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Emvelia Technologies and HEROTECH8 Sign Exclusive Deal to Bring to Greece &
Cyprus, the British Autonomous Drone-in-a-Box Solution used for Security and
Inspection

Emvelia Technologies has signed an exclusive deal to represent HEROTECH8 in Greece
and Cyprus. The British Drone-in-a-Box solution using Machine Learning and Computer
Vision is fully autonomous and is currently used for security in the nuclear power plants in
Britain and Energy facilities in France.

Emvelia is changing the landscape in Greece by offering HEROTECH8’s all-in-one solution
for increased security in any industrial setup or facility and by allowing construction
companies to inspect megastructures safely.

Lorenzo Campanis, CEO of Emvelia said: “We look ahead with the ultimate goal to provide
the tools for boosting Innovation in Greece and Cyprus. We use technology and automation
to make the Hellenic Industrial space, safer and more connected”.

From today, any industrial facility, construction, energy and transport company, can increase
their inspection capability and security with the support of Emvelia and HEROTECH8’s
Drone-in-a-Box solution.

Edward Anastassacos, CEO of HEROTECH8 said: “We are excited to work with Emvelia
and look forward to bringing our autonomous solution to the Hellenic market”.

What differentiates HEROTECH8’s solution from all other Drone-in-a-Box solutions, is the
accessible price and the fact some of the best drones have been enhanced with Artificial
Intelligence and Computer Vision to work autonomously, around the clock, day and night.

Find out more: https://emvelia.com/what-we-do/drone-in-a-box
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Αθηνα, 9 /6/ 2022

Η Emvelia Technologies και η HEROTECH8 υπογράφουν αποκλειστική συμφωνία για
να φέρουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, τη βρετανική αυτόνομη λύση Drone-in-a-Box
που χρησιμοποιείται για την ασφάλεια και την επιθεώρηση.

Η Emvelia Technologies υπέγραψε αποκλειστική συμφωνία για την αντιπροσώπευση της
HEROTECH8 σε Ελλάδα και Κύπρο. Η βρετανική λύση Drone-in-a-Box που χρησιμοποιεί
Machine Learning και Computer Vision είναι πλήρως αυτόνομη και χρησιμοποιείται επί του
παρόντος για την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών της Βρετανίας και των ενεργειακών
εγκαταστάσεων στη Γαλλία.

Η Emvelia αλλάζει το τοπίο στην Ελλάδα, προσφέροντας την all-in-one λύση της
HEROTECH8 για αυξημένη ασφάλεια σε οποιαδήποτε βιομηχανική εγκατάσταση και
επιτρέποντας στις κατασκευαστικές εταιρείες να επιθεωρούν με ασφάλεια μεγάλες δομές.

Ο Lorenzo Campanis, Διευθύνων Σύμβουλος της Emvelia δήλωσε: «Κοιτάμε μπροστά με
απώτερο στόχο να παρέχουμε εργαλεία καινοτομίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Εισάγουμε
υπερσύγχρονες τεχνολογικές λύσεις στον Ελληνικό Βιομηχανικό χώρο, κάνοντάς τον
ασφαλέστερο και πιο ανταγωνιστικό.

Από σήμερα κάθε βιομηχανική εγκατάσταση, κατασκευαστική και ενεργειακή εταιρεία, μπορεί
να αυξήσει τις ικανότητες επιθεώρησης και  ασφάλειάς της με την υποστήριξη της Emvelia
και της λύσης Drone-in-a-Box της HEROTECH8.

Ο Edward Anastassacos, Διευθύνων Σύμβουλος της HEROTECH8 δήλωσε: «Είμαστε
ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Emvelia και ανυπομονούμε να φέρουμε την
αυτόνομη λύση μας στην Ελληνική αγορά».

Αυτό που διαφοροποιεί τη HEROTECH8 από όλες τις άλλες εταιρείες Drone-in-a-Box, είναι η
προσιτή τιμή και το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα drones έχουν βελτιωθεί με Τεχνητή
Νοημοσύνη και Computer Vision για να λειτουργούν αυτόνομα, όλο το εικοσιτετράωρο, μέρα
και νύχτα.

Find out more: https://emvelia.com/what-we-do/drone-in-a-box
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