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Herakleion Cloud Day 2018: Κάτι καινούριο συμβαίνει στο Ηράκλειο! 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 23 Νοεμβρίου 2018: Για πρώτη φορά, η Microsoft και 
η interworks.cloud έρχονται στην πόλη και αφιερώνουν μία ολόκληρη μέρα στην 
τεχνολογία. Εξειδικευμένα στελέχη των δύο εταιρειών θα βρίσκονται την Παρασκευή 
07/12/2018 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (Κορωναίου 9, Ηράκλειο 712 02) με σκοπό να 
ενημερώσουν τους τοπικούς επαγγελματίες για τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες του 
cloud που θα τους βοηθήσουν να υποδεχτούν τη νέα τεχνολογική εποχή. 

Όπως τονίζει η Πελαγία Παπουλίδου, VP Customer Engagement της εταιρείας 
interworks.cloud το Herakleion Cloud Day 2018, είναι η αρχή από μία σειρά 
εκδηλώσεων και συνεδρίων τεχνολογίας που θα πραγματοποιηθούν σε βάθος χρόνου 
στο Ηράκλειο: «Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα hub τεχνολογίας στην 
Κρήτη που θα ενώσει όλους τους επαγγελματίες σε Ηράκλειο, Χανιά ,Ρέθυμνο και Άγιο 
Νικόλαο, με σκοπό την διακίνηση της γνώσης και τη καινοτομία. Το Herakleion Cloud 
Day 2018 είναι μόνο η αρχή και σκοπός μας είναι να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. 
Είναι ένα στοίχημα το οποίο είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε!». 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την πρωτοβουλία και την υποστήριξη του Γιώργου 
Παπαδάκη, CEO της εταιρείας IT Crete: «Είναι μεγάλη μας τιμή που δύο κορυφαίες και 
πρωτοπόρες εταιρίες τεχνολογίας θα έρθουν στην πόλη μας, δίνοντας την δυνατότητα 
στον επιχειρηματία του τόπου μας να έρθει σε επαφή με το αύριο, το νέο, το 
πρωτοπόρο. Σκοπός μας είναι να φέρουμε τις εταιρίες κοντά στην νέα τεχνολογία να 
αναδείξουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν και να βοηθήσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις 
να εξελιχθούν, στηρίζοντας την καινοτομία σε όλες τις μορφές της.» 

Ανάμεσα στις ομιλίες για το cloud θα πραγματοποιηθούν επίσης ομιλίες για τον γενικό 
κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) αλλά και ζωντανά demo των 
προϊόντων λογισμικού και των υπηρεσιών που θα παρουσιαστούν από τους 
ομιλητές. Στο τέλος της εκδήλωσης ένας τυχερός θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει μετά 
από κλήρωση ένα Tablet HUAWEI MediaPad T3 10', ενώ κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης οι παρεβρισκόμενοι θα διεκδικήσουν και άλλα πολλά δώρα! 

Αναλυτικά η Agenda*: 

17:30-18:00 Εγγραφές 

18:00-18:10 Welcome Note – Σταμάτης Μπαρμπουνάκης, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων, 
interworks.cloud 

18:10-18:30 Intro: Democratizing Technology during the digital econοmy era, Karina 
Pereira, Senior Partner Development Manager, Microsoft 

18:30-19:00 Keynote: Cloud infrastructure what it is and how I can start my journey to 
cloud, Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, Senior Partner Development Manager, Microsoft 

19:00-19:15 Going Cloud! Γιώργος Παπαδάκης, CEO, IT Crete 
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19:15-19:30 Customer Testimonial: Πως το cloud ενίσχυσε την παραγωγικότητα της 
επιχείρησής μου, Ανυφαντάκης Ιωάννης, Senior Software Engineer του Ομίλου Ίκαρος 
(Κρήτη TV, Εφημερίδα Νέα Κρήτη, Portal Neakriti και Radio 98,4) 

19:30-19:45 Keynote: Business Solutions for small business and large enterprises, 
Σταμάτης Μπαρμπουνάκης, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων, interworks.cloud 

19:45-20:00 GDPR solutions for all kind of enterprises, Σταύρος Σαμιώτης, Partner 
Account Manager, interworks.cloud 

20:00-20:10 Exclusive Promo, Παναγιώτης Αξιώτης, Partner Account Manager, 
interworks.cloud 

20:10-20:15 Κλήρωση Δώρου: Tablet HUAWEI MediaPad T3 10' 

20:15-21:00 Networking 

Ημερομηνία και ώρα εκδήλωσης: Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου, 05:30 μ.μ. 

Τοποθεσία: Επιμελητήριου Ηρακλείου (Κορωναίου 9, Ηράκλειο 712 02) 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. 

Κάνε δωρεάν εγγραφή: http://marketing.interworks.cloud/herakleion-cloud-day-2018/   

*H agenda μπορεί να υποστεί αλλαγές μέχρι την ημερομηνία της εκδήλωσης 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Κρήτη TV, Εφημερίδα Νέα Κρήτη, Portal neakriti & Radio 98,4 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: Creta Tour, Stonetech Group, Γρηγόρης, CHC HOTELS  

 

Για την IT Crete: 

Η ITCrete - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ιδρύθηκε το 2011 από τον Παπαδάκη Γεώργιο με 
όραμα να μπορέσει να παρέχει ποιοτικές, εξειδικευμένες υπηρεσίες στον χώρο της 
πληροφορικής στην Κρήτη και όχι μόνο. Βασικός στόχος και σκοπός της ήταν και είναι η 
ολοκληρωμένη διαχείριση μίας επιχείρησης μέσω καινοτόμων, νέων τεχνολογιών και η 
παροχή υπηρεσιών δικτύων με σύγχρονα εξελιγμένα εργαλεία. Με βασικό άξονα το 
Office 365 της Microsoft και τη δημιουργία εταιρικών λύσεων βασισμένων στο 
Sharepoint Online, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα σημαντικό added value και μία 
σχέση εμπιστοσύνης με τους δεκάδες πελάτες της από όλο το φάσμα των επιχειρήσεων 
του τόπου μας. Περισσότερα: https://www.itcrete.com.gr/  

 

Για την interworks.cloud: 

Η interworks.cloud είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται από το 
2009 στο πεδίο των IT υπηρεσιών data center, παρέχοντας μεταξύ άλλων 
εξειδικευμένες υπηρεσίες φιλοξενίας/colocation, cloud computing καθώς και Microsoft 
Office 365/Azure. Αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα cloud data center 
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στην Ελλάδα, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών cloud (IaaS/PaaS/SaaS). Αυτή τη 
στιγμή η εταιρία αριθμεί περισσότερους από 150 συνεργάτες στην Ελλάδα, Κύπρο και 
Μάλτα, τους οποίους εξυπηρετεί από τα γραφεία της σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. 
Περισσότερα: https://resellers.interworks.cloud/home/ 
 

https://resellers.interworks.cloud/home/

