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                                                                                            Μαδρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2019 

       

 

Ενημερωτικό δελτίο για το Mobile World Congress Βarcelona 2020 

 

Η 15η έκδοση του διεθνούς τεχνολογικού γεγονότος Mobile World Congress Barcelona (MWC 

Barcelona), το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο για τον τομέα της 

τεχνολογίας, θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη από 24 έως 27 Φεβρουαρίου 2020. Πρόκειται 

για πρωτοβουλία που αναπτύσσει επιτυχημένα εδώ και χρόνια ο πολυμετοχικός οργανισμός 

Μobile World Capital Barcelona για την προώθηση της ψηφιακής ανάπτυξης της κοινωνίας, ο 

οποίος φιλοδοξεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων στον εν 

λόγω τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Το MWC Βarcelona, το οποίο υλοποιείται κάθε χρόνο με υποστήριξη τόσο από κρατικές πηγές 

όσο και από ιδιωτικές, επικεντρώνει τη δραστηριότητά του σε τέσσερις περιοχές: την επιτάχυνση 

της καινοτομίας μέσω της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, τον μετασχηματισμό της παραγωγής 

μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, την αύξηση του ψηφιακού ταλέντου στις νέες γενιές και τους 

επαγγελματίες και τέλος, τη διερεύνηση του αντίκτυπου που έχει η τεχνολογία στην κοινωνία 

μας. 

Tο MWCapital Βarcelona φιλοξενεί την έκθεση Mobile World Congress, την μεγαλύτερη έκθεση 

στον κλάδο της παγκοσμίως, η οποία συγκεντρώνει όλες τις πρόσφατες καινοτομίες και 

τεχνολογίες άνω των 2.400 εταιρείες-ηγέτες στου χώρου, με ένα συνεδριακό πρόγραμμα υψηλού 

επιπέδου που συσσωρεύει όλα τα τρέχοντα οράματα για τα πιο φλέγοντα ζητήματα του κλάδου 

ενώ από το 2014 διοργανώνει παράλληλα και την ειδική εκδήλωση 4ΥFN (four years from now) 

για την προώθηση και προβολή των νεοφυών επιχειρήσεων. 

Στην  ιστοσελίδα της διοργάνωσης υπογραμμίζεται η σημασία του παγκόσμιου τεχνολογικού 

γεγονότος με το διττό ρόλο κλαδικής έκθεσης-διεθνούς συνεδρίου. Στη δήλωση ταυτότητάς της 

αναφέρεται χαρακτηριστικά για την προσθήκη της πόλης της Βαρκελώνης στην οποία διεξάγεται 

η διοργάνωση ότι «Το Mobile World Congress είναι τώρα MWC Barcelona. Μία νέα ονομασία 

για μια νέα εποχή έξυπνης συνδεσιμότητας» (Mobile World Congress is Now MWC Barcelona. 

A New Name for a New Era of Intelligent Connectivity). 

Επομένως, αν και το αρκτικόλεξο της διοργάνωσης παραμένει αμετάβλητο, ήτοι MWC 

Barcelona, παρατηρείται η προσθήκη της ονομασίας της πόλης και, σύμφωνα με πληροφορίες, 

θα υπάρχει στο εξής ο ίδιος συνδυασμός με την εκάστοτε πόλη, όπου λαμβάνουν χώρα ΜWC 

(Barcelona, Shanghai, L.A.). Κατόπιν σχετικής αναζήτησης, αν και δεν εντοπίστηκε κάποια 

επίσημη δηλωθείσα αιτιολογία για αυτή την αλλαγή, εικάζεται ότι διενεργήθηκε στο πλαίσιο της 

συνεχούς εξέλιξης που προάγει ο κλάδος καθώς μία παρόμοια ενέργεια αλλαγής ονομασίας 

πάντα δρα συμβολικά και εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω αλλαγή 
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δεν στερεί τη διοργάνωση από τη φήμη που έχει χτίσει τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια αλλά την 

εμπλουτίζει, υποδηλώνοντας με έξυπνο τρόπο την μη στασιμότητα των διεθνών τεχνολογικών 

διοργανώσεων και την προβολή των πόλεων που τις φιλοξενούν. 
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