
In the second newsletter, the Deputy Minister of Development & Investment, 
Dr Christos Dimas, explains how Elevate Greece essentially laid the founda-
tions for the organized development of the innovation ecosystem in Greece, 
noting that the electronic platform has been upgraded to a Public Limited 
Company. The Rector of the Aristotle University of Thessaloniki analyzes 
how the AUTH functions as a catalyst for Thessaloniki’s development into a 
hub for technology and innovation, while the company Be-Best, one of the 
three co-organizers of BEYOND, describes the future of trade fairs and con-
ferences. As a matter of fact, we are moving towards a hybrid model that 
will combine the necessary physical presence with digital capabilities. 
Finally, at the start-ups corner we host kleesto, a company active in the field 
of tourism.
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Be-Best, looking forward to a creative and flexible future in the trade fairs and conferences industry, where it oper-
ates successfully for many years now, is charting a new path goal-oriented and with an air of renewal. The main tools 
for the modernization of trade fairs and conferences are the multiple digital and non-digital means of communica-
tion for the promotion of each action, which reflects both the needs of the market at the given time, as well as the 
prevailing social trends.

It is apparent and indisputable that the new technologies have become part of the design of modern trade fairs and 
conferences, as they already are essential supporting tools for their conduct since they provide the potential for 
direct interaction and personalized access to content at any time. However, we must admit that in addition to the 
possibilities the use of technology at trade fairs and conferences offers, their taking place physically is and will 
remain the industry’s necessary priority, as well as the visitors’ primary choice, since interpersonal contact is un-
doubtedly irreplaceable and building relationships is the key to success. Within the organized framework of a trade 
fair and conference, the participants could expand their network and consolidate their position in a constantly evolv-
ing market.

In sum, the future of trade shows and conferences is hybrid. A modern model of operation that combines the physi-
cal event with the use of digital tools that enhance it; a combination that is, at the same time, ideal and familiar for 
most of the companies which are active in the industry; a combination that clearly gives the world of trade fairs and 
conferences a new identity, while in tandem highlighting their important social character.
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Aristotle University of Thessaloniki:
Pillar of innovation for the Thessaloniki of tomorrow
The national innovation ecosystem is structured, operates and is being developed with 
the Greek University as its locus. This becomes particularly evident if we consider the 
position the AUTh holds in the Thessaloniki innovation ecosystem, which, in fact, is a 
bright example of development and progress. The Aristotle University, with its interna-
tional appeal, its intense research activity and its maturity in technology transfer, is the 
heart of this ecosystem.

The high quality of our scientists, as well as the enormous potential of a University of ap-
proximately 80,000 students have attracted the interest of international business giants, 
in order to invest in Thessaloniki. In fact, our University is the main source that supplies 
all these companies with specialized scientific research staff.

Research and innovation in the Aristotle University, particularly in the field of high tech-
nology, one of our leading research groups, are being deployed with significant impact 
on the economy and society.

 Educational institutions, research centers, incubators and business entities cooperate 
systematically for the development of innovation, having as ultimate goal to contribute 
to the region’s economic and social development and to link education with the labor 
market.

In this direction, BEYOND International Exhibition of Innovation and Technology is an 
excellent creative meeting place for all those who are active in the innovation field, offer-
ing opportunities to get the information they need to know about the innovative prod-
ucts and services of companies from all over the world, as well as to conclude agree-
ments.

As Rectory Authorities we support and promote in every possible way the deployment 
of innovation and scientific knowledge and we build bridges with the local, national and 
global markets. It is the only path to increase the competitiveness of the country's econ-
omy.
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Elevate Greece is the ally of the State, since it provides Greek scientists and talented entrepreneurs in the innovation ecosystem with important incentives and opportunities, to 
be competitive internationally, while living in Greece. Until 1.5 year ago, the Hellenic State did not have a concept to define which businesses are considered startups. It did not 
know how many start-ups there are in the country, where they are located, in which sector they operate, how many employees they have and how large their turnover is. When the 
State does not have all that information, it is impossible to make any plans and implement an effective policy. Today, there are answers to all the above questions, as well as 
mapped evidence, data and targeted policies that strengthen the ecosystem in practice.

Through the digital platform, the State has a clear and mapped image of the innovation ecosystem and, for the first time, it designs policies tailored to the specific needs of the 
startup ecosystem. Elevate Greece is an essential tool that connects the ecosystem’s pieces, such as startups, research centers, universities, incubators, accelerators, venture capi-
tal funds, etc. It provides specialized incentives, such as tax deductions for angel investors, a modern tax framework for the acquisition of stock options, and even NSRF actions 
for the enhancement of their liquidity.

Also important is framing Elevate Greece by a network of Official Supporters, active in the fields of innovation, investment, and entrepreneurship, which include banks, multina-
tional companies, Greek businesses, and institutional supporters. The benefits offered by Official Supporters to startups include cash prizes, access to their global innovation net-
work, cloud services, advisory services, and even specialized banking products.

Last March we upgraded Elevate Greece by transforming it from an electronic platform to a Public Limited Company, to strengthen further the extroversion of the Greek innova-
tion ecosystem.

Christos Dimas, 
Deputy Minister for Development 
& Investments, Member of the 
Hellenic Parliament for Corinthia
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kleesto (www.kleesto.com) is active in the tourism sector. It provides digital infrastruc-
ture, in order to upgrade tourist destinations and make easily accessible for the visitor 
all the available activities and experiences.

It facilitates local businesses that offer travel experiences, to distribute their services 
electronically, through their partners – hotels, tourist offices – or directly through their 
website.

Businesses easily and quickly manage their bookings, organize their equipment, staff, 
and availability. At the same time, they manage their customers' requests, and auto-
mate daily tasks such as issuing documents and paying their suppliers, as well as their 
distribution channels.

Through our infrastructures, more than 1,500 businesses have been interconnected. By 
digitizing their professional relationship, each system user saves an average of 3.5 days 
per week. Each business invested the time saved by automating daily operations in its 
development. The majority of them managed to exceed the 2019 returns in the second 
year of the pandemic and this year they have already exceeded all precedents. In the 
last 2 years, when digitization and optimization of operations are more timely than 
ever, we have expanded abroad, with our clientele now spanning 5 out of 7 continents.
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Στο δεύτερο newsletter, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. 
Χρίστος Δήμας, εξηγεί πώς το Elevate Greece έθεσε ουσιαστικά τις βάσεις 
για την οργανωμένη ανάπτυξη του οικοσυστήματος στην Ελλάδα, 
σημειώνοντας ότι πλέον η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει αναβαθμιστεί σε 
Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου. Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναλύει πώς το ΑΠΘ λειτουργεί καταλυτικά 
για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ως κόμβου τεχνολογίας και 
καινοτομίας, ενώ η εταιρεία Be-Best, μία εκ των τριών συνδιοργανωτριών 
της BEYOND, περιγράφει ποιο είναι το μέλλον των εμπορικών εκθέσεων 
και συνεδρίων. Εκ των πραγμάτων, οδηγούμαστε σε ένα υβριδικό μοντέλο, 
το οποίο θα συνδυάζει την αναγκαία φυσική παρουσία με τις ψηφιακές 
δυνατότητες. 
Τέλος, στη γωνιά των νεοφυών επιχειρήσεων φιλοξενούμε την εταιρεία 
kleesto, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού.
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Η Be-Best προσβλέποντας σε ένα αύριο δημιουργικό και ευέλικτο για τον κλάδο των εμπορικών εκθέσεων και 
συνεδρίων, στο πλαίσιο των οποίων δραστηριοποιείται επιτυχημένα επί σειρά ετών, χαράζει μία νέα πορεία με 
στοχοπροσήλωση και αέρα ανανέωσης. Βασικό κορμό για τον εκσυγχρονισμό των εμπορικών εκθέσεων και των 
συνεδρίων αποτελούν τα πολλαπλά ψηφιακά και μη επικοινωνιακά μέσα προβολής και προώθησης της εκάστοτε 
δράσης, η οποία αντικατοπτρίζει τόσο τις ανάγκες της αγοράς τη δεδομένη χρονική στιγμή, όσο και τις τάσεις που 
επικρατούν. 

Είναι σαφές και αδιαμφισβήτητο πως οι νέες τεχνολογίες έχουν καταλάβει ένα μέρος στον σχεδιασμό των 
σύγχρονων εμπορικών εκθέσεων και συνεδρίων καθώς αποτελούν πλέον βασικά υποστηρικτικά εργαλεία για τη 
διεξαγωγή τους, παρέχοντας τη δυνατότητα της άμεσης αλληλεπίδρασης καθώς και της προσωποποιημένης   
στιγμή. Παρά ταύτα, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως σε συνάρτηση με τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση 
της τεχνολογίας στις εμπορικές εκθέσεις και τα συνέδρια, η φυσική υπόστασή τους είναι και θα παραμείνει 
απαραίτητη προτεραιότητα του κλάδου αλλά και πρωταρχική επιλογή των επισκεπτών, καθώς η διαπροσωπική 
επαφή είναι σαφώς αναντικατάστατη και η δημιουργία σχέσεων αποτελεί σίγουρα το κλειδί της επιτυχίας. Μέσα στο 
οργανωμένο πλαίσιο μιας εμπορικής έκθεσης και συνεδρίου, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν 
το δίκτυό τους αλλά και να εδραιώσουν τη θέση τους σε μία συνεχώς εξελισσόμενη αγορά. 

Με λίγα λόγια, το μέλλον των εμπορικών εκθέσεων και συνεδρίων είναι υβριδικό. Ένα σύγχρονο μοντέλο 
λειτουργίας που θα συνδυάζει το φυσικό γεγονός με τις ψηφιακές δυνατότητες. Πρόκειται για έναν ιδανικό και 
ταυτόχρονα οικείο για τις περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο συνδυασμό, ο οποίος σαφώς 
προσδίδει στον κόσμο των εμπορικών εκθέσεων και συνεδρίων μία νέα ταυτότητα, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τον 
σημαντικό κοινωνικό τους χαρακτήρα.  
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο: 
Πυλώνας καινοτομίας για τη Θεσσαλονίκη του αύριο
Το εθνικό οικοσύστημα καινοτομίας δομείται, λειτουργεί και αναπτύσσεται με επίκεντρο 
το ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα εμφανές αν αναλογιστούμε τη 
θέση που κατέχει το ΑΠΘ στο οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, το οποίο, 
μάλιστα, αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ανάπτυξης και προόδου. Το Αριστοτέλειο, με τη 
διεθνή του απήχηση, την έντονη ερευνητική του δραστηριότητα και την ωριμότητά του 
στη μεταφορά τεχνολογίας συνιστά την καρδιά αυτού του οικοσυστήματος. 

Η υψηλή ποιότητα των επιστημόνων μας, αλλά και το τεράστιο δυναμικό ενός 
Πανεπιστημίου περίπου 80.000 φοιτητών έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών 
επιχειρηματικών κολοσσών να επενδύσουν στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, το Πανεπιστήμιό 
μας αποτελεί τον κύριο φορέα που «τροφοδοτεί» όλες αυτές τις εταιρείες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό ερευνητικό προσωπικό. 

Η έρευνα και η καινοτομία που παράγονται στους κόλπους του Αριστοτελείου, ιδιαίτερα 
στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, από τις κορυφαίες ερευνητικές μας ομάδες 
αποτελούν αντικείμενο αξιοποίησης με σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία και την 
κοινωνία. 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, θερμοκοιτίδες και επιχειρηματικοί φορείς 
συνεργαζόμαστε πλέον συστηματικά για την ανάπτυξη της καινοτομίας, με απώτερο 
στόχο τη συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής και τη σύνδεση 
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, η Διεθνής Έκθεση Καινοτομίας και Τεχνολογίας BEYOND 
συνιστά έναν εξαιρετικό τόπο δημιουργικής συνάντησης όλων όσοι δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο της καινοτομίας, προσφέροντας δυνατότητες γνωριμίας με τα καινοτόμα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες εταιρειών από όλο τον κόσμο, αλλά και ευκαιρίες για σύναψη 
συμφωνιών.
 
Ως Πρυτανικές Αρχές στηρίζουμε και προωθούμε με κάθε δυνατό τρόπο την αξιοποίηση 
της καινοτομίας και της επιστημονικής γνώσης και χτίζουμε γέφυρες με την τοπική, την 
εθνική και την παγκόσμια αγορά. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της χώρας.
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Το Elevate Greece αποτελεί τον σύμμαχο της Πολιτείας, που παρέχει σημαντικά κίνητρα και ευκαιρίες σε Έλληνες επιστήμονες και ταλαντούχους επιχειρηματίες του 
οικοσυστήματος καινοτομίας, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί διεθνώς από την Ελλάδα. Μέχρι και πριν από 1,5 χρόνο, η Ελληνική πολιτεία δεν είχε ορισμό για το ποιες 
επιχειρήσεις λογίζονται ως νεοφυείς. Δεν γνώριζε πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, πού βρίσκονται, σε ποιον τομέα δραστηριοποιούνται, πόσους εργαζόμενους 
απασχολούν και τι κύκλο εργασιών πραγματοποιούν. Συνεπώς, όταν η Πολιτεία δεν έχει όλα αυτά τα δεδομένα, αδυνατεί στην πραγματικότητα να σχεδιάσει αλλά και να 
εφαρμόσει αποτελεσματική πολιτική. Σήμερα, για όλα τα παραπάνω ερωτήματα υπάρχουν απαντήσεις, χαρτογραφημένα στοιχεία, δεδομένα και στοχευμένες πολιτικές που 
ενισχύουν στην πράξη το οικοσύστημα.

Η Πολιτεία διαθέτει, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, σαφή και χαρτογραφημένη εικόνα του οικοσυστήματος καινοτομίας και για πρώτη φορά σχεδιάζει πολιτικές 
προσαρμοσμένες στις ειδικότερες ανάγκες του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων. Το Elevate Greece αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο το οποίο συνδέει τα κομμάτια 
του οικοσυστήματος, όπως είναι οι νεοφυείς επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, οι θερμοκοιτίδες, οι επιταχυντές, οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων κ.ά. 
Παρέχει εξειδικευμένα κίνητρα, όπως φορολογικές εκπτώσεις για επενδυτικούς αγγέλους (angel investors), σύγχρονο φορολογικό πλαίσιο για απόκτηση μετοχών προαίρεσης 
(stock options), ακόμα και δράσεις ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους.

Σημαντική είναι επίσης και η πλαισίωση του Elevate Greece από δίκτυο Επίσημων Υποστηρικτών, που δραστηριοποιείται στον χώρο της καινοτομίας, των επενδύσεων και της 
επιχειρηματικότητας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τράπεζες, πολυεθνικές εταιρείες, ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και θεσμικοί υποστηρικτές. Οι παροχές που προσφέρονται 
από τους Επίσημους Υποστηρικτές στις νεοφυείς επιχειρήσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων χρηματικά έπαθλα, πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο καινοτομίας που διαθέτουν, 
υπηρεσίες νέφους, συμβουλευτικές υπηρεσίες ακόμα και εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα. 

Τον περασμένο Μάρτιο προχωρήσαμε στην αναβάθμιση του Elevate Greece με την μετεξέλιξή του από ηλεκτρονική πλατφόρμα σε Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου, για την 
περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Read More Read More
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Η kleesto δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού. Παρέχει ψηφιακές υποδομές 
αναβαθμίζοντας τουριστικούς προορισμούς και κάνει εύκολα προσβάσιμες τις 
διαθέσιμες δραστηριότητες και εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ένας επισκέπτης.

Διευκολύνει τις τοπικές επιχειρήσεις που προσφέρουν ταξιδιωτικές εμπειρίες, να 
διανέμουν ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες τους, μέσω των συνεργατών τους - ξενοδοχείων, 
τουριστικών γραφείων - ή άμεσα μέσω των ιστοσελίδων τους.

Οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται εύκολα και γρήγορα τις κρατήσεις τους, οργανώνουν τον 
εξοπλισμό, το προσωπικό, και τη διαθεσιμότητά τους. Ταυτόχρονα, διαχειρίζονται τα 
αιτήματα των πελατών τους, και αυτοματοποιούν καθημερινές διαδικασίες, όπως η 
έκδοση εγγράφων και η εκτέλεση πληρωμών στους προμηθευτές και τα κανάλια 
διανομής τους.

Μέσα από τις υποδομές που παρέχουμε, έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους περισσότερες 
από 1.500 επιχειρήσεις, ψηφιοποιώντας έτσι την επαγγελματική τους σχέση και 
κερδίζοντας κατά μέσο όρο 3.5 μέρες ανά εβδομάδα για κάθε χρήστη του συστήματος. 
Ο χρόνος που ανακτάται αυτοματοποιώντας καθημερινές διαδικασίες, επενδύθηκε σε 
ενέργειες ανάπτυξης της κάθε επιχείρησης. Η πλειοψηφία τους κατάφερε να ξεπεράσει 
τις αποδόσεις του 2019 τον δεύτερο χρόνο της πανδημίας και φέτος ήδη να έχουν 
υπερβεί κάθε προηγούμενο. Τα τελευταία 2 χρόνια που η ψηφιοποίηση και η 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, επεκταθήκαμε στο 
εξωτερικό με το πελατολόγιο να εκτείνεται πλέον στις 5 από τις 7 ηπείρους.
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