Η Gizelis Robotics στις Τοπ 5 νεοσύστατες ρομποτικές
εταιρίες του κόσμου για βιομηχανικές εφαρμογές ανάμεσα σε 589
επιχειρήσεις.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μια σημαντική διάκριση παγκοσμίως για την Gizelis Robotics έρχεται μετά από εφαρμογή
καινοτόμων ρομποτικών λύσεων στον τομέα της γενικής βιομηχανίας
Οι αναλυτές καινοτομίας της StartUs Insights εξέτασαν πρόσφατα αναδυόμενες τεχνολογίες από 589
ανερχόμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις που εργάζονται σε ρομποτικές λύσεις και εφαρμογές για
τον μεταποιητικό και βιομηχανικό τομέα. Αυτή τη φορά, επέλεξαν 5 εταιρείες ρομποτικής ανάμεσα στις
οποίες είναι η Gizelis Robotics. H πλατφόρμα StartUs Insights καλύπτει 1.116.000+ νεοσύστατες και
αναδυόμενες εταιρείες και εξετάζει την καινοτομία στον τομέα της ρομποτικής στη γενική βιομηχανία.
Για αυτήν την έρευνα, εντόπισαν 589 σχετικές λύσεις και επέλεξαν τις τοπ 5 με καινοτόμα τεχνολογική
υπεροχή. Η Gizelis Robotics επιλέχθηκε με βάση την ρομποτική εφαρμογή συγκόλλησης με το ρομπότ
Roboweld, που αυξάνει την παραγωγικότητα με την υψηλή του ακρίβεια.
‘Συνδυάζοντας την ανθρώπινη ικανότητα με τη ρομποτική αξιοπιστία και την αυτονομία, οι ελληνικές
βιομηχανίες και επιχειρήσεις μπορούν σήμερα να καινοτομήσουν και βιώσουν επιχειρηματική
ανάπτυξη στο πλαίσιο του Industry 4.0. Αισθάνομαι περήφανος που η εταιρία διακρίνεται παγκοσμίως
και θα ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την ανάπτυξή μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η
Ελληνική βιομηχανία προχωράει δυναμικά στην εποχή του Industry 4.0 και έχει όλα τα εφόδια για να
προσεγγίσει και κερδίσει τις διεθνείς αγορές’. Ευάγγελος Γκιζελής, Founder & CEO, Gizelils Robotics
Ο παγκόσμιος χάρτης Global Startup Heat Map της StartUs Insights απεικονίζει τις 5 νεοσύστατες και
αναδυόμενες εταιρείες που αναπτύσσουν λύσεις ρομποτικής.
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GIZELIS ROBOTICS
Βιομηχανική & επιχειρηματική αριστεία ρομποτικής
Η Gizelis Robotics είναι η πιο σύγχρονη εταιρία ρομποτικών λύσεων, προϊόντων και βιομηχανικών
εφαρμογών στην Ελλάδα. Παρέχει τόσο μοναδικές και κατ’ απαίτηση ρομποτικές λύσεις όσο και
συνδυαστικές λύσεις ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης στην Ελληνική βιομηχανία και αγορές του
εξωτερικού.
StartUs Insights
Η StartUs Insights είναι παγκόσμιος οργανισμός που εδρεύει στην Αυστρία. Εξειδικεύεται στην έγκαιρη
αναγνώριση των νεοεμφανιζόμενων επιχειρήσεων, των τεχνολογιών και των επιχειρηματικών τους
μοντέλων. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας που βασίζεται σε δεδομένα
και τεχνητή νοημοσύνη.
BROOKSTREET EQUITY PARTNERS LLP

Η Brookstreet Equity Partners ("Brookstreet") είναι στρατηγικός εταίρος της Gizelis Robotics.
Υποστηρίζει τον τομέα ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης της Gizelis Robotics. Η συνεργασία
συνδυάζει την οικονομική εμπειρογνωμοσύνη και εμπορική υποστήριξη της Brookstreet στην Gizelis
Robotics στο πλαίσιο της ανάπτυξης της αγοράς αυτοματισμών Industry 4.0.
Website links – www.grobotics.eu, https://brookstreetequity.com/, https://www.startus-insights.com/
GIZELIS ROBOTICS
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Gizelis Robotics in the Top 5 newly established
robotic companies in the world for industrial applications amongst 589
companies.
24.06.2020
Press Release
A global distinction for Gizelis Robotics arrives after the implementation of innovative robotic
solutions in the general industry
StartUs Insights Innovation Analysts recently looked into emerging technologies and up-and-coming
startups working on solutions for the manufacturing sector. They chose 5 promising robotics startups,
one of them being Gizelis Robotics in Greece. Using their StartUs Insights Platform, covering 1.116.000+
startups & emerging companies, they looked at innovation in the field of robotics in manufacturing. For
this research, they identified 589 relevant solutions and picked 5 to showcase. Gizelis Robotics was
chosen for works on robots for industrial welding. Roboweld, one of our products, is suitable for metal
inert gas (MIG) and metal active gas (MAG) welding.
‘The combination of human ability with robotic reliability and autonomy for industries and businesses
can generate innovation and improve business growth under Industry 4.0. I feel honored for our global
distinction and will continue to strengthen our growth initiatives in Greece and worldwide. Greek
industry is making strong progress in the era of Industry 4.0 and has all the advantages to approach and
win international markets using our robotics systems and solutions'. Evangelos Gizelis, Founder & CEO,
Gizelis Robotics.
The Global Startup Heat Map highlights Gizelis Robotics developing industrial robotics solutions.

GIZELIS ROBOTICS
Industrial & business robotics excellence
Gizelis Robotics is the most modern robotic solutions company in Greece, offering products and
solutions in a variety of industrial applications. It provides both unique and on-demand robotic solutions
as well as combined robotic and artificial intelligence solutions for the Greek and international industry.
StartUs Insights
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StartUs Insights is a worldwide operating company headquartered in Austria. We specialize in the early
identification of emerging startups, technologies, and their business models. We deliver actionable
innovation intelligence driven by big data and artificial intelligence.
BROOKSTREET EQUITY PARTNERS LLP

is Gizelis Robotics strategic partner. A unique, commercially motivated and flexible
Private Equity/Venture Capital (PEVC) investment group supporting companies which experience
transformational growth. Our mission is to be “the leading investor and partner for innovative,
profitable, high-growth and extrovert small-cap (SME) out-performers”. Based out of London (the
bridge of the world) we outreach USA, Europe, Middle East and Asia. We seek opportunities in
asymmetric (emerging and developing) markets where we have a distinct competitive advantage to
apply Anglo-Saxon models of growth and expansion. Currently we are very active in SE Europe.
BROOKSTREET

Website links – www.grobotics.eu, https://brookstreetequity.com/, https://www.startus-insights.com/
https://www.startus-insights.com/innovators-guide/5-top-robotics-startups-impacting-themanufacturing-industry/#.XvGkjIBRAmU.linkedin
GIZELIS ROBOTICS
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