
 

 

 

DigilabSeriesby #RouteLab! 

      «Μαζί στηρίζουμε το αύριο!»…και το αποδείξαμε! 

ΤοDigiLabSeriesbyRouteLabολοκληρώθηκε αφήνοντας σε θεατές, 
φυσικούς και διαδικτυακούς, τις καλύτερες των εντυπώσεωνκαι μια 
αισιόδοξη νότα και θετική ματιά στις εξελίξεις των καιρών.  

Στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών στις 9, 10 & 11 Δεκεμβρίου 2021,η 3η 
στάση τουRouteLab, εναρμονισμένη στις απαιτήσεις των 
καιρών,μετασχηματίστηκε ψηφιακά και δημιούργησε τη σιεράDigiLab. 

 

Η τριήμερη ειδική σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων – συναντήσεων 
Μεταφοράς Γνώσης πραγματοποιήθηκε με τη σφραγίδα του #RouteLab 
και τη συν-διοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του ΣΕΒ ΠΕ 
& ΔΕ του ΤΕΕ / ΤΔΕ, της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, του  Περιφερειακού 
Τηλεοπτικού Σταθμού ΙΟΝΙΑΝ TV, καθώς και τη στήριξη των 
Επιμελητηρίων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, του 
Πανεπιστημίου Πατρών και του προγράμματος egg της Τράπεζας 
Eurobank,η οποία από την πρώτη στιγμή και το πρώτο RouteLab 
αγκάλιασε τη δράση με όλο το δυναμικό της. 
 

Με πλήρη γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία, 
αλλά και με συνέπεια στον στόχο του να δημιουργήσει το κατάλληλο 
περιβάλλον και τις προϋποθέσεις ζύμωσης ανταλλαγής ιδεών και 



εναλλακτικών προτάσεων, το #RouteLabδημιούργησε για τρεις ημέρες 
μία κυψέλη του επιχειρείν, του ψηφιακού μετασχηματισμού, των 
πρωτότυπων ιδεών, της καινοτομίας. 
 

Το ειδικότερο θεματικό πλαίσιο, “Ψηφιακός μετασχηματισμός, 
Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα και Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας!”μέσα από παρουσιάσεις εμπνευσμένων ανθρώπων και πάνελ 
συζήτησης με εκλεκτούς καλεσμένους, αναπτύχθηκε και αναλύθηκε 
διεξοδικά. Σχέδια και οράματα που συναντήθηκαν επί σκηνής, 
αντίθετες ή διαφορετικές απόψεις, εισηγήσεις που εντυπωσίασαν, 
ιστορίες που αποκάλυψαν κρυμμένες αλήθειες,  άνθρωποι της 
πολιτικής ζωής, εκπρόσωποι της τοπικής και εγχώριας 
επιχειρηματικότητας ανέδειξανκαλές πρακτικές και παράλληλα έδειξαν 
το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε προς την κατεύθυνση της 
βιώσιμης ανάπτυξης. 

Θεματικές συζητήσεις και εισηγήσεις εμβάθυναν σε πεδία όπως 
Πρωτογενής Τομέας, Tourism 4.0, Δημιουργική Βιομηχανία, Industry 4.0 
& Innovative Ecosystem, Υποδομές και περίτεχνα παρουσίασαν τις 
δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας. 

Από την Πάτρα και τα Παλαιά Σφαγεία, το RouteLabέφτασε σε όλον τον 
κόσμο και μετέφερε τη γνώση, την εμπειρία, τους εναλλακτικούς 
δρόμους του επιχειρείν και υποσχέθηκε σε κοινό και τηλεθεατές ότι θα 

συνεχίσει την ανοδική πορεία του. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις ενότητες  του DigiLab Series by 
RouteLab εδώ: http://bit.ly/3ysBXzM 

 

 

Περισσότερεςπληροφορίες: 
 

Fb: Routelab Ionian  
Instagram: Route Lab 

Twitter: Route Lab 
www.routelab.gr  
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