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Διεθνής Διοργάνωση Τεχνολογίας Mobile World Congress  

Βαρκελώνη 25-28 Φεβρουαρίου 2019 

 

Η Διεθνής Διοργάνωση για τον τομέα της Τεχνολογίας Mobile World Congress (Διεθνής 

Έκθεση και Συνέδριο, MWC) θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη το τετραήμερο μεταξύ 25 

και 28 Φεβρουαρίου τ.έ. Θα συμμετάσχουν περισσότερες από 2.200 εταιρείες κινητής 

τηλεφωνίας, τεχνολογίας επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών, κατασκευαστές, προμηθευτές 

και πωλητές. Οι επισκέπτες θα ξεπεράσουν τους 107.000 από τους οποίους το 59% κατέχουν 

υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες, ενώ ο συνολικός χώρος καλύπτει 100.000 τ.μ. σε οκτώ 

περίπτερα και εξωτερικούς χώρους, από τους οποίους ο κύριος χώρος στέγασης της έκθεσης 

και των συνεδρίων είναι το Fira Gran Via, ενώ ορισμένες εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν στο 

Fira Montjuïc, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 4 χλμ. Συνολικά, 4.000 δημοσιογράφοι από 

όλο το κόσμο θα καλύψουν τη διοργάνωση.  

Για δεύτερη συνεχή χρονιά θα διεξαχθεί παράλληλα η ειδική εκθεσιακή εκδήλωση Four Years 

From Now (4YFN), στον χώρο Fira Montjuïc, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά στις νεοφυείς 

επιχειρήσεις (startups). Στην GSMA Innovation City 2019, θα παρουσιαστούν οι τελευταίες 

καινοτομίες στον τομέα των κινητών τηλεφώνων και συγκεκριμένα στην συνδεσιμότητα 

(Intelligent Connectivity) μεταξύ των συσκευών, η οποία αναμένεται να παίξει καθοριστικό 

ρόλο στο μέλλον όσον αφορά τις νέες υπηρεσίες και τα νέα προϊόντα τεχνολογίας. 

Το Mobile World Congress αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση στον κλάδο της κινητής 

τηλεφωνίας και του διαδικτύου παγκοσμίως, ενώ παράλληλα τα έσοδα για την πόλη 

υποδοχής, τη Βαρκελώνη, υπολογίζονται σε εκατοντάδες εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στην 

περσινή διοργάνωση, η πόλη εισέπραξε 407 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Εκτός 

από τα περίπτερα, στα οποία φορείς και επιχειρήσεις εκθέτουν τις καινοτομίες τους, 

διοργανώνονται ομιλίες και άλλες δραστηριότητες. Μεταξύ των ομιλητών, περιλαμβάνονται 

εκτελεστικοί διευθυντές από σημαντικές εταιρείες του κλάδου, όπως η Google, η Microsoft και 

η Huawei καθώς και από φορείς, όπως η Επιτροπή Αφρικανικής Ένωσης, ο Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών κοκε.  

Ορισμένα από τα θέματα τα οποία πρόκειται να παρουσιαστούν και να συζητηθούν είναι η νέα 

γενιά ασύρματου δικτύου 5G, η τεχνητή νοημοσύνη, το IoT (Internet of Things), η διαδικτυακή 

ασφάλεια καθώς και τεχνολογίες με εφαρμογή στην υγεία, τα χρηματοοικονομικά και την 

αυτοκινητοβιομηχανία, μεταξύ άλλων.  

Στην εκδήλωση θα υπάρξει ελληνική συμμετοχή για έβδομη συνεχή χρονιά στο Mobile World 

Congress και για δεύτερη συνεχόμενη στο 4YFN, η οποία διοργανώνεται από το Υπουργείο 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το Enterprise Greece και τον 

Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), με την υποστήριξη του 

Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), του Corallia, 

της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών 

Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETIA), υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
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Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), του Υπουργείου Τουρισμού και της Εθνική Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και με τη συμμετοχή των φορέων υποστήριξης της νεοφυούς 

επιχειρηματικότητας: η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΘΕΑ-ΕΒΕΑ), το πρόγραμμα egg (enter-grow-go), το 

πρόγραμμα Invent ICT και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής. Πρόκειται για τη 

μεγαλύτερη συστηματική παρουσία της χώρας μας σε διεθνείς τεχνολογικές διοργανώσεις, 

στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της 

προσέλκυσης επενδύσεων για τον κλάδο της τεχνολογίας. 

Η φετινή συμμετοχή είναι αναβαθμισμένη με δύο περίπτερα: στην κυρίως έκθεση στο Ηall 8.1 

149 (64 τ.μ.) και στο 4YFN, Hall M8, K2 με 10 startups. Xορηγοί της αποστολής είναι οι 

εταιρείες ΕUROBANK και SAMSUNG. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν και άλλες 

μεμονωμένες ελληνικές εταιρείες, με δικά τους περίπτερα. 

Κεντρικό Περίπτερο MWC:  

Acromove, Apifon, Meazon, SBOING, TETRAGON, VIDAVO, Yodiwo, Cytech, Regate, 

Happyland, Infin8, isMOOD, ATLANTIS Consulting, TELENAVIS THE EXPERTS, SoftOne, 

SOFTWeb και FASMETRICS S.A. 

Τουρισμός: 

Ferryhopper, Jack & Jenny, LIKNOSS, Nous4Health, Solve, SpotlightPOS 

Smart Cities: 

CityZenApp, Geabit, ledapp, M-STAT, ΔΑΕΜ 

4YFN: 

ΑΓΩ, Brain InsurTech, DeliverWOW, HouseID, Weddin, Trimsignal, e–Kinesis, Siba, 

AccessLab 

Διατίθενται εισιτήρια τεσσάρων κατηγοριών για την παρακολούθηση της διοργάνωσης, με τις 

τιμές να κυμαίνονται από 799 ευρώ έως και 4.999 ευρώ, ανάλογα τα χαρακτηριστικά και τις 

δυνατότητες που προσφέρονται.  
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