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Αποτίμηση τεχνολογικής έκθεσης και συνεδρίου Aslan, Μαδρίτη, 18-19 Μαΐου 2022 

Πραγματοποιήθηκε, μεταξύ 18 και 19 Μαΐου, η ισπανική τεχνολογική έκθεση και συνέδριο Aslan 

στο Palacio de Congresos του Ifema, επίσημου οργανισμού διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων 

και εκδηλώσεων της Μαδρίτης. Όπως και οι περισσότερες πλέον εκθέσεις που 

πραγματοποιούνται στη χώρα, έτσι και η προαναφερόμενη έλαβε χώρα, αποκλειστικά, με φυσική 

παρουσία. Όπως προκύπτει και από την ονομασία της εκδήλωσης, διοργανωτής ήταν η 

ισπανική τεχνολογική ένωση Aslan, μία εκ των σημαντικότερων του τομέα στη χώρα, που 

απαριθμεί περισσότερες από 166 ισπανικές τεχνολογικές επιχειρήσεις.  

Η διοργάνωση του Aslan είναι διττής μορφής, αφού αποτελεί έκθεση και, ταυτόχρονα, συνέδριο. 

Στην έκθεση συμμετείχαν περισσότεροι από 125 εκθέτες, κυρίως ισπανικών τεχνολογικών 

εταιριών. Παρά το γεγονός ότι αφορά όλους τους κλάδους του τεχνολογικού τομέα, στη φετινή 

έκδοση ήταν φανερό ότι οι εκθέτες προέρχονταν, ως επί το πλείστο, από τους τομείς της 

κυβερνοασφάλειας, του διαδικτυακού νέφους, της συνδεσιμότητας και της ανάλυσης και 

διαχείρισης δεδομένων, που είναι οι πιο περιζήτητοι τομείς, τα τελευταία έτη. Παράλληλα, καθ’ 

όλη τη διάρκεια του διημέρου, πραγματοποιούνταν και το συνέδριο, που περιλάμβανε ομιλίες 

και παρουσιάσεις από 150 επαγγελματίες του κλάδου στους τομείς της κυβερνοασφάλειας, του 

διαδικτυακού νέφους, της ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης καθώς και ειδικά 

προγράμματα με ομιλίες ηγετικών στελεχών του χώρου. Από την εκδήλωση δεν έλλειπε η 

θεματική για τις Αυτόνομες Κοινότητες της χώρας και τις διαδικασίες ψηφιοποίησής τους και 

ανάπτυξης της τεχνολογίας τους. Την έκθεση είχε προγραμματιστεί να ανοίξει η Υπουργός 

Οικονομικών Θεμάτων και Ψηφιακής Μετάβασης, κα. Νάντια Καλβίνιο, η οποία όμως, εξαιτίας 

απρόβλεπτων υποχρεώσεων, συνδέθηκε με τηλεπαρουσίαση.  

Η επισκεψιμότητα ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις των διοργανωτών, κάτι που φάνηκε και από 

τη διαχείριση του χώρου της έκθεσης. Υπολογίζεται ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, αφού είχαν 

εγγραφεί περί τα 7.500 άτομα σε αυτήν, με τους 5.000 αυτών να αποτελούν επαγγελματίες του 

κλάδου της πληροφορικής. Μάλιστα, η μάζωξη την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης ήταν τόσο 

υψηλή, που οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να βάλουν περιορισμό στα άτομα, που 

επισκέπτονταν το χώρο της έκθεσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί για ώρες, ουρά πολλών 

ατόμων για την είσοδό τους στο χώρο των εκθετών. Αντίθετα όμως, οι επιμέρους ομιλίες που 

πραγματοποιούνταν, κυρίως, σε κλειστές αίθουσες, δεν είχαν την αντίστοιχη επισκεψιμότητα.  

Οι επαγγελματίες του κλάδου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν από κοντά 

με επιχειρήσεις του τομέα, να ανταλλάξουν απόψεις και να συνάψουν επιχειρηματικές 

συμφωνίες. Όπως προαναφέρθηκε, σημαντική ήταν η παρουσία επιχειρήσεων, που παρέχουν 

συνδυασμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας, διαδικτυακού και υπολογιστικού νέφους κ.ο.κ.ε. με την 
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παρουσία επισκεπτών στα συγκεκριμένα περίπτερα να είναι αρκετά αυξημένη. Από την έκθεση 

βεβαίως δεν απουσίαζαν γνωστές πολυεθνικές του κλάδου όπως η Dell, η HP και η ESET. 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης παρακολούθησε την έκθεση, με φυσική παρουσία και, ιδίως, τις 

παρουσιάσεις στον τομέα ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, ενώ 

επισκέφθηκε, παράλληλα, εκθέτες ισπανικών επιχειρήσεων, ώστε να συνεχίζει την αναγκαία 

επιχειρηματική δικτύωση στον τομέα της τεχνολογίας στην Ισπανία, σε συνέχεια των 

τεχνολογικών διοργανώσεων, που παρακολουθεί σε μόνιμη βάση (MWC, IoT Solutions World 

Congress, Ecofin κ.ο.κ.ε.). Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ένωση Aslan, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: https://aslan.es. Η επόμενη 

διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 22 και 23 Μαρτίου 2023.   
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