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Δυναμική παρουςία τησ DataScouting ςτο παγκόςμιο ςυνζδριο τησ FIBEP ςτην Ουάςινγκτον 
 
Η DataScouting ςυμμετείχε και φζτοσ ςτο παγκόςμιο ςυνζδριο τθσ FIBEP ςτθν Ουάςινγκτον, 17-18  
Νοεμβρίου. Το 48ο  World Media Intelligence Congress είχε ωσ κεντρικό κζμα το «From Media 
Intelligence to Business Intelligence», με περιςςότερουσ από 40 ομιλθτζσ και πάνω από 160 
ςφνεδρουσ από περιςςότερεσ από 30 χϊρεσ ανά τον κόςμο. Μεταξφ των ομιλθτϊν ιταν και ο κ. 
Σταφροσ Βολογιαννίδθσ, ιδρυτισ τθσ DataScouting, που παρουςίαςε τισ τελευταίεσ τεχνολογικζσ 
εξελίξεισ ςτθν επεξεργαςία οπτικοακουςτικοφ υλικοφ ςε ραδιόφωνο και τθλεόραςθ. Η 
DataScouting ςτιριξε το ςυνζδριο τθσ FIBEP ωσ Congress Partner και ςυμμετείχε και ωσ εκκζτθσ με 
τισ λφςεισ λογιςμικοφ που διακζτει για print και broadcast media monitoring, παρουςιάηοντασ 
εξειδικευμζνα εργαλεία για logo detection, ad monitoring και αναγνϊριςθ φωνισ. Επιπλζον, θ 
DataScouting διοργάνωςε το Super Networking Session (SNS), για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά, μετά τθν 
επιτυχία του ςτο παγκόςμιο ςυνζδριο τθσ FIBEP ςτθ Βιζννθ το 2015.  Και φζτοσ, ςυντονίςτρια του 
SNS ιταν θ κα Καρακεβά Σοφία, Υπεφκυνθ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ ςτθν DataScouting και μία 
εκ των επτά Αντιπροζδρων τθσ FIBEP.  Το World Media Intelligence Congress τθσ FIBEP είναι το 
μεγαλφτερο παγκόςμιο ςυνζδριο για το χϊρο των media, των δθμοςίων ςχζςεων και τθσ εταιρικισ 
επικοινωνίασ. Η FIBEP είναι θ μεγαλφτερθ ζνωςθ για τθν παρακολοφκθςθ και ανάλυςθ 
μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ ςτον κόςμο (Media Intelligence).  
 
Σχετικά με τη FIBEP 
Η FIBEP είναι θ μεγαλφτερθ ζνωςθ ςτον κόςμο ςτο χϊρο του media intelligence με πάνω από 
13.800 υπαλλιλουσ και 120 μζλθ ςε περιςςότερεσ από 60 χϊρεσ από όλο τον κόςμο.  Οι υπθρεςίεσ 
παρακολοφκθςθσ media και ανάλυςθσ που παρζχουν τα μζλθ τθσ FIBEP από τα μζςα μαηικισ 
ενθμζρωςθσ και social media ςε εκατοντάδεσ χιλιάδεσ πελάτεσ (όπωσ επιχειριςεισ, κυβερνθτικοί 
και μθ οργανιςμοί) αποτελοφν απαραίτθτο εργαλείο για τθν αποτελεςματικι ςυγκζντρωςθ και 
διαχείριςθ πλθροφοριϊν ςυνειςφζροντασ κακοριςτικά ςτθ λιψθ ςωςτϊν και επιτυχθμζνων 
αποφάςεων. Η FIBEP ιδρφκθκε το 1953 ςτο Παρίςι και θ Γενικι Γραμματεία εδρεφει ςτθ Βιζννθ.  
 
Σχετικά με τη DataScouting 
Η DataScouting είναι μία εταιρία παροχισ και ανάπτυξθσ λογιςμικοφ και τεχνολογικϊν υπθρεςιϊν 
Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν με εξειδίκευςθ ςτθν ανάπτυξθ καινοτόμων λφςεων για εταιρίεσ και 
οργανιςμοφσ media monitoring, βιβλιοκικεσ, αρχεία και μουςεία, και εταιρίεσ.  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, επικοινωνιςτε με τθν κα Σοφία Καρακεβά, CMO, 
soka@datascouting.com  
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