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Οι αποφάσεις για την επιστροφή των ποσών συμμετοχής στην ακυρωθείσα παγκόσμια
τεχνολογική διοργάνωση Mobile World Congress, Βαρκελώνη, 24-27.2.2020
Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο διεθνές τεχνολογικό γεγονός στον τομέα των τηλεπικοινωνιών
και επικοινωνιών παγκοσμίως, το Mobile World Congress Barcelona, διοργανώνεται, ως
γνωστόν, στη Βαρκελώνη, σε ετήσια βάση, από το 2006. Η φετινή διοργάνωση ακυρώθηκε από
τη διοργανώτρια αρχή GSMA, εξαιτίας του φόβου της εξάπλωσης του κορωνοϊού Sars Covid-19
καθώς και της πίεσης από τη χιονοστιβάδα ακυρώσεων συμμετοχής πολλών μεγάλων
τεχνολογικών εταιριών.
Στις 25 Μαρτίου, η διοργανώτρια αρχή GSMA, προχώρησε στην ανακοίνωση των επιλογών των
συμμετεχουσών εταιριών για την επιστροφή των ποσών που είχαν καταβάλει για τη συμμετοχή
τους στην έκθεση για το 2020. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: εκείνων που το
συνολικό ποσό πληρωμής δεν ξεπερνά τις 5.000 λίρες Αγγλίας και των υπολοίπων εταιριών.
Προκειμένου η διοργανώτρια αρχή να συνεχίσει να έχει την αναγκαία ρευστότητα για την ορθή
λειτουργία της, προσφέρονται οι εξής επιστροφές:
Στις εταιρίες που το ποσό της συμμετοχής τους είναι μικρότερο των 5.000 λιρών Αγγλίας δίνονται
δύο επιλογές. Η πρώτη αφορά την πλήρη επιστροφή του ποσού που έχουν καταθέσει. Η δεύτερη
επιλογή δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν το 125% της αξίας του δοθέντος
ποσού σε διάστημα τριών ετών. Συγκεκριμένα, το 65% του ποσού μπορεί να διατεθεί για την
πληρωμή της συμμετοχής στην επόμενη διοργάνωση του 2021, το 35% αντίστοιχα για τη
διοργάνωση του 2022 ενώ το υπόλοιπο 25% μπορεί να διατεθεί για την κάλυψη της συμμετοχής
το 2023.
Στις υπόλοιπες εταιρίες δίνονται επίσης δύο επιλογές. Η μία αφορά την εκμετάλλευση του 125%
του ποσού της φετινής διοργάνωσης, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που προτείνεται και στις
υπόλοιπες εταιρίες. Αντιθέτως, η διοργανώτρια αρχή θα επιστρέψει το 50% του ποσού, με μέγιστο
ποσό τις 150.000 λίρες Αγγλίας. Στις επιστροφές αυτές εξαιρούνται οι εταιρίες, οι οποίες
ακύρωσαν τη συμμετοχή τους στη φετινή διοργάνωση, πριν από την ανακοίνωση της ακύρωσής
της.
Ο Γενικός Διευθυντής της GSMA, κ. John Hoffman, εκτιμά ότι οι μικρές εταιρίες και οι νεοφυείς
επιχειρήσεις θα προτιμήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους, δεδομένου ότι έχουν ανάγκη
ρευστότητας, εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία.
Το επόμενο Mobile World Congress Barcelona, θα διοργανωθεί μεταξύ 1 και 4 Μαρτίου 2021
στον εκθεσιακό χώρο της Fira Barcelona, επίσημου διοργανωτή εμπορικών εκθέσεων της πόλης.
Τα κόστη για τη συμμετοχή θα ισούνται με τα ποσά της διοργάνωσης του 2019. Ήδη σημαντικές
εταιρίες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών έχουν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν κανονικά στη
διοργάνωση του MWC το 2021.
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