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Θέμα:<< Διεθνής  Έκθεση ASIA TECK, Σιγκαπούρη από 31/5 

έως  3/6  2022 >>  

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι από 31 Μαΐου έως 3 Ιουνίου θα 

πραγματοποιηθεί στην Σιγκαπούρη, για πρώτη φορά με φυσική 

παρουσία, η Διεθνής Έκθεση ASIA TECK 2022. Η εν λόγω Έκθεση 

αναδεικνύεται ως μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις 

τεχνολογικού προσανατολισμού στην ευρύτερη περιοχή.  

Παράλληλα με την έκθεση θα λάβει χώρα και Συνέδριο πάνω 

σε σχετικούς τομείς. Τόσο το Συνέδριο όσο και η Έκθεση, 

διοργανώνονται από το Υπουργείο  Επικοινωνιών και Πληροφοριών 

της Σιγκαπούρης σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών δεδομένων και το Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. Τα 

θέματα περιλαμβάνουν το μέλλον των τεχνολογιών τεχνητής 

νοημοσύνης, τις πράσινες τεχνολογίες και κλάδους που ξεκινούν από 

την γενετική μέχρι την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και το 

μετασύστημα.  

Σημειώνεται ότι η  Σιγκαπούρη αποτελεί έναν παγκόσμιο κόμβο 

σε ότι σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα εντάσσεται 

ανάμεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ψηφιακές οικονομίες του 

κόσμου. Η Έκθεση στοχεύει στο να αποτελέσει μια από τις πλέον 

αναγνωρισμένες πλατφόρμες επαφών μεταξύ επιχειρήσεων, 

παρόχων τεχνολογίας και κυβερνητικών αξιωματούχων από όλο τον 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/


2 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Goldbell Towers  #06-03/04, 47 Scotts Road, Singapore 228233 

Tel.:+65 67323011  ,  Ε-mail: ecocom-singapore@mfa.gr Website: http://agora.mfa.gr/ 

 

κόσμο, που με την συμβολή τους διαμορφώνουν το κοινό ψηφιακό 

μας μέλλον.  

Σύμφωνα με τους διοργανωτές ο αριθμός των εταιρειών που 

θα συμμετάσχουν στην Έκθεση θα υπερβεί τις 300, ανάμεσα τους 

εταιρείες όπως η Huawei, Dell, AT & T, Amazon,Adobe κ.α.. Πολλές 

Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Σουηδία, Εσθονία, Ρουμανία, Βέλγιο, 

Γαλλία, Γερμανία  κ.α. θα συμμετάσχουν με εθνικά περίπτερα ενώ 

αναμένεται να παρευρεθούν και κρατικοί αξιωματούχοι των χωρών 

αυτών. 

Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων, 

Cento Ventures, η Σιγκαπούρη αντιπροσώπευε το 25% των 

κεφαλαίων ύψους  4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύθηκαν 

σε εταιρείες τεχνολογίας της περιοχής κατά το πρώτο τετράμηνο του 

τρέχοντος έτους, από 13 % το 2019.  

Γραφείο Ο.Ε.Υ. θεωρεί ότι η συμμετοχή ελληνικών εταιρειών 

υψηλής τεχνολογίας στην ανωτέρω έκθεση, θεωρείται επιβεβλημένη 

και αποτελεί μονόδρομο, για όποιες από αυτές ενδιαφέρονται για 

ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας.  

                                                             

                                                         

 

 
 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/

