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Στις 11 Σεπτεμβρίου τ.ε. πραγματοποιήθηκε το ευρωπαϊκό συνέδριο European Innovation Day
(ΕΙD) για την ψηφιακή τεχνολογία στην Silicon Valley. To συνέδριο EID οργανώθηκε φέτος για 4η
χρονιά και αποτελεί την κεντρική εκδήλωση της εβδομάδας δράσεων “Startup Europe Comes to Silicon
Valley” (SEC2SV – www.sec2sv.com) στην οποία συμμετέχουν 15 επιλεγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες
scale-up. Πρόκειται για νεοφυείς εταιρείες που έχουν περάσει το πρώτο εξελικτικό στάδιο και έχουν
προσελκύσει χρηματοδότηση άνω του 1 εκατομμυρίου δολλαρίων. Στο πλαίσιο των δράσεων
SEC2SV, οι εταιρείες αυτές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε workshops και να παρουσιάσουν
τα καινοτόμα προϊόντα τους σε επενδυτές (pitching).
Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκαν οι εξής παρουσιάσεις:
- Παρουσίαση επικαιροποιημένης μελέτης-καταγραφής των ευρωπαϊκών εταιρειών και των
ευρωπαϊκών φορέων επιχειρηματικής διασύνδεσης στην Silicon Valley (SV)
Η μελέτη με τίτλο “European Innovation Economy in Silicon Valley” αποτυπώνει την σημαντική
παρουσία άνω των 60 κορυφαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην περιοχή μέσω κέντρων έρευνας
και ανάπτυξης (innovation outposts) ή/και τμημάτων επενδύσεων για την εξαγορά startups. Μεταξύ
αυτών συγκαταλέγονται οι: Airbus, Audi, BASF, BMW, Bosch, BT, ENEL, Ericsson, SAP, Nestlé,
Nokia, Philips, Siemens, Telefonica. Στην μελέτη αποτυπώνεται και η παρουσία των ευρωπαϊκών
φορέων των ευρωπαϊκών χωρών στην SV είτε μέσω παραρτημάτων των οργανισμών προσέλκυσης
επενδύσεων (Czechinvest, Invest in Bavaria, Open Austria), είτε μέσω θερμοκοιτίδων και/ή
επιταχυντών επιχειρηματικότητας (German Accelerator, FrenchTechHub, Nordic Innovation House). Η
πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου:
https://mindthebridge.com/european-innovation-economy-in-silicon-valley/
- Παρουσίαση μελέτης για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις νεοφυών εταιρειών τεχνολογίας
Η μελέτη με τίτλο “Tech Startup M&As” περιλαμβάνει τα πλέον πρόσφατα σχετικά στατιστικά στοιχεία
σύμφωνα με τα οποία τρεις εταιρείες της Silicon Valley, οι Google, Facebook και Apple πρωτοστατούν
στις εξαγορές startup εταιρειών παγκοσμίως. Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου:
https://mindthebridge.com/mtbcrunchbase-techstartup-mas-2018/
- Ανακοίνωση δημιουργίας του ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων “Startup City Europe Partnership”
Οι πόλεις Σεβίλη, Μάλαγκα (Ισπανία), Μοντένα (Ιταλία) και Κλουζ (Cluz-Napoca, Ρουμανία)
αποτελούν τον πυρήνα μιας νέας πρωτοβουλίας διασύνδεσης ευρωπαϊκών πόλεων με έντονη
παρουσία νεοφυών εταιρειών. Όπως ανέφερε ο συντονιστής της πρωτοβουλίας κ. Arturo Villar
Menéndez, παρουσία των Δημάρχων των προαναφερθεισών πόλεων, η προσπάθεια αυτή έχει σκοπό
να προβάλει το startup οικοσύστημα σε πόλεις που βρίσκονται στις περιφέρειες των ευρωπαϊκών
χωρών (όχι πρωτεύουσες ή σημαντικούς οικονομικούς κόμβους).
Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου European Innovation Day 2018 και ο κατάλογος των
ομιλητών βρίσκονται διαθέσιμα στους εξής συνδέσμους:
https://sec2sv.com/eid-agenda-2018/
https://sec2sv.com/european-innovation-day/speakers-2018/
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