
 

 

 

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου  

Μαρούσι, 10 Φεβρουαρίου 2012  

 

H Σynergies εφαλτήριο για φιλόδοξες επιχειρηματικές δράσεις στη 

Silicon Valley 

Καλιφόρνια, Silicon Valley, ΗΠΑ, 3 Φεβρουαρίου 2012.  Στις 17 και 19 Ιανουαρίου 2012 

πραγματοποιήθηκε επιχειρηματική αποστολή στις ΗΠΑ με στόχο την προώθηση της 

Ελληνικής τεχνολογίας και την ένταξή της στο οικοσύστημα  της Silicon Valley, υπό την 

αιγίδα της Σynergies, Connecting Changemakers.  

Με την συνδιοργάνωση και υποστήριξη της Ένωσης Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών 

(ΕΝΕΒΗ), του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) και με την 

ευγενική χορηγία του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), τριάντα 

επιχειρηματίες από είκοσι πέντε Ελληνικές εταιρείες του κλάδου τεχνολογίας είχαν την 

ευκαιρία να επισκεφτούν τη Silicon Valley, στην Καλιφόρνια και να συναντηθούν με 

κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου, επενδυτές, ακαδημαϊκούς και τοπικές αρχές. 

Οι συμμετέχουσες Ελληνικές επιχειρήσεις της επιχειρηματικής αποστολής ήταν οι: Alluvion, 

Analogies, Antcor, ATC, ATCOM, Beeherd, BEL, Linakis & Associates, BlueDev, Cast, 

Diaplous, eConais, eFront, Globo, Helic, Hellas Pay, IMS, InAccess, Micrel, Noesis, Omilia, 

Oxygen, Prisma, Theon, Think Silicon, Viva-Realize και WebRelations. 

 

Την 17η Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ ημερίδα με τίτλο: 

Doing Business in the US, όπου οι Έλληνες επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να αντλήσουν 

πολύτιμες πληροφορίες από ένα εξαίρετο πάνελ ομιλητών σε σημαντικά επιχειρηματικά 

θέματα όπως το νομικό πλαίσιο, το λογιστικό και τραπεζικό καθεστώς, τη χρηματοδότηση, 

τις πατέντες, κ.τλ. Σημαντική, δε, ήταν η συμβολή του συλλόγου των Ελλήνων φοιτητών 

στο Στάνφορντ (HellAS) για την εξασφάλιση του χώρου διεξαγωγής. 

Το ίδιο βράδυ, παρατέθηκε δείπνο στο Los Gatos για την υποδοχή της επιχειρηματικής 

αποστολής με θερμή συμμετοχή από την Ελληνική κοινότητα της Silicon Valley, χάρη στην 

υποστήριξη του σωματείου Silicon Valley Greek and Greekamericans. Σημειώνεται ότι ο 

αριθμός των παρευρισκομένων ξεπέρασε τους εκατό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο 

διακεκριμένος κεντρικός ομιλητής, Dr. Mike Tzamaloukas, Ph.D, CTO & SVP Engineering, 

Openfeint, ο οποίος αποτελεί λαμπρό παράδειγμα επιτυχίας στον έντονα ανταγωνιστικό 

τεχνολογικό χώρο της Silicon Valley.  



Την 18η Ιανουαρίου, η επιχειρηματική αποστολή συναντήθηκε με υψηλόβαθμα στελέχη του 

κλάδου τεχνολογίας, καθώς και με επενδυτές και τραπεζίτες στο κεντρικό ξενοδοχείο του 

Palo Alto «Garden Court». Οι ομιλητές της βραδιάς ήταν εξέχουσες προσωπικότητες του 

κλάδου τεχνολογίας, παγκοσμίως αναγνωρίσιμοι όπως: Tom Dilinger, Processor Technology 

Group Microelectronics of Oracle, John K. Kibarian, Ph.D., President & CEO, PDF Solutions 

and Simon W. Michaels, Ph.D., Vice President, Products & Solutions, PDF Solutions.   

 

Την 19η Ιανουαρίου, η επιχειρηματική αποστολή συναντήθηκε με τον κ. Mark Chandler, 

Director, International Affairs at the City of San Francisco, ο οποίος αρχικά καλωσόρισε την 

αποστολή στο δημαρχείο του Σαν Φρανσίσκο και στη συνέχεια παρουσίασε πρόγραμμα 

στήριξης νεοσύστατων εταιριών με πολλαπλά κίνητρα ενσωμάτωσης στο Σαν Φρανσίσκο, 

δίνοντας έμφαση στην έντονη επιχειρηματική δράση από κολοσσούς του κλάδου 

τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή της Silicon Valley.  

Το ίδιο βράδυ πραγματοποιήθηκε δείπνο προς τιμήν της επιχειρηματικής αποστολής από την 

εταιρία Odyssey Ventures.  

Με την ολοκλήρωση της επιχειρηματικής αποστολής, συμμετέχοντες και παρευρισκόμενοι 

εξέφρασαν την επιθυμία τους να καθιερωθεί η επιχειρηματική αποστολή Σynergies στη 

Silicon Valley για τον κλάδο τεχνολογίας σε ετήσια βάση, συγχαίροντας του διοργανωτές 

για το έργο που παρείχαν.  

Σύμφωνα με δηλώσεις των συμμετεχόντων, η πρωτοβουλία Σynergies ενήργησε ως 

συνδετικός κρίκος για την κινητοποίηση νέων επιχειρηματικών συνεργασιών, αλλά και 

παρείχε πολύπλευρη  και ουσιαστική ενημέρωση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση  

έναρξη εταιρικής δραστηριότητας και ένταξη στην τοπική κοινότητα της Silicon Valley.  

Με αυτόν τον τρόπο η Σynergies άνοιξε έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ Ελληνικών και 

πρωτοπόρων αμερικανικών εταιρειών του κλάδου τεχνολογίας, με όραμα να επεκτείνει τη 

δράση της γεωγραφικά τα επόμενα χρόνια, ενώνοντας ταλαντούχους επαγγελματίες και 

επιστήμονες του χώρου από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. 

Για περισσότερες πληροφορίες καλείστε όπως επικοινωνήσετε με τη Βάσια Τζώρα στο 

vasia.tzora@hellenicsia.org , τηλ.: +30 210 6179855. 

 

Συνδιοργανωτές and υποστηρικτές:  

                                                          

Επίσημος υποστηρικτής 

 

 


