ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η NewCo AE περήφανος Χρυσός Χορηγός στο 1ο
Blockchain Conference & Crypro Conference στη
Θεσσαλονίκη στις 21 Ιουνίου.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το 1ο Blockchain & Crypto Conference που διοργανώνει η
Insurance Innovation στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 21 Ιουνίου στο Grand Hotel Palace, και το οποίο
θα εστιάσει στις καινοτόμες τεχνολογίες Blockchain.

Η NewCo A.E., εταιρεία νέων τεχνολογιών που ήδη εισάγει στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες
με τεχνολογία Blockchain θα είναι περήφανος Χρυσός Χορηγός του 1ου Blockchain & Crypto
Conference.

Με σύνθημα «Unlocking Blockchain», το 1ο Blockchain & Crypto Conference, φιλοδοξεί να
αποκρυπτογραφήσει τεχνολογίες που προσφέρουν ασφαλείς συναλλαγές, διαφάνεια, αξιοπιστία
και προστασία στους πολίτες.

Στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της New Co Α.Ε, κ. Εμμανουήλ
Χρυσοστάλης θα αναπτύξει το θέμα «Αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογιών Blockchain &
Internet of Things».

Στο συνέδριο που διοργανώνει η Insurance Innovation θα μιλήσουν επιστήμονες από την Ελλάδα
και τον κόσμο που ειδικεύονται σε τεχνολογίες αιχμής.Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
παρακολουθήσουν το συνέδριο δωρεάν δια ζώσης ή ψηφιακά.
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Αναλυτικά το πρόγραμμα, οι ομιλητές και ο τρόπος εγγραφής στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://blockchainconference2022.gr
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Σχετικά με τη NewCo
Η NewCo A.E. (μέλος του Ελληνικού Οικοσυστήματος Νεοφυών Επιχειρήσεων) προσφέρει σύγχρονες
λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες ψηφιοποίησης ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών, αξιοποιώντας τις
τεχνολογίες Blockchain & Internet of Things (IoT), βασικούς τεχνολογικούς πυλώνες της 4ης Βιομηχανικής
Επανάστασης.

Οι παρεχόμενες λύσης της εταιρείας είναι:
Η υπηρεσία Blockchain Certification για την πιστοποίηση ψηφιακών εγγράφων με νομική ή οικονομική
αξία.
Το e-health περικάρπιο Tap2SOS, ένα καινοτόμο προϊόν για την ασφάλεια των πολιτών.
Οι υπηρεσίες Smart Shielding με χρήση τεχνολογίας NFC και Blockchain (μηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας) ιδανικό για μετρητές εταιρειών παροχής ενέργειας και ύδρευσης καθώς επίσης και στον κλάδο
των logistics με στόχο την αποτροπή πρόσβασης τρίτων και τη διασφάλιση ακεραιότητας μετρητών και
containers.

