CeBIT 2016
Αννόβερο, 14 – 18 Μαρτίου 2016
Παγκόσμια Έκθεση & Συνέδριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η CeBIT, το διεθνώς σημαντικότερο γεγονός στο χώρο της πληροφορικής, ανοίγει και πάλι
τις πύλες της το 2016και σας προσφέρει την ιδανική πλατφόρμα
για Business, Networking, Press- and Media activities καθώς και συζητήσεις για θέματα του
κλάδου και τις σημαντικές τάσεις στο χώρο. CeBIT Partner Country
2016 είναι η Ελβετίακαι το σλόγκαν της το “d!conomy: join – create – succeed”.
Η ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς – βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες, καθημερινότητα –
είναι πια γεγονός και συνεπώς αφορά τους πάντες. Ως επαγγελματίας του χώρου, αλλά και
ως επιχειρηματίας σε αναζήτηση λύσεων πληροφορικής για το αντικείμενό σας,
εκμεταλλευτείτε το συνδυασμό έκθεσης και συνεδρίου για να ενημερωθείτε σε 5 ημέρες,
από Δευτέρα ως Παρασκευή, για προϊόντα και υπηρεσίες σε όλους του τομείς του ICT, οι
οποίοι στη CeBIT 2016 διαμορφώνονται ως εξής:

 Digital Business Solutions - Finding the right strategy for digitalization
 ECM, Input/Output Solutions - Save money with integrated document workflow
 Business Process Applications - At CeBIT, the entire world of business solutions is
under one roof
 IoT Solutions - The Internet of Things is transforming industries and daily business
 Business Security - Looking for new ideas and insights in this vitally important area,
the Enterprise Security showcase is definitely for you
 DatacenterDynamics at CeBIT - The Business of Data Centres
 Communication & Networks - Putting more structure into your networks
 Research & Innovation - Inspiring the future
 Global Business IT - Global networking is an increasingly important success factor
 Special Displays - CeBIT covers all the relevant issues in IT business. Find out more
about exciting special displays
 Start-ups - CeBIT 2016 provides start-ups with the perfect platform to make contact
with investors and established companies
Περισσότερες πληροφορίες για την CeBIT 2016 θα βρείτε στη νέα ιστοσελίδα εκθέσεων του
Επιμελητηρίου μαςwww.german-fairs.gr και στην ιστοσελίδα της έκθεσης
στο: www.cebit.de/home.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο ως αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του
Αννοβέρου για την Ελλάδα και την Κύπρο, σας παρέχει τη δυνατότητα να
προμηθευτείτε κάρτες εισόδου για την έκθεση (με έκπτωση 10% για τα μέλη του
Επιμελητηρίου μας). Για παραγγελία καρτών εισόδου παρακαλούμε αποστείλατε μας το
συνημμένο έντυπο συμπληρωμένο με mail ή στο Fax.: 210 64 45 175.
Για κάρτες εισόδου που ισχύουν για την έκθεση και για το συνέδριο CeBIT Global
Conferences παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.cebit.de/en/gettickets/
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