
 

 

 

Πρόσκληση στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων 
της Think Silicon, An Applied Materials Company, 

στην Μεταμόρφωση Αττικής 

 

Σας προσκαλούμε στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας Think Silicon, an Applied 
Materials company, στην Μεταμόρφωση Αττικής.  

Λόγω της πανδημίας, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (virtually) στις 27 Μαΐου 2021 στις 
6 μ.μ.. Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να εγγραφείτε στην εκδήλωση. 

https://www.think-silicon.com/registration  

Οι ομιλητές, οι οποίοι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους, είναι: 

- Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας 
- Ο κ. Χρήστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας της Ελλάδας 

- Ο κ. Gary Dickerson, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Applied Materials 
- Ο κ. Κώστας Μάλλιος, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Applied AI Group of  Applied 

Materials 

Οι νέες εγκαταστάσεις μας στην Μεταμόρφωση Αττικής σηματοδοτούν ένα νέο πολύ συναρπαστικό 
κεφάλαιο στη στρατηγική ανάπτυξης μας και καθιστούν τη Think Silicon και την Ελλάδα ως ένα βασικό 

κέντρο σχεδιασμού τεχνολογίας στην Ευρώπη. Τον τελευταίο χρόνο, η Think Silicon έχει 
μετασχηματιστεί από start-up σε μέλος πολυεθνικής εταιρείας μέσω της ενσωμάτωσής της στoν 
οργανισμό της Applied Materials και της επένδυσης που ακολούθησε την εξαγορά. Έχουμε καταφέρει 
να εμπλουτίσουμε την γκάμα των επεξεργαστών γραφικών (GPUs) σχεδιάζοντας νέα προϊόντα για 
την αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχουμε πετύχει η πελατειακή μας βάση να αποτελείται από  
παγκόσμιους ηγέτες της αγοράς των ημιαγωγών δίνοντάς μας τη δυνατότητα να διαμορφώνουμε τις 
συσκευές και τις εφαρμογές του μέλλοντος. Έχοντας ξεκινήσει τις διαδικασίες δημιουργίας ενός 
τεχνολογικού κόμβου καινοτομίας για την Applied Materials στην Ευρώπη, προσλαμβάνουμε με 
υψηλό ρυθμό πολύ ταλαντούχους και έμπειρους μηχανικούς από όλο τον κόσμο. 

Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς να μας τιμήσετε με την παρουσία σας αυτήν την ξεχωριστή μέρα για 
την εταιρεία μας και να δείτε έναν εντελώς νέο κόσμο δυνατοτήτων. Αναπτύσσουμε την τεχνολογία 
που διαμορφώνει τα προϊόντα του μέλλοντος καθιστώντας δυνατό ένα καλύτερο μέλλον. 

Με εκτίμηση,  

Γεώργιος Σιδηρόπουλος 

Co-founder, Senior Director of  Think Silicon & 
Country President of  Applied Materials 

 

Ιάκωβος Σταμούλης 

Product Development Director of Think Silicon 

 

https://www.think-silicon.com/registration

