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   Διεθνής Έκθεση CES (Consumer Electronics Show), 8-11 Ιανουαρίου 2019, Las Vegas 
      
   

 Η σημαντικότερη διεθνής εμπορική έκθεση στο χώρο των ηλεκτρονικών καταναλωτικών 
προϊόντων, CES (www.ces.tech) πραγματοποιήθηκε και φέτος στο Las Vegas, από 8 έως 11 
Ιανουαρίου. Στην φετινή διοργάνωση υπήρξε ελληνική εκπροσώπηση με παρουσία 10 ελληνικών 
νεοφυών εταιρειών σε εθνικό περίπτερο. Η ελληνική αποστολή διοργανώθηκε μέσω της συνεργασίας 
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, του Enterprise Greece και του 
Ελληνο-Αμερινανικού Επιμελητηρίου. 

 Στην CES 2019 συμμετείχαν ως εκθέτες 4.500 εταιρείες παρουσιάζοντας καινοτόμα 
ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως αυτοκινούμενα οχήματα, οθόνες αφής νέας τεχνολογίας, έξυπνες 
συσκευές μαγειρικής και εφαρμογές του δικτύου 5G στις μεταφορές, την εικονική πραγματικότητα, τον 
αθλητισμό και την υγεία. Στις παρουσιάσεις στο πλαίσιο της έκθεσης συμμετείχαν ως ομιλητές 1.100 
στελέχη επιχειρήσεων τεχνολογιών αιχμής. Στο τμήμα της έκθεσης που ονομάζεται Eureka Park, όπου 
βρισκόταν και το ελληνικό περίπτερο, βρέθηκαν συγκεντρωμένες 1.200 startup εταιρείες από 50 
χώρες. Η έκθεση δέχθηκε περί τους 180.000 επισκέπτες.  

 Οι δέκα ελληνικές νεοφυείς εταιρείες που συμμετείχαν στο ελληνικό περίπτερο είναι οι εξής: 

- Bubbllz (Θες/νίκη), www.bubbllz.com :  
πλατφόρμα επιβράβευσης για ανάρτηση φωτογραφιών προϊόντων από καταναλωτές στα social media  
- CityCrop (Αθήνα), www.citycrop.io :  
θερμοκήπιο εσωτερικού χώρου για καλλιέργεια βοτάνων, φρούτων & λαχανικών   
- Νorbloc (Αθήνα), www.norbloc.com :  
πλατφόρμα ταυτοποίησης πελατειακής βάσης    
- ORamaVR (Κρήτη), www.oramavr.com :  
πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας για την εκπαίδευσης χειρουργών 
- Oviview (Θες/νίκη), www.oviview.com :  
πλατφόρμα επιλογής υποψηφίων μέσω σύντομων βίντεο 
 - PlantBox (Κορινθία), www.plantbox.gr  :  
δενδρύλλιο μικρής, ανθεκτικής, φορητής ελιάς   
- Ridemind (Αθήνα), www.ridemind.gr :  
πλατφόρμα διάθεσης αυτοκινήτων προς ενοικίαση από ιδιώτη σε ιδιώτη   
- SpotlightPOS (Αθήνα), www.spotlightpos.com :  
λήψη παραγγελιών με ανέπαφες πληρωμές για τον κλάδο ξενοδοχείων και εστίασης 
- Tekmon (Ιωάννινα), www.tekmon.com :  
σύστημα πληροφόρησης ομάδων εργαζομένων μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας 
- Robotics Academy (Θεσ/νίκη), www.robotics.uom.gr :  
ακαδημία εκπαιδευτικής ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας   
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Εκτός ελληνικού περιπτέρου συμμετείχε στην έκθεση ως εκθέτης η εταιρεία SpotyPal 
(www.spotypal.com), με έδρα τα Ιωάννινα, η οποία έχει αναπτύξει μια μικρή συσκευή που βοηθάει 
τους χρήστες να βρίσκουν απολεσθέντα αντικείμενα ενώ λειτουργεί ταυτόχρονα και ως πομπός 
σήματος κινδύνου.  

  Σημειώνουμε εξάλλου ότι η εταιρεία Centaur Analytics (www.centaur.ag), Ελλήνων και 
Ισραηλινών ιδρυτών, με έδρα την Καλιφόρνια και τμήμα έρευνας  & ανάπτυξης στον Βόλο, που έχει 
αναπτύξει μια πλατφόρμα ελέγχου της αγροτικής παραγωγής μέσω ασύρματων αισθητήρων, 
συμμετείχε στην έκθεση στο περίπτερο του Ισραήλ. 

 Όσον αφορά την παρουσία στην έκθεση του ευρωπαϊκού φορέα ENRICH in the USA 
(European Network of Research and Innovation Centers and Hubs in the USA 
(www.usa.enrichcentres.eu), όπως και πέρυσι, διοργανώθηκε η εκδήλωση Match&Pitch@CES που 
απευθύνεται σε ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις αρχικού σταδίου και ερευνητές από την 
ακαδημαϊκή κοινότητα που αναζητούν συνεργασίες και χρηματοδότηση στις ΗΠΑ για καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν αναπτύξει στους τομείς των τεχνολογικών τηλεπικοινωνιών και 
πληροφορικής. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται μέσω της συνεργασίας του ENRICH in the USA με 
τους διοργανωτές του Euro Tech Week (www.eurotechweek.com) και τον φορέα Enterprise Europe 
Network (www.een.ec.europa.eu). Οι εταιρείες και οι ερευνητές που επελέγησαν για συμμετοχή στο 
Match&Pitch@CES είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με επενδυτές και στελέχη μεγάλων εταιρειών 
μέσω των κάτωθι δράσεων: 
- Enterprise Europe matchmaking event: https://www.matchfestces.tech , και  
- Silicon Valley Funding Summit pitching session: https://www.svfundingsummit.com 
  

Η επόμενη CES θα πραγματοποιηθεί στο Las Vegas από 7 έως 10 Ιανουαρίου 2020. 
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