευκαιρία της εμπειρίας και της δικτύωσης.
Σημαντική είναι η φετινή πρωτοβουλία στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων: αντί συμβολικού ποσού,
μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή την ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση, όπου διαμορφώνονται και
παρουσιάζονται όλες οι τάσεις οι οποίες θα επηρεάσουν την καθημερινότητά μας τα επόμενα χρόνια,
και να αναζητήσουν ή δικτυωθούν με όλες τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Μάλιστα, για όσες δεν
μπορούν να διαθέσουν ακόμα κι αυτό το ποσό, η συμμετοχή αποφασίστηκε να είναι δωρεάν, με
δεδομένη την ανάγκη ειδικά αυτών των επιχειρήσεων για εξωστρέφεια.
Διοργανωτές της Ελληνικής Αποστολής μαζί με τον ΣΕΚΕΕ, είναι η Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το Enterprise Greece. Μια αποστολή με εντυπωσιακή αύξηση
του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων στο εθνικό περίπτερο, στο MWC. Συγκεκριμένα, 25
συμμετέχουν ως εκθέτες και άλλες 50 παρουσιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες στο περίπτερο.

Η κα. Έφη Πρεσβεία, Επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Ηλεκτρονικού Επιχειρείν της
Eurobank, επίσημο χορηγό της Ελληνικής συμμετοχής στη Βαρκελώνη, ανέφερε ότι: “η Eurobank
στηρίζει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα μέσα από διάφορες δράσεις, όπως για παράδειγμα
ο διαγωνισμός εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, 'Η Ελλάδα Καινοτομεί', ή το 'Incubation
Center Egg'. Ωστόσο, εδώ και πολλά χρόνια επενδύουμε στο σχεδιασμό και την παροχή καινοτόμων
υπηρεσιών και λειτουργιών υψηλής ποιότητας για τους πελάτες μας, χρησιμοποιώντας νέες
τεχνολογίες και αναπτύσσοντας εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα όπως το πολυβραβευμένο 'm-

banking', αλλά και άλλες εφαρμογές όπως το 'Epistrofi App', το 'loyalty πρόγραμμα' των καρτών της
Eurobank, και το 'Livepay App'. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία μας με το ΣΕΚΕΕ αποτελεί
προστιθέμενη αξία και δεν θα μπορούσαμε να μη στηρίζουμε έμπρακτα έναν κλάδο ο οποίος όχι μόνο
βρίσκεται στην αιχμή της ανάπτυξης που έχει μεγαλύτερη ανάγκη η χώρα μας, αλλά είναι από τους
ταχύτερα αναπτυσσόμενους και κερδοφόρους επιχειρηματικούς τομείς παγκοσμίως”.
Ο κ. Μάρκος Βερέμης, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Upstream επεσήμανε: "Η Upstream
συμβάλλει στην εξωστρέφεια αυτού του δυναμικού κλάδου με την υπερδεκαετή συμμετοχή της στο
MWC και στη διεθνή του ανάπτυξη. Φέτος υποστηρίζουμε χορηγικά την ελληνική αποστολή για να
αναδειχθούν τα καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες που δημιουργούνται από ελληνικά μυαλά για την
παγκόσμια αγορά".
Ο κ. Χάρης Καρώνης, Διευθύνων Σύμβουλος της VIVA και Πρόεδρος του ΣΕΚΚΕ δήλωσε: “ η VIVA με τη
συμμετοχή της, δηλώνει την έμπρακτη στήριξη στην κορυφαία έκφραση εξωστρέφειας της ελληνικής
επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και καινοτομίας. Ειδικά όταν η προσπάθεια αυτή είναι κοινή,
αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας και συνεργασίας όλου του οικοσυστήματος. Είμαστε υπερήφανοι γιατί
η φετινή αποστολή είναι σημαντικά μεγαλύτερη και μάλιστα συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό startups”.
Ο κ. Νίκος Μαλλιάκας, Innovation, Data & Roaming Director της Wind δήλωσε: “Πιστεύουμε ότι η
τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην ελληνική οικονομία και θέλουμε
ως εταιρεία να στηρίζουμε έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν στην τεχνολογία και
προσπαθούν να δημιουργήσουν νέες λύσεις, νέες υπηρεσίες και εφαρμογές. Η Ελλάδα έχει πολλά καλά
μυαλά και εξαιρετικές εταιρείες τεχνολογίας που στέκονται επάξια στη διεθνή σκηνή και έχουν πολλές
προοπτικές. Οι μεγάλοι παίκτες, όπως η WIND πρέπει να τις στηρίζουν ώστε να βγει κερδισμένο όλο το
επιχειρηματικό οικοσύστημα στη χώρα μας”
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