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Αγαπητοί φίλοι, 

Η Greek Innovation Expo πλησιάζει! 

 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ένας από τους βασικούς 

υποστηρικτές της διοργάνωσης,  θα συμμετάσχει με περίπτερο στη GREEK 

INNOVATION EXPO 2013, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 16-19 Μαΐου 

2013 στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO PALACE.  

 

Στελέχη του Οργανισμού θα βρίσκονται στη διάθεσή σας καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

έκθεσης,  προκειμένου να σας ενημερώσουν για τις δυνατότητες που σας παρέχει το 

σύστημα προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και 

να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας. 

 

Στόχος της  Διεθνούς Έκθεσης Greek Innovation Expo, είναι να συγκεντρώσει τους 

κλάδους της Έρευνας, του Σχεδιασμού, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας. Σ΄ αυτό 

το πλαίσιο, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

& Δικτύων, επίσης  βασικός υποστηρικτής της Greek Innovation Expo, και πολλοί 

άλλοι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς, ερευνητές και επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί για 

να πάρουν μέρος στη μεγάλη συνάντηση των επαγγελματιών που μέσα από 

σύγχρονες δράσεις, συναντήσεις και εκδηλώσεις θα επικοινωνήσουν, θα 

ενημερωθούν, θα παρουσιάσουν, θα διαμορφώσουν και θα συνεργαστούν. 

 

Ο κόσμος της Καινοτoμίας συνδέεται και στηρίζει την Greek Innovation Expo! 

 

Αντίστοιχες εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, με κύριο αντικείμενο την Καινοτομία, την 

Έρευνα, τον Σχεδιασμό και τις Νέες Τεχνολογίες έχουν εντάξει στο δίκτυό τους την 

Greek Innovation Expo. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.obi.gr, http://greekinnovationexpo.gr 

Στοιχεία επικοινωνίας: Ρ. Ζαχαροπούλου, τηλ. 210 6183541, e-mail: rzax@obi.gr 

  Β. Μακρή, τηλ. 210 6183618, e-mail: mpara@obi.gr 

http://www.obi.gr/
http://greekinnovationexpo.gr/
mailto:rzax@obi.gr
mailto:mpara@obi.gr


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 05 Απριλίου 2013

Η Greek Innovation Expo πλησιάζει!

Από την Πέμπτη 16 έως την Κυριακή 19 Μαΐου 2013 στοHELEXPO PALACE, θα 
πραγματοποιηθεί η πρώτη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Greek Innovation 
Expo που ξεκινάει δυναμικά και αισιόδοξα να συγκεντρώσει τους κλάδους της 
Έρευνας, του Σχεδιασμού, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, παρά το γενικότερο 
κλίμα ύφεσης και κακής ψυχολογίας.

Πολλοί είναι οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς, οι ερευνητές και οι επιχειρήσεις που 
έχουν εγγραφεί για να πάρουν μέρος στη μεγάλη συνάντηση των επαγγελματιών που 
μέσα από σύγχρονες δράσεις, συναντήσεις και εκδηλώσεις θα επικοινωνήσουν, θα 
ενημερωθούν, θα παρουσιάσουν, θα διαμορφώσουν και θα συνεργαστούν.

Ο κόσμος της Καινοτoμίας συνδέεται και στηρίζει την Greek Innovation Expo!

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 
καθώς και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι οι βασικοί υποστηρικτές της 
Greek Innovartion Expo.

Αντίστοιχες εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, με κύριο αντικείμενο την Καινοτομία, την 
Έρευνα, τον Σχεδιασμό και τις Νέες Τεχνολογίες έχουν εντάξει στο δίκτυό τους την 
Greek Innovation Expo.

Πάρτε μέρος!

Δηλώστε κι εσείς συμμετοχή και πάρτε μέρος στην κορυφαία ελληνική συνάντηση για 
την καινοτομία! Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, ώστε να βρίσκεστε εκεί, να φέρετε την επιχείρησή σας στο κέντρο των 
εξελίξεων, στην καρδιά της καινοτομίας!

Πληροφορίες για την έκθεση θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα αλλά και στη σελίδα 
της Έκθεσης στο facebook.

   

http://www.mindev.gov.gr/
http://www.helexpo.gr/
http://greekinnovationexpo.gr/gie-2013/network/
http://www.facebook.com/pages/Greek-Innovation-Expo/225330927613118
http://greekinnovationexpo.gr/
http://greekinnovationexpo.gr/gie-2013/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
http://www.obi.gr/obi/
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