Είδος: Newsletter / Κύριο
Ημερομηνία: Παρασκευή, 19-09-2014
Σελίδα: 2
Μέγεθος: 277 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 6800530
Λέξη κλειδί: CORALLIA

SI-CLUSTER

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Εξαιρετικά σημαντικές συναντήσεις
για το οικοσύστημα της αεροδιαστημικής στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν μέσα στο Σεπτέμβριο, με την
επίσκεψη των εκπροσώπων της
Ισραηλινής εταιρείας αεροδιαστημικής RAFAEL και του Επικεφαλής
του Γραφείου Προγραμμάτων
Τεχνολογίας του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Διαστήματος, κ. Udo Becker, στις εγκαταστάσεις του
si-Cluster στο α2•innohub στο Μαρούσι καθώς και της επίσκεψης
εκπροσώπων του si-Cluster στην συνάντηση όλων των Ευρωπαϊκών
Επιχειρηματικών Θερμοκοιτίδων Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών στις εγκαταστάσεις της ESA στην Ολλανδία.
Η συνάντηση με τους εκπροσώπους της RAFAEL διαδέχτηκε την ελληνική αποστολή που οργανώθηκε στις αρχές του χρόνου από το si-Cluster,
το Corallia και την ΕΒΙΔΙΤΕ στο Ισραήλ, με στόχο τη σύναψη σταθερών
εμπορικών σχέσεων στον κλάδο της αεροδιαστημικής μεταξύ των δύο
χωρών. Η συνεργασία αυτή έχει πλέον ήδη μπει σε τροχιά και η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η προοπτική της συνεργασίας με τη RAFAEL θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη καινοτόμων
προϊόντων αεροδιαστημικής και την εξαγωγή τους στη διεθνή αγορά.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Επικεφαλής του Γραφείου Προγραμμάτων Τεχνολογίας της ESA, κ. Udo Becker, πραγματοποιήθηκε
περιήγηση στις νέες εγκαταστάσεις του κέντρου καινοτομίας για την
αεροδιαστημική βιομηχανία στην Ελλάδα, στο α2•innohub. Ο κ. Becker
συναντήθηκε με εκπροσώπους των εταιρειών-μελών του si-Cluster:
EMTech, Inasco, Geosystems, Planetek Hellas και Terra Spatium.
Στη συνέχεια, παρακολούθησε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση
των δράσεων του si-Cluster και το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας
αεροδιαστημικής και ενημερώθηκε για τις υπό διαμόρφωση υποδομές
(incubator, R&D Lab, κ.λπ.) του si-Cluster. O κ. Becker προέτρεψε την
Ελληνική βιομηχανία διαστήματος να εστιάσει στη δημιουργία 5-6 πρωταθλητών-επιχειρήσεων γύρω από τις οποίες, πρέπει να συγκεντρωθούν
οι λοιπές καινοτόμες επιχειρήσεις και τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά
ιδρύματα, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν σημαντικές αλυσίδες
αξίας και προϊόντα τα οποία πρέπει να απευθυνθούν στη διεθνή αγορά.
Η επίσκεψη του κ. Udo Becker επισφράγισε τη στρατηγική διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του si-Cluster, σε συνέχεια των εκδηλώσεωνορόσημο της ESA στην Ολλανδία και στο Ευρωκοινοβούλιο κατά τους
προηγούμενους μήνες.
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