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What are the basic characteristics of the cities of the future?
Which technologies will their development be based on?
How does sustainability enter the core of the strategy,
in order to upgrade services to citizens? In what way does
the private sector, including start-ups, contribute to this
direction?
The first newsletter for this year's BEYOND discusses these
questions, which will be discussed in detail during the
exhibition. Furthermore, Mr. Tasos Tzikas, President of
TIF-HELEXPO S.A., shares his conclusions from last year's
experience and tells us what to expect from BEYOND
this year.
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INTERVIEW
What are the conclusions from last year's BEYOND?
Last year's Beyond – actually, the first live BEYOND 4.0 since its online organization in
2020 – sent particularly encouraging messages regarding the future of the exhibition
and paid off for the participants. Synergies were developed, collaborations begun, and
innovative, technological companies found a meeting place after a long time, and the
industry once again has its own exhibition. The open stages with more than 160 speakers, Greek and foreigner, left their mark; the individual conferences attracted interest and
reached conclusions that gave food for thought; well-known names of the international
innovation field visited Thessaloniki, while large companies as well as start-ups – 60 in
number – shared ideas, were updated about the latest developments, and presented innovative products and services.
The first multidimensional digital technology and innovation event in Greece attracted a
total of 180 exhibitors, as well as representatives of ministries, regions and local government.
What can we expect this year?
The picture for this year's event is even more encouraging, and this is something we get
from the confirmation of the companies and organizations’ participations, which participated in the previous BEYOND. More than 95% of last year's exhibitors is returning, while
new, even larger companies, that didn't participate last year, are added to this year's long
list. In fact, this year's event, whose main message is GET FUTURE READY, will be even
richer. Metaverse, Cyber Security, Crypto, Blockchain are only some of its topics, which

Tasos Tzikas,
President of TIF-HELEXPO S.A.

will be complemented by many parallel events, such as Technology Forum, Agro Innovation Forum and Safe Thessaloniki. It goes without saying that this year we also host the
annual KEDE conference, which focuses on smart cities.
How much has the pandemic affected the holding of exhibitions-conferences?
The exhibition-conference industry was one of the first to be affected by the pandemic,
since its main features are human contact and movement from one place to another. Exhibitions were cancelled, postponed or held online. We are now back to exhibition normality. Businesses need to meet again, and we see this in the increased interest and
demand for participation in our next exhibition events.
How far is Thessaloniki from becoming a technology and innovation hub of Southeast
Europe?
Thessaloniki has made great strides towards becoming a technology and innovation hub
in Southeast Europe. The innovation ecosystem that has been developed in the city
(Technopolis Thessaloniki, EKETA, Thess INTEC, incubators and local startups), the new
investments from large foreign technological and innovative companies such as Deloitte,
Pfizer, Cisco and Deutsche Telekom, the growing interest from large multinationals to
establish subsidiaries here, the foreigners’ respect for the city's qualified and specialized
human resources, as well as the excellent work done by university and research institutions, are parameters that make this goal more realistic and achievable than ever.
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The digital transformation of the modern urban fabric aims at the creation of an ecosystem that will be sustainable in terms of energy
and environment, the administration and decision-making based on real data and evidence, the encouragement and participation of
citizens with a corresponding development of their digital skills, the improvement of the quality of their daily lives, as well as the success of businesses and economic development.
In order to achieve this digital transformation of Cities, a long-term and coherent strategy is needed that will lead to targeted and
measurable results. At the same time, the key preconditions for success are: having meticulous studies before implementation, the
selection of reliable connectivity and communication technologies, as well as an undivided ecosystem that will ensure the interoperability of individual solutions, ease of use, reduced cost, centralized management and, finally, the prudent and rational utilization of the
City's own data.
IntracomTelecom, with 45 years of experience, offers integrated solutions, from the provision of consulting services, planning, implementation, to the full operation and support of "Smart Cities" applications. The offered solutions consist of a rich portfolio of devices
and sensors, as well as interconnection equipment that covers the entire range of a modern city’s needs, with unlimited expansion
possibilities. At the same time, the relevant infrastructures for the collection, processing, analysis and visualization of the collected
data are offered, as well as the decision-making support applications, which contribute to the City’s substantial digital transformation.
The supported vertical applications are constantly expanding, integrating new fields such as the more effective study and treatment
of noise, the study, analysis and prediction of air pollution and the Air Quality Index (AQI), thus contributing directly to timely and
targeted actions for the sustainability and improvement of the environment and life in the City.
In the same direction of sustainability, the Company also offers innovative solutions for electric vehicle charging, smart waste management, as well as water and energy resources management, thus maintaining a complete portfolio of Smart Solutions for Cities and
Businesses in the Digital Age. The horizontal IoT platform of Intracom Telecom securely manages and visualizes all the information of
the Internet of Things infrastructure, where in combination with integrated tools and technical know-how in the field of Artificial Intelligence & Machine Learning, they form every Organization’s "digital business center" and center for decision-making.
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It was only a matter of time before the term sustainability played
a leading role in the business world. Many believe that the integration of sustainability into their business strategy is very costly.
On the contrary, it is becoming all the more clear that if a company completely ignores it, that company will become significantly
less efficient in terms of growth and profitability. So the first step,
that we followed as well, is to realize the value sustainability has
for the company itself and set clear goals for its integration into
the company’s life.
It was an opportunity to review, transform, evolve and further
adapt our activities, in order to preserve fundamental values for
society and economy. For us, a start-up that is active in green
technologies, sustainability has been at the core of our existence
from the very beginning, especially with regard to its environmental importance, forms an integral part of our strategy and functions as a compass for every new product or service. We try to
contribute to zero carbon emissions in the field of transportation,
providing affordable and economically viable solutions, while at
the same time we are highly sensitive in social issues, with equality and justice in the working environment as the protagonists.

Aimilios Mouchtaropoulos
Co-founder & Chief Marketing
Officer at Rhoé
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The cities of the future

Dimitris Papastergiou,
Mayor of the Municipality of Trikala
& President of the Central Union
of Municipalities of Greece
One of the favorite topics of discussion among us, the people of self-government, is
what our cities will be like in the coming years, by adopting smart applications, integrating sustainability into daily operations and upgrading services to citizens.
I believe that the cities of the future should be redesigned, so that they will refer to a
new life model. Our goal must be to create cities where nature, people and advanced
technology applications will coexist harmoniously. Those advanced technology applications will offer citizens, through their utilization, better services in areas that cover
their entire daily life; from traffic and parking places, recycling and waste management, energy and safety, to health and education.
The city of the future will operate smartly, incorporating a multitude of innovative
technologies and various types of instruments and sensors, in order to collect and
deploy data.

will operate
smartly
Sophisticated software will process these data, having as ultimate goal the efficient
management of resources and services, as well as a low carbon footprint based on
the principles of sustainable development.
Smart technology will allow future city managers, being aware of its critical infrastructures, to interact directly with it, as well as to optimize the efficiency of its operations and services, in a simultaneous connection to its citizens.
This, for us, is the big bet for the next day: to ensure that the relationship between
citizens and the city bodies will become two-way and interactive, through innovative
communication channels, with interaction tools and easy-to-use devices such as
mobile phones or tablets.
THE FUTURE IS COMING, AND WE ARE PREPARING FOR IT.
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Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των πόλεων του
μέλλοντος; Σε ποιες τεχνολογίες θα βασιστεί η ανάπτυξή τους;
Πώς η βιωσιμότητα εισέρχεται στον πυρήνα της στρατηγικής
για την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες;
Με ποιο τρόπο ο ιδιωτικός τομέας, συμπεριλαμβανομένων
και των νεοφυών επιχειρήσεων, συμβάλλει προς αυτή την
κατεύθυνση;
Αυτά τα ερωτήματα θέτει το πρώτο newsletter για τη φετινή
BEYOND, τα οποία θα συζητηθούν αναλυτικά
κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Επίσης, ο κύριος Τάσος Τζήκας,
Πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε., μοιράζεται τα
συμπεράσματα του από την περσινή εμπειρία και εξηγεί
τι να περιμένουμε φέτος από τη BEYOND.
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Τάσος Τζήκας,
Πρόεδρος της ΔΕΘ-ΗΕLEXPO Α.Ε

Ποια είναι τα συμπεράσματα από την περσινή BEYOND;
Η περσινή -ουσιαστικά πρώτη δια ζώσης BEYOND 4.0 μετά τη διαδικτυακή διοργάνωσή της το 2020- έστειλε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον της έκθεσης και
απέδωσε καρπούς για τους συμμετέχοντες. Συνέργειες αναπτύχθηκαν, συνεργασίες δρομολογήθηκαν και οι καινοτόμες, τεχνολογικές επιχειρήσεις βρήκαν πεδίο συνάντησης μετά
από πολύ καιρό, με τον κλάδο να αποκτά και πάλι τη δική του έκθεση. Τα open stages με πάνω από 160 ομιλητές, Έλληνες και ξένους, άφησαν το αποτύπωμά τους, τα επιμέρους
συνέδρια προσέλκυσαν το ενδιαφέρον και κατέληξαν σε συμπεράσματα που έδωσαν τροφή για σκέψη, δυνατά ονόματα του διεθνούς στερεώματος της καινοτομίας βρέθηκαν
στη Θεσσαλονίκη, ενώ μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και νεοφυείς εταιρείες -60 τον αριθμό- μοιράστηκαν ιδέες, ενημερώθηκαν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, παρουσίασαν
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.
Το πρώτο πολυδιάστατο event ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας στην Ελλάδα προσέλκυσε συνολικά 180 εκθέτες, αλλά και τις συμμετοχές υπουργείων, Περιφερειών και
εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τι να περιμένουμε φέτος;
Ακόμα πιο ενθαρρυντική είναι η εικόνα για τη φετινή διοργάνωση, κάτι που εισπράττουμε από την επιβεβαίωση των συμμετοχών επιχειρήσεων και φορέων που πήραν μέρος και
στην προηγούμενη BEYOND. Πάνω από το 95% των περσινών εκθετών επιστρέφει, ενώ και νέες, ακόμα μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δεν συμμετείχαν πέρυσι έρχονται να
προστεθούν στη μακρά φετινή λίστα. Μάλιστα, η φετινή διοργάνωση, βασικό μήνυμα της οποίας είναι το GET FUTURE READY, θα είναι ακόμα πιο πλούσια. Metaverse, Cyber Security, Crypto, Blockchain είναι μερικές μόνο από τις θεματικές της, που θα συμπληρώνονται από πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, όπως το Technology Forum, το Agro Innovation
Forum και το Safe Thessaloniki. Και βέβαια και φέτος φιλοξενούμε
το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ, με αιχμή τις έξυπνες πόλεις.
Πόσο έχει επηρεάσει η πανδημία τη διεξαγωγή των εκθέσεων-συνεδρίων;
Ο κλάδος των εκθέσεων-συνεδρίων ήταν από τους πρώτους που επηρεάστηκαν από την πανδημία, καθώς βασίζεται στην ανθρώπινη επαφή και τις μετακινήσεις. Εκθέσεις
ακυρώθηκαν, αναβλήθηκαν ή διοργανώθηκαν με διαδικτυακή μορφή. Πλέον επιστρέφουμε στην εκθεσιακή κανονικότητα. Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη να συναντηθούν ξανά και
το βλέπουμε αυτό στο αυξημένο ενδιαφέρον και στη ζήτηση για συμμετοχή στις επόμενες εκθεσιακές μας διοργανώσεις.
Πόσο απέχει η Θεσσαλονίκη από το να γίνει κόμβος τεχνολογίας & καινοτομίας της νοτιοανατολικής Ευρώπης;
Η Θεσσαλονίκη έχει κάνει μεγάλα βήματα προς την επίτευξη του στόχου της να αναδειχθεί σε κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το οικοσύστημα
καινοτομίας που έχει αναπτυχθεί στην πόλη (Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, ΕΚΕΤΑ, Thess INTEC, θερμοκοιτίδες και οι τοπικές start ups), οι νέες επενδύσεις από μεγάλες ξένες
τεχνολογικές και καινοτόμες επιχειρήσεις, όπως η Deloitte, η Pfizer, η Cisco και η Deutsche Telekom, το αυξανόμενο ενδιαφέρον μεγάλων πολυεθνικών να δημιουργήσουν εδώ
θυγατρικές, η εκτίμηση των ξένων για το καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της πόλης, αλλά και η εξαιρετική δουλειά που κάνουν τα πανεπιστημιακά και
ερευνητικά ιδρύματα, είναι όλες παράμετροι που καθιστούν τον στόχο αυτό πιο ρεαλιστικό και εφικτό από ποτέ.
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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του σύγχρονου αστικού ιστού στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβαλλοντολογικά και ενεργειακά
βιώσιμου οικοσυστήματος, στη διοίκηση αλλά και λήψη αποφάσεων με βάση πραγματικά δεδομένα και στοιχεία, στην ενθάρρυνση
και τη συμμετοχή των πολιτών με αντίστοιχη ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, στη βελτίωση της ποιότητας της
καθημερινότητας τους και στην ευημερία των επιχειρήσεων και την οικονομική ανάπτυξη.
Για την επίτευξη αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού των Πόλεων, χρειάζεται μακρόπνοη και συνεκτική στρατηγική που θα οδηγεί
σε στοχευμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Παράλληλα, η εκπόνηση ενδελεχών μελετών πριν την υλοποίηση, η επιλογή
αξιόπιστων τεχνολογιών συνδεσιμότητας και επικοινωνιών, καθώς και η ύπαρξη ενός ενιαίου οικοσυστήματος που θα εξασφαλίζει τη
διαλειτουργικότητα των επιμέρους λύσεων, την ευχρηστία, το μειωμένο κόστος, την κεντρική διαχείριση και τέλος τη συνετή και
ορθολογική αξιοποίηση των δεδομένων της ίδιας της Πόλης, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας.
Η Intracom Telecom, διαθέτοντας 45 χρόνια εμπειρίας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που εκτείνονται από την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, ως και την πλήρη λειτουργία και υποστήριξη εφαρμογών «Έξυπνων
Πόλεων». Οι προσφερόμενες λύσεις αποτελούνται από ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο συσκευών και αισθητήρων καθώς και
εξοπλισμού διασύνδεσης, που καλύπτει όλο το φάσμα αναγκών μιας σύγχρονης πόλης, διαθέτοντας απεριόριστες δυνατότητες
επέκτασης. Παράλληλα, προσφέρονται οι σχετικές υποδομές συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης των
συλλεχθέντων δεδομένων καθώς κι οι εφαρμογές υποστήριξης λήψης αποφάσεων, που συντελούν στον ουσιαστικό ψηφιακό
μετασχηματισμό της Πόλης.
Οι υποστηριζόμενες κάθετες εφαρμογές διαρκώς επεκτείνονται, έχοντας πλέον εντάξει νέους τομείς όπως την αποτελεσματικότερη
μελέτη και αντιμετώπιση του θορύβου, τη μελέτη, ανάλυση αλλά και πρόβλεψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του Δείκτη
Ποιότητας Αέρα (Air Quality Index - AQI), συμβάλλοντας έτσι άμεσα στην έγκαιρη και στοχευμένη ενεργοποίηση δράσεων για τη
βιωσιμότητα και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και ζωής στην Πόλη.
Στην ίδια κατεύθυνση της βιωσιμότητας η Εταιρία προσφέρει επίσης καινοτόμες λύσεις για την ηλεκτροφόρτιση οχημάτων (Electric
Vehicle Charging), την έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων (smart waste management) αλλά και τη διαχείριση υδάτινων και
ενεργειακών πόρων, συντηρώντας έτσι ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο Έξυπνων Λύσεων για τις Πόλεις αλλά και Επιχειρήσεις της
Ψηφιακής Εποχής. Η οριζόντια ΙοΤ πλατφόρμα της Intracom Telecom διαχειρίζεται με ασφάλεια και οπτικοποιεί το σύνολο των
πληροφοριών της υποδομής Internet of Things, όπου σε συνδυασμό με ολοκληρωμένα εργαλεία και τεχνογνωσία στον χώρο της
Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης, αποτελούν το «ψηφιακό κέντρο επιχειρήσεων» και λήψης αποφάσεων κάθε
Οργανισμού.
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Ο όρος βιωσιμότητα ήταν θέμα χρόνου να πρωταγωνιστήσει και
στον επιχειρηματικό κόσμο. Πολλοί πιστεύουν πως
η προσπάθεια ένταξης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική
στρατηγική τους συνεπάγεται μεγάλες δαπάνες. Αντιθέτως,
αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο πως μία εταιρεία
η οποία το αγνοεί εντελώς είναι αρκετά λιγότερο αποδοτική
σε θέματα ανάπτυξης και κερδοφορίας. Το πρώτο βήμα λοιπόν,
το οποίο ακολουθήσαμε και εμείς, είναι να γίνει αντιληπτή
η αξία της έννοιας της βιωσιμότητας για την ίδια την επιχείρηση
και να τεθούν ξεκάθαροι στόχοι για την ενσωμάτωσή της.
Ήταν μία ευκαιρία να επανεξετάσουμε, να μεταμορφώσουμε, να
εξελίξουμε και να προσαρμόσουμε ακόμη περισσότερο τις
δραστηριότητές μας προκειμένου να διατηρήσουμε θεμελιώδεις
αξίες για την κοινωνία και την οικονομία. Για εμάς, ως μία start-up
η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των πράσινων τεχνολογιών,
η λέξη βιωσιμότητα ήταν από την αρχή στον πυρήνα της ύπαρξής
μας, ιδίως αναφορικά με την περιβαλλοντική της έννοια. Αποτελεί
δε, αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας και λειτουργεί ως
πυξίδα για κάθε νέο προϊόν ή υπηρεσία μας. Προσπαθούμε να
συμβάλλουμε στον μηδενισμό των εκπομπών άνθρακα στον χώρο
των μεταφορών, παρέχοντας προσιτές και οικονομικά βιώσιμες
λύσεις, ενώ ταυτόχρονα είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και
κινητοποιημένοι σε κοινωνικά ζητήματα, με πρωταγωνιστές
την ισότητα και τη δικαιοσύνη στο εργασιακό περιβάλλον.

Αιμίλιος Μουχταρόπουλος
Co-founder & Chief Marketing
Officer at Rhoé
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Οι πόλεις του μέλλοντος

Δημήτρης Παπαστεργίου
Δήμαρχος Τρικκαίων &
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος
Ένα από τα αγαπημένα θέματα συζήτησης ανάμεσα σε εμάς τους
ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, είναι πώς θα είναι οι πόλεις μας τα
επόμενα χρόνια, υιοθετώντας έξυπνες εφαρμογές, ενσωματώνοντας
τη βιωσιμότητα στην καθημερινή λειτουργία και αναβαθμίζοντας τις
υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Θεωρώ πως οι πόλεις του μέλλοντος θα πρέπει να
επανασχεδιαστούν, με τρόπο που θα παραπέμπει σε ένα νέο μοντέλο
ζωής. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε πόλεις όπου θα
συνυπάρχουν αρμονικά η φύση, οι άνθρωποι και οι προηγμένες
εφαρμογές τεχνολογίας, οι οποίες θα προσφέρουν στους πολίτες
μέσω της αξιοποίησής τους καλύτερες υπηρεσίες σε τομείς που
αφορούν το σύνολο της καθημερινότητάς τους. Από την κυκλοφορία
και τη στάθμευση, την ανακύκλωση και τη διαχείριση των
απορριμμάτων, την ενέργεια και την ασφάλεια, ως την υγεία και την
εκπαίδευση.
Η πόλη του μέλλοντος θα λειτουργεί έξυπνα, ενσωματώνοντας στη
λειτουργία της ένα πλήθος καινοτόμων τεχνολογιών και διάφορους
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θα λειτουργούν
έξυπνα.
τύπους οργάνων και αισθητήρων, για τη συλλογή δεδομένων και την
αξιοποίησή τους. Τα δεδομένα αυτά θα επεξεργάζονται από
εξελιγμένα λογισμικά με απώτερο στόχο την αποτελεσματική
διαχείριση των πόρων και των υπηρεσιών, αλλά και το χαμηλό
αποτύπωμα άνθρακα με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η έξυπνη τεχνολογία θα επιτρέπει στους μελλοντικούς διαχειριστές
των πόλεων, έχοντας εικόνα των νευραλγικών υποδομών της, να
αλληλοεπιδρούν άμεσα με αυτές, να βελτιστοποιούν την
αποτελεσματικότητα των λειτουργιών και των υπηρεσιών της, σε
ταυτόχρονη διασύνδεση με τους πολίτες της.
Αυτό είναι για μας το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας. Να
πετύχουμε η σχέση των πολιτών με τους φορείς της πόλης να γίνει
αμφίδρομη και διαδραστική, μέσω καινοτόμων επικοινωνιακών
διαύλων, με εργαλεία διάδρασης εύχρηστες συσκευές όπως το
κινητό ή το tablet.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙ’ ΑΥΤΟ.
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