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Τι αποκομίσαμε συνοπτικά

• Είδαμε πώς μπορεί να λειτουργήσει μια έκθεση στην πανδημία

• πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών ασφαλούς πρόσβασης στο 
χώρο καθώς και του networking

• Συμμετείχαμε στο ελληνικό περίπτερο!

• Διευρυμένη πρόσβαση και στο 4YFN και στην MWC 21

• Κάναμε κάποιες επαφές και ενημερωθήκαμε για το state of the art

• Αναπτέρωση ενθουσιασμού παρά την πανδημία!



Siba IoT 

• Αναπτύσσει και προωθεί στην αγορά φορητές συσκευές αξιόπιστης 
μέτρησης της ποιότητας του αέρα σε κλάσμα της τιμής στον 
επαγγελματικό χώρο. 

• Τα βραβευμένα και πατενταρισμένα προιόντα αξιοποιούν τους 
αισθητήρες χαμηλού κόστους αλλά και την συσχέτιση ιών και άεριων 
ρύπων (σωματίδια, CO2) στη βιβλιογραφία, για να μετρούν αξιόπιστα 
τόσο άεριους ρύπους αλλά και ιούς.

• Αποτελούν εργαλείο περιβαλλοντικής αλλά και υγειονομικής προστασίας 
από κινδύνους ενισχύοντας έτσι και την ανθεκτικότητα των πόλεων.



Τι στόχους είχαμε

• Διερεύνηση δυνητικών συνεργατών με συγκεκριμένο προφιλ 
(industrial engineering)

• Διερεύνηση των διαδικασιών βιομηχανοποίησης τόσο ηλεκτρονικά 
όσο και ως προς το κουτί

• Διερεύνηση των διαθέσιμων λύσεων για NB-IoT 

• Καθοδήγηση ως προς το πιθανό impact της λύσης μας στο χώρο της 
υγείας

• Επαφή με επενδυτές



Τι επαφές κάναμε

• Επαφές με

• Startups του 4YFN 

• Incubators του 4YFN

• Investor summit 4YFN

• Μεμονωμένες εταιρείες 



Τι καταφέραμε

• Κάναμε μια επαφή με industrial engineer από ισπανικό startup 

• Γραφτήκαμε σε βάση δεδομένων ισπανικού startup που βρίσκει ανθρώπινο δυναμικό 
(φοιτητές κυρίως) με δεδομένα προφιλ

• Κάναμε μια επαφή για ένα εργοστάσιο στη Γαλλία που κατασκευάζει πλαστικά 
κουτιά

• Κάναμε μια επαφή με αμερικάνική εταιρεία που κατασκευάζει τσιπάκια 

• Επαφή με EIT Health σχετικά με το impact της λύσης μας στο χώρο της υγείας -
(μέτριο impact)

• Μάθαμε ότι περιοχές στόχοι για τους επενδυτές είναι:

• public cloud, περιβαλλον και νερό, γυναίκες
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