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Σχετικά με τη REGATE: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται από το 2004 στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη ολοκληρωμένων 
λύσεων φορητής τεχνολογίας για επιχειρήσεις (Enterprise Mobility). 
 
Οι λύσεις μας βοηθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εν κινήσει στελεχών τους, να μειώσουν το κόστος 
λειτουργίας τους και να βελτιώσουν την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών τους, προσφέροντας ολοκληρωμένη και άμεση πρόσβαση 
στα εταιρικά δεδομένα από οπουδήποτε, μέσω φορητών συσκευών. 
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Η Regate συμμετέχει στο MWC 2022 της Βαρκελώνης 

Η Regate συμμετέχει στην ελληνική αποστολή του φετινού Mobile World Congress που θα 
πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη, στο εκθεσιακό κέντρο Fira Gran Via, μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 3 
Μαρτίου 2022. Περισσότερες από 42 εταιρείες και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον χώρο της 
καινοτομίας έχοντας ως κεντρικό μήνυμα «Innovation Unleashed» θα πλαισιώσουν την ελληνική παρουσία 
με περίπτερο τόσο στο MWC 2022, όσο και στο 4YFN. Την οργάνωση της ελληνικής αποστολής συντονίζουν 
ο Σύνδεσμος Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece). 

«Στόχος της φετινής αποστολής είναι να αναδείξουμε τις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων, οι 
οποίες αναπτύσσουν προϊόντα και λύσεις που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες οργανισμών σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Οι κινήσεις, οι ενέργειες και οι δράσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια πλέον αποδίδουν 
καρπούς, όπως αποδεικνύουν οι πρόσφατες επενδύσεις και εξαγορές στις οποίες έχουν εμπλακεί ελληνικές 
επιχειρήσεις», ανέφερε σχετικά ο Γιώργος Μαρκατάτος, CEO της Regate και πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, κατά τη 
διάρκεια της παρουσίασης της ελληνικής αποστολής. 

Για περισσότερες πληροφορίες όπως demo του συστήµατος, τιµολογιακή πολιτική και φωτογραφικό υλικό 
µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Γραφείο Τύπου της REGATE στο τηλέφωνο 215-55.17.050 ή στο e-mail: 
pr@regate.gr. Για πληροφορίες µέσω internet για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Regate επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση: http://www.regate.gr. 
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