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Διεθνής εμπορική έκθεση τεχνολογίας Mobile World Congress Americas
(ΜWC Los Angeles) – Ελληνική συμμετοχή, Λος Άντζελες, 22-24 Οκτωβρίου 2019
Κατά το διάστημα 22 με 24 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο LACC (LA
Convention Center) του Λος Άντζελες η διεθνής εμπορική έκθεση/συνέδριο Mobile World Congress Americas
2019 (www.mwclosangeles.com). H έκθεση είχε ως θέμα την «ευφυή διασύνδεση» (Intelligent Connectivity) που
προκύπτει από την σύγκληση τεχνολογιών AI (τεχνητής νοημοσύνης), ΙοΤ (Internet of Things) και Big Data μέσω
της χρήσης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας τεχνολογίας 5G. Η φετινή έκθεση συγκέντρωσε 22.000
επισκέπτες από 100 χώρες. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από 380 συνέδρους,
παρουσιάσεις startup εταιρειών (pitching) και εκδηλώσεις δικτύωσης με δυνητικούς πελάτες/επενδυτές.
Στην εν θέματι έκθεση συμμετείχε με εθνικό περίπτερο ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών
Ελλάδας, ΣΕΚΕΕ (www.hamac.gr). Οι ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν στο περίπτερο του ΣΕΚΕΕ ήταν οι
εξής:
- Acromove (www.acromove.com) - κινητός server για τη μαζική μεταφορά ψηφιακών δεδομένων
- Centaur (www.centaur.ag) - διασφάλιση ποιότητας στην αποθήκευση/επεξεργασία γεωργικής σοδειάς
- Classter (www.classter.com) - πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
- Regate (www.regate.gr) - αυτοματοποίηση λειτουργιών εμπορικών επιχειρήσεων μέσω φορητών τεχνολογιών
- ClaRET (www.claret.gr) - spin off εταιρεία του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» που αναπτύσσει, μεταξύ άλλων, προϊόντα εικονικής πραγματικότητας για την περιήγηση σε
αρχαιολογικούς χώρους
Το περίπτερο του ΣΕΚΕΕ βρισκόταν στο τμήμα της έκθεσης με την ονομασία 4ΥFN (4 years from now,
www.4yfn.com/los-angeles), όπου εξέθεσαν τα προϊόντα περί τις 130 startup επιχειρήσεις, ορισμένες από αυτές
σε εθνικά περίπτερα (π.χ. Κορέα, Ιαπωνία, Ισπανία).
Στο κεντρικό τμήμα της έκθεσης συμμετείχαν πολυάριθμες καθιερωμένες στο χώρο των
τηλεπικοινωνιών εταιρίες, όπως οι Nokia, Verizon, Vodafone, Samsung, Sprint και Ericsson. Εξάλλου, στον ίδιο
χώρο βρίσκονταν εθνικά περίπτερα χωρών όπως οι Καναδάς, Ινδία, Ιρλανδία, Κίνα, Ρουμανία, Τουρκία και
Ηνωμένο Βασίλειο. Μεμονωμένα συμμετείχαν επίσης με μεγάλα περίπτερα και δύο ελληνικές εταιρείες, η
Intracom και η Raycap.
Η επόμενη έκθεση MWC Los Angeles πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 28-30 Οκτωβρίου 2020, ενώ
η MWC Barcelona στις 24-27 Φεβρουαρίου 2020.
Δάφνη Βιτσικουνάκη, Γραμματέας ΟΕΥ Α’
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