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Διοργάνωση ΜOBILE WORLD CONGRESS 2021 (Βαρκελώνη, 28.06 – 1.07.2021) 
 

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της διοργανώτριας αρχής GSMA, του Mobile World Congress, μίας 

από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες συνεδριακές κλαδικές εκθέσεις στον τομέα της 

τεχνολογίας παγκοσμίως, κ. John Hoffman, επιβεβαίωσε την προετοιμασία για την 

πραγματοποίηση της διοργάνωσης του 2021, με φυσική παρουσία, στη Βαρκελώνη, μεταξύ 

28 Ιουνίου και 1 Ιουλίου τ.έ. Για την επιτυχία του σημαντικότερου παγκόσμιου τεχνολογικού 

γεγονότος για την κινητή τηλεφωνία και τις τηλεπικοινωνίες, ΜWC, η ένωση των ισχυρότερων 

εταιριών τηλεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας διεθνώς, συνεργάζεται με τους αρμόδιους 

κρατικούς και τοπικούς φορείς και, συγκεκριμένα, τον δήμο της Βαρκελώνης, τον επίσημο 

διοργανωτή εμπορικών εκθέσεων της πόλης Fira Barcelona, την Κυβέρνηση της Καταλονίας, 

την τουριστική αρχή της κοινότητας καθώς και το Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Τουρισμού της Ισπανίας.  

Σε πρόσφατη ανοικτή επιστολή του, ο κ. Hoffman τόνισε ότι, εξαιτίας της πανδημίας, η φετινή 

εκδήλωση δεν θα είναι όπως οι προηγούμενες. Λαμβάνοντας υπόψιν τους τρέχοντες κινδύνους 

καθώς και καταστάσεις που η αρχή δεν μπορεί να ελέγξει, όπως οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί 

μεταξύ των κρατών, η συμμετοχή αναμένεται να είναι εμφανώς μειωμένη σε σύγκριση με τις 

προηγούμενες εκδόσεις.  Επιπλέον, η διοργάνωση θα λάβει μέρος κάτω από αυστηρά 

πρωτόκολλα ασφάλειας, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση του COVID-19 στους εκθέτες 

και τους επισκέπτες της έκθεσης. Πυλώνας της διαδικασίας πραγματοποίησης της έκθεσης στη 

Βαρκελώνη θα αποτελέσει η διοργάνωση του Mobile World Congress στη Σαγκάη στο τέλος του 

μήνα. Τέλος, μέσω της πλατφόρμας Thrive που η GSMA έχει δημιουργήσει, οι ενδιαφερόμενοι 

που δεν θα μπορέσουν να παραβρεθούν, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την 

έκθεση διαδικτυακά.  

Υπενθυμίζεται ότι η περυσινή διοργάνωση του Mobile World Congress Barcelona ήταν η πρώτη 

έκθεση παγκοσμίου βεληνεκούς που ακυρώθηκε, εξαιτίας του φόβου μετάδοσης του κορωνοϊού 

στην πόλη της Βαρκελώνης, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό ακυρώσεων από πλευράς 

εκθετών, ως επί το πλείστο, κολοσσιαίων τεχνολογικών εταιριών. Ο κ. Hoffman στην επιστολή 

του, υπερασπίστηκε την εν λόγω απόφαση, τονίζοντας ότι η ακύρωση της διοργάνωσης 

απέτρεψε την εξάπλωση του ιού και έσωσε τη ζωή πολλών ανθρώπων.  

 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

