COMMAND CONTROL - WIODĄCE WYDARZENIE POŚWIĘCONE
BEZPIECZEŃSTWU W SIECI

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność ogłosić, że Targi Monachijskie organizują w dniach 20-22 września 2018
r. unikalne w Europie wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu w sieci.
Command Control to nie tylko formuła kongresu czy targów – to przede wszystkim
różnorodność interaktywnych szkoleń, warsztatów i pokazów. Wystawcy prezentują
uczestnikom wspólne i indywidualne pokazy dla wybranej tematyki, proponują swoje
najnowsze rozwiązania. To konkretne rozwiązania skierowane do biznesu.
Bezpieczeństwo w sieci dotyczy wszystkich obszarów działalności: przemysłu, finansów,
ubezpieczeń, dostaw energii, ochrony zdrowia, e-handlu, urzędów państwowych itd.
Cyber security to nie tylko wyzwanie dla specjalistów IT, ale też istotny czynnik decyzyjny dla
zarządów firm, dyrektorów ds. informatyki, szefów do spraw bezpieczeństwa, kierowników
IT, osób odpowiedzialnych za ochronę danych, zarządzających ryzykiem, ekspertów
prawnych, kierowników produkcji i technologii. Dla tych osób skierowany jest właśnie
Command Control.
Impreza ma charakter międzynarodowy – najwybitniejsi specjaliści z całego świata będą
rozmawiać o bezpiecznej przyszłości, wskazywać nowe rozwiązania i instruować jak sprawy
bezpieczeństwa w sieci wprowadzać do firm i organizacji. Spotkania prowadzone są w
języku angielskim i mogą być tłumaczone na język niemiecki.
Bezpieczeństwo zasobów informatycznych jest istotnym czynnikiem wzrostu. Pozwala na
zwiększanie konkurencyjności i na stosowanie nowych modeli biznesowych, chroni
korporacyjne wartości i pozycję na rynku. Światowi liderzy branży są gotowi podzielić się
swoją wiedzą na 3-dniowym spotkaniu w Monachium. A Monachium to europejskie centrum
branży high-tech. Wiodące grupy technologiczne mają tu swoje siedziby, swoje centra
rozwojowe, które pracują min. nad produktami bezpieczeństwa cyfrowego, w tym największe
w Niemczech Centrum Rozwojowe Sieci.
Szczegółowy program imprezy, informacje o uczestnikach dostępne są na stronie Command
Control.
BILETY dla uczestników:
Każdy uczestnik imprezy ma prawo do indywidualnego wyboru tematów, wejściówka
zapewnia dostęp do wybranych obszarów tematycznych, do pokazów, warsztatów i szkoleń,
peer-to-peer sesji, kursów mistrzowskich itp.
Do dnia 8 czerwca br. bilety można nabyć ze zniżka. Zakup biletów odbywa się wyłącznie
online na stronie targów.

Informacje i cennik biletów

Rodzaj Biletu
Bilet jednodniowy na miejscu
Bilet jednodniowy online
Bilet jednodniowy early bird
Bilet trzydniowy na miejscu
Bilet trzydniowy online
Bilet trzydniowy early bird

CEO
1490€
1290€
1190€
2290€
1990€
1790€

Normalny
590€
490€
390€
890€
790€
690€

Studencki
96€
80€
156€
130€

Każdy bilet zapewnia:
- Dostęp do wszystkich prezentacji, pokazów, wystaw, warsztatów, kursów, sesji peer-topeer i wydarzeń.
- Spersonalizowane rekomendacje dotyczące uczestnictwa w poszczególnych punktach
programu; min. propozycja odpowiednich sesji peer-to-peer według branży, funkcji, wiedzy
specjalistycznej.
- Udostępnione wszelkie dokumenty i informacje także po wydarzeniu.
- Korzystanie z kateringu.
- Dostęp do kongresowej sieci wifi.
Bilet CEO zapewnia:
-Check-in VIP przy głównym wejściu do centrum kongresowego ICM.
-Dostęp do salonu CEO w restauracji Seeblick włącznie z kateringiem VIP.
-Kompilacja indywidualnej "Agendy CEO" z min. CEO-Masterclass, CEO Guided Tour,
specjalnych spotkań "CEO-Speaker 1: 1"

Godziny otwarcia:
Czwartek, piątek 20-21.09.
Sobota , 22.09.

09:00 –18:00
09:00 –16:30

Adres: Messe München GmbH, Messegelände, 81823 München, Niemcy – Budynek
Centrum Kongresowego ICM

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie: https://www.cmdctrl.com/ lub w:
Biurze Targów Monachijskich w Polsce
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa
tel. 22 620 44 15, 22 850 20 42
www.targiwmonachium.pl
e-mail: info@targiwmonachium.pl

