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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019
Η Regate συμμετέχει στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Η Regate συμμετέχει στην φετινή 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) που
διεξάγεται από τις 07/09/2019 έως τις 15/09/2019, στα πλαίσια της δεύτερης συνεχόμενης
παρουσίας του Digital Greece.
Η Regate θα λάβει μέρος στο πρόγραμμα παρουσίασης των scale-up εταιρειών, ως
μόνιμος εκθέτης από τις 07/09/2019 έως τις 11/09/2019, παρουσιάζοντας την τελευταία
έκδοση του Regate Effective Mobility Suite που αποτελεί την κορυφαία mobile λύση,
ενώ επιπρόσθετα ενώ επιπρόσθετα θα παρουσιαστούν οι νέες δυνατότητες που
σχεδιάζονται πάνω στο Regate Effective με ΙοΤ και ΑΙ τεχνολογίες.
Το Digital Greece, μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα
στεγαστεί, όπως και πέρυσι, στο Περίπτερο 12 της Έκθεσης και αποτελεί το δεύτερο
μεγαλύτερο περίπτερο του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για ένα ολόκληρο θεματικό πάρκο, όπου οι Έλληνες επιχειρηματίες θα έχουν την
ευκαιρία για σημαντικές επαφές και networking. Στο πλαίσιο του προγράμματος
παράλληλων εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων και
εμπειριών με διακεκριμένους επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς.
Η 84η διοργάνωση της ΔΕΘ συνεχίζει την παράδοση της σύνδεσής της με την
επιχειρηματικότητα σε επίπεδο B2B, B2C, αλλά και B2G (business to government),
στηρίζοντας την εξωστρέφεια και τις νέες τεχνολογίες, έχοντας διεθνή ακτινοβολία.
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.

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.

