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   H διεθνής έκθεση CES (Consumer Electronics Show) πραγματοποιήθηκε από 7 έως 12 
Ιανουαρίου στο Λας Βέγκας. Η έκθεση CES θεωρείται η σημαντικότερη εμπορική έκθεση ηλεκτρονικών 
καταναλωτικών αγαθών διεθνώς, με έμφαση σε καινοτόμα προϊόντα, κάποια από τα οποία 
παρουσιάζονται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της έκθεσης στο ευρύ κοινό. Στις εταιρείες που 
συμμετέχουν στην CES συγκαταλέγονται οι ηγέτες της αγοράς, καθώς και πολυάριθμες μικρές 
εταιρείες. Από τους 3.900 εκθέτες της φετινής έκθεσης, 900 ήταν startup εταιρείες. Η έκθεση  
συγκέντρωσε 170.000 επισκέπτες, εκ των οποίων 58.000 διεθνείς επισκέπτες, προερχόμενους από 
150 διαφορετικές χώρες. 

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν περί τα 20.000 προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, τα οποία ανήκουν 
σε ένα ευρύτατο φάσμα κατηγοριών όπως: ψηφιακή ψυχαγωγία (ήχος-εικόνα, εικονική 
πραγματικότητα, επαυξημένη πραγματικότητα), αυτοκινούμενα αυτοκίνητα, έξυπνο σπίτι, έξυπνες 
πόλεις, ηλεκτρονικές συσκευές για χρήση στην καθημερινή ζωή ασθενών (digital health), ρομποτική, 
drones, τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικές συσκευές για αθλητές (e-sports), τρισδιάστατη εκτύπωση 
κλπ. Στις εταιρείες που επέλεξαν να ανακοινώνουν την κυκλοφορία νέων προϊόντων κατά την διάρκεια 
της έκθεσης συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι: Bosch, Ford, Huawei, Hyundai, Kia, LG, 
Panasonic, Philips, Samsung, Sony, Toyota κ.α. 

Παράλληλα με την έκθεση πραγματοποιήθηκε συνέδριο με περί τις 200 συνεδρίες στο οποίο 
συμμετείχαν 900 ομιλητές παρουσιάζοντας θέματα που αφορούν τις τεχνολογίες νέας γενιάς στον 
χώρο των ηλεκτρονικών συσκευών και υπηρεσιών. 

Η μόνη ελληνική εταιρεία που συμμετείχε ως εκθέτης στην CES ήταν η εταιρεία Terracom με 
έδρα τη Λάρισα. H Terracom (www.terracom.gr)  έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού 
και την παροχή λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών. Παρουσίασε στην έκθεση δύο καινοτόμα 
προϊόντα: ένα σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης περιπολιών που απευθύνεται στην αγορά 
συστημάτων ασφαλείας και ένα σύστημα για την ανεύρεση αντικειμένων.   

Στην φετινή CES υπήρχε ευρωπαϊκό περίπτερο, το European Smart Tech booth με συμμετοχή 
15 ευρωπαϊκών εταιρειών (κατάλογος των εταιρειών είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/meet-sme-instrument-companies-attending-ces-2018 

στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετοχής μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε διεθνείς 
εκθέσεις “Overseas Trade Fairs” που εντάσσεται στο Horizon 2020.  

Επιπρόσθετα ευρωπαϊκή παρουσία στην CES υπήρχε από το νεοσύστατο φορέα ENRICH in 
the USA (European Network of Research and Innovation Centres and Hubs in the USA, προηγούμενη 
ονομασία Near-US), ο οποίος διοργάνωσε την εκδήλωση Match & Pitch @ CES. Κατά τη διάρκειά της, 
επιλεγμένες ευρωπαϊκές startup εταιρείες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα καινοτόμα προϊόντα 
τους σε δυνητικούς συνεργάτες και επενδυτές από αμερικανικές εταιρείες. Μεταξύ των ευρωπαϊκών 
αυτών εταιρειών συγκαταλέγεται μια ελληνική, η  ASN που σχεδιάζει και αναπτύσσει τη υπηρεσία 

http://www.terracom.gr/
https://ec.europa.eu/easme/en/news/meet-sme-instrument-companies-attending-ces-2018
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ISTMOS για τη διασφάλιση ποιότητας στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης οίνου. Περισσότερες 
πληροφορίες για τη συμμετοχή του “ENRICH in the USA” στην CES είναι διαθέσιμες στους εξής 
διαδικτυακούς συνδέσμους: 

https://near-us.eu/newsroom/nearus-happy-announce-results-matchpitch-and-innovation-tour-calls  

https://near-us.eu/newsroom/match-pitch-ces-las-vegas-07-11-january-2018-success  

Η επόμενη CES θα πραγματοποιηθεί στο Λας Βέγκας στις 8-11 Ιανουαρίου 2019. 

 

Δάφνη Βιτσικουνάκη, Γραμματέας ΟΕΥ Α’ 
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