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Study in Greece Virtual Fair: Expanding Bridges between Greek and USA Universities 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι 

Καλή χρονιά, με υγεία και κάθε καλό!! 

 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη της εικονικής έκθεσης 

Study in Greece Virtual Fair: Expanding Bridges between Greek and USA Universities. Η 

εγκαινίαση της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης την 24η 

Ιανουαρίου 2022 – Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εξωτερικών. Συνημμένη με το παρόν μήνυμα σας 

αποστέλλεται και η πρόσκληση για την εκδήλωση, η οποία επιπλέον αναφέρεται και στη 

διεύρυνση των συνεργασιών μεταξύ Ελληνικών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων. 

Η καινοτόμα αυτή δράση της εικονικής έκθεσης, η οποία θα είναι διαθέσιμη για ένα έτος και 

θα μπορεί να παρουσιάζεται στο πλαίσιο διάφορων εκδηλώσεων, θα προσφέρει σε όλα τα 

Ελληνικά Πανεπιστήμια τη δυνατότητα διαδικτυακής προβολής τους, αποτελώντας μια από τις 

σημαντικότερες εκδηλώσεις εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του ελληνικού ακαδημαϊκού 

κόσμου.  

Η έκθεση υλοποιείται μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό τρισδιάστατο περιβάλλον, 

όπου κάθε Πανεπιστήμιο θα συμμετέχει με το δικό του εικονικό περίπτερο (booth). Επισκέπτες 

από όλον τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορούνται σχετικά με την ιστορία, το 

προφίλ αλλά και τα προγράμματα σπουδών κάθε Πανεπιστημίου, μέσω ενός έξυπνου και 

σύγχρονου διαδραστικού τρόπου.  

Για τους σκοπούς της αποτελεσματικότερης διαμόρφωσης ενός ψηφιακού περιπτέρου, που θα 

αντανακλά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χαρακτήρα και την ποιότητα του ιδρύματός σας, 

σας παρακαλούμε να ενημερώσετε την ακαδημαϊκή σας κοινότητα, προκειμένου να μας 

αποσταλεί, εάν υπάρχει, νεότερο-επικαιροποιημένο ψηφιακό προωθητικό υλικό (logo, video, 

flyers), αντιπροσωπευτικό του ιδρύματός σας, προκειμένου να το ενσωματώσουμε στην 

ανάπτυξη του booth. Επιπλέον, σας παρακαλούμε να μας δηλώσετε έναν, ή περισσότερους, 

συνεργάτες σας οι οποίοι θα είναι συνδεδεμένοι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
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στελεχώνοντας το εικονικό περίπτερο. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα να παρέχουν 

πληροφορίες για το ίδρυμα και τα προγράμματά του, σε πραγματικό χρόνο. 

Θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι η ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της  οποίας υλοποιείται 

η Study in Greece Global Virtual Fair, παρέχει τη δυνατότητα να διοργανώνονται ζωντανές 

εκδηλώσεις ενημέρωσης του διεθνούς κοινού και προώθησης του ελληνικού ακαδημαϊκού 

κόσμου.  

Τέλος, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε την παρούσα πληροφορία στην ακαδημαϊκή σας 

κοινότητα, για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Θα ακολουθήσει σύντομα νεότερη 

ενημέρωση αναφορικά με το πρόγραμμα και τις τεχνικές λεπτομέρειες (ηλεκτρονικός 

σύνδεσμος, κλπ.). 

Σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συνεργασία σας και παραμένουμε πάντα στη 

διάθεσή σας.  

Με εκτίμηση 

Εκ μέρους της δράσης Study in Greece 

 

 

 

Χρήστος Μιχαλακέλης 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Study in Greece 

 

 

 

 


