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Διεθνές Συνέδριο (Forum- Έκθεση) Websummit 2019 – Συμμετοχή Περιφέρειας
Αττικής με Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων «THEA»
4-7 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβώνα, η διοργάνωση του
διεθνούς τεχνολογικού forum και έκθεση Websummit (https://websummit.com). Η εν λόγω
ετήσια διοργάνωση, που μέχρι το 2015 πραγματοποιείτο από την ομώνυμη ιρλανδική
εταιρεία στο Δουβλίνο, λαμβάνει χώρα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στη Λισσαβώνα ενώ
συμφώνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό θα πραγματοποιείται στην πορτογαλική πρωτεύουσα
έως το 2028.
To Websummit αποτελεί την σημαντικότερη εκδήλωση σε διεθνές επίπεδο για το
Διαδίκτυο και εστιάζει στην τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Αποτελείται από δύο παράλληλες διοργανώσεις, α) το “Forum” (που συγκεντρώνει πολλούς
διεθνείς ομιλητές και β) την έκθεση (με περίπτερα από χώρες, ως και μεγάλες και μικρότερες
εταιρείες). Η διοργάνωση προσέλκυσε φέτος περισσότερους από 70 χιλ. επισκέπτες από
160 χώρες, 1.500 νεοφυείς (startups) και μεγάλες επιχειρήσεις, 1.500 επενδυτές, 2.600
εκπροσώπους των ΜΜΕ και 1200 ομιλητές από τις μεγαλύτερες διεθνείς τεχνολογικές
εταιρείες, καθώς επίσης πολιτικούς, εκπροσώπους κυβερνήσεων και Οργανισμών. Μεταξύ
των ομιλητών/συμμετεχόντων της διοργάνωσης αναφέρονται, οι Επίτροποι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κα Margrethe Vestager και Vera Jourova, o Ευρωπαίος Διαπραγματευτής για
θέματα Brexit κ. Michel Barnier (βλ. έγγραφο μου ΑΠΦ.2152/68/ΑΣ 1235/08.11.2019), ο
πρώην Πρωθυπουργός του Ην. Βασιλείου κ. Tony Blair, ο Πρόεδρος της Microsoft κ. Brad
Smith Εντύπωση, επίσης, προξένησε η συμμετοχή του ελληνο-αμερικάνού προεδρικού
συμβούλου για την τεχνολογία κ. Michael Kratsios και του Προέδρου του γνωστού κινεζικού
τεχνολογικού ομίλου Huawei κ. Guo Ping. Οι δύο αυτές τελευταίες συμμετοχές οδήγησαν
κάποιους εδώ σχολιαστές στο συμπέρασμα ότι στα παρασκήνια του φετινού Websummit,
διαδραματίστηκε άλλο ένα «επεισόδιο» της σε εξέλιξη σύγκρουσης ΗΠΑ- Huawei.
Από ελληνικής πλευράς, στη φετινή έκθεση συμμετείχε η Περιφέρεια Αττικής σε
συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και την Θερμοκοιτίδα
νεοφυών επιχειρήσεων «THEA - Athens Startup Business Incubator». Στο ελληνικό
περίπτερο παρουσιάσθηκαν 5 επιλεγείσες από την “THEA” ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις:
α) Lancom που δραστηριοποιείται στην προσφορά υπηρεσιών “cloud”, β) VGL Esports,
πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών συμμετοχής αθλητικών γεγονότων γ) Parity Platform,
πλατφόρμα σύνδεσης χρηστών με αιολικά πάρκα δ) Nanometrisis, παρέχοντας υπηρεσίες
στον τομέα της νανοδομής και της επιφανειακής τοπογραφίας μέσω χρήσης μικροσκοπίων
ε) Helvia Technologies, καινοτόμα πλατφόρμα επικοινωνίας εργαζομένων επιχειρήσεων.
Τους χώρους του Websummit επισκέφτηκε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
κ. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος, όπως και το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής και συνομίλησε
με τους εκπροσώπους των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων.

Η επόμενη διοργάνωση του Websummit 2020 θα λάβει χώρα από 2-5 Νοεμβρίου 2020.
Σημειώνεται ότι, με βάση τους κανονισμούς της διοργάνωσης, η όσο το δυνατόν νωρίτερη
εκδήλωση συμμετοχής και κράτηση εκθεσιακού χώρου πριμοδοτείται με ευνοϊκότερη τιμή.
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