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Ανακοίνωση των θεματικών για το Mobile World Congress Barcelona 2022 

Οι διοργανωτές της σημαντικότερης συνεδριακής έκθεσης τηλεπικοινωνιών, κινητών εφαρμογών 

και κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως, Mobile World Congress Barcelona, ανακοίνωσαν τις 

κυριότερες θεματικές για την επόμενη έκδοση της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί 

μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου του 2022.  

Η συνδεσιμότητα 5ης γενιάς (5G) θα είναι μία από τις σημαντικότερες θεματικές, καθώς τα κινητά 

τηλέφωνα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία αυξάνονται ραγδαία, ενώ μεγάλη 

είναι και η σπουδαιότητα για τον ευρύ τομέα της τεχνολογίας. Επομένως, η ταχύτητα με την 

οποία υιοθετείται η συνδεσιμότητα 5ης γενιάς, επιβάλει, για μία ακόμη χρονιά, να έχει την τιμητική 

της στο MWC στη Βαρκελώνη.  

Επιπλέον, η τεχνολογία διαδικτυακού νέφους θα έχει ιδιαίτερη εκπροσώπηση. Αιτία αποτελεί η 

χρήση της τεχνολογίας από ένα πλήθος εταιριών, που συνεχώς αυξάνεται, ενώ σε αυτές 

συμπεριλαμβάνονται ορισμένες από τις σημαντικότερες εταιρίες παγκοσμίως, όπως η Uber, η 

Netflix κοκε. Η αλλαγή που έχει ήδη επιφέρει και αναμένεται να εκτονωθεί τα επόμενα έτη, 

μεταβάλλει το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο και δημιουργεί νέες επαγγελματικές και 

εμπορικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις.  

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αποτελεί και αυτή κύρια θεματική της επερχόμενης έκθεσης, 

επικεντρωμένη στις πιο ανεπτυγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και σε όσες 

αναπτύσσονται για να βοηθούν τον άνθρωπο και να αυξάνουν την παραγωγικότητα. Σύμφωνα 

με εκτιμήσεις του κλάδου, οι επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να ξεπεράσουν τα 

170 δις δολάρια Η.Π.Α. έως και το 2025.  

Ακόμη, δεν θα μπορούσε να είναι απούσα η θεματική του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Το 

επίκεντρο θα είναι η ανάλυση και χρήση των δεδομένων, που συλλέγονται από τα προϊόντα, 

που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, καθώς και οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες, 

που παρουσιάζονται από τη μεταξύ τους συνδεσιμότητα.  

Η πέμπτη θεματική αφορά τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech), στην οποία έχει 

προοριστεί  μεγάλος αριθμός επενδύσεων, τάση που αναμένεται και στα επόμενα έτη. Η 

πανδημία έχει αυξήσει τη σπουδαιότητα της εν λόγω τεχνολογίας, η οποία συνεχίζει να 

αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.  

Τέλος, όπως στις προηγούμενες εκδόσεις έτσι και σε αυτή του 2022, μέσω της παράλληλης 

έκθεσης 4 Years From Now (4YFN), θα συμμετέχουν νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ σημαντική θα 

είναι και η συμβολή της έκθεσης για τη χρήση της τεχνολογίας, με σκοπό τη μείωση των 

ανισοτήτων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.  
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