5th Business Security Conference Security the key to business
Tegoroczna konferencja 5th Business Security Conference już za nami, a emocje, jakie nam
towarzyszyły podczas tego wydarzenia, wciąż pozostają na wysokim poziomie. Spośród
wszystkich naszych konferencji edycja „Security the key to business” była niezwykła pod
kilkoma względami. Przybyło na nią ponad 100 osób z różnych krajów, a wśród nich
uczestnicy, partnerzy, sponsorzy, światowej klasy eksperci oraz przedstawiciele mediów, co
pozwala klasyfikować minione wydarzenie jako największą imprezę w branży security w
Europie Środkowo-Wschodniej.
To niezwykłe wydarzenie, wypełnione było dużą dawką wiedzy oraz możliwościami
nawiązania nowych, obiecujących kontaktów biznesowych między gośćmi z Polski, Czech,
Rosji, Serbii, USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Belgii, Niemiec, Finlandii i wielu
innych krajów.
W dniach 24-25 października 2013 r. mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli tak
renomowanych firm i instytucji jak: Europol, NATO, Tesco, Volvo, BAT, Pfizer,
Deutsche Telecom, Baker & McKenzie, Temigroup, Control Risk, Impel, Deloitte czy
Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”! A to tylko część znakomitych ekspertów,
którzy zaszczycili nas swoją obecnością, by podzielić się z nami wiedzą i doświadczeniem.
W ramach konferencji sympatycy dobrych praktyk w bezpieczeństwie biznesu mieli
możliwość uczestniczenia w następujących panelach tematycznych:






bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
zwalczanie podróbek oraz nielegalnego obrotu towarów i ochrona marki,
wartość programów security i wykorzystanie technologii w bezpieczeństwie,
wyzwania dla branży handlowej,
zarządzanie polityką i biznesem w czasach globalnej niestabilności.

Wśród prelegentów byli:









Alexander Schol, Europol z prelekcją na temat współpracy sektora publicznego i
prywatnego, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz zwalczania podróbek;
Dr Christoph Rojahn, dyrektor w firmie Deloitte & Touche GmbH, który
przedstawi zagadnienia związane z due dilligence;
Mec. Marcin Fijałkowski z kancelarii prawnej Baker & McKenzie, który przybliży
nam kwestie związane z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży
podrabianych towarów („Nowe rozporządzenia dotyczące zwalczania podróbek”).
Andy Williams / Kursad Sak, Temigroup, którzy przedstawią nam „wschodnie” i
„zachodnie” podejście do kwestii walki z nielegalnym obrotem towarów („Restricting
Anti-illicit trade by Environment Suppression”).
Alan Brown, CSO Tesco, który opowie nam o bezpieczeństwie w branży handlowej.
David Shore, dyrektor ds. bezpieczeństwa w firmie Pfizer odpowiadający za obszar
EMEA, który poprowadzi prelekcję na temat podrabiania leków i związanych z tym
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zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów („Counterfeit Medicines – Threat to
Patient Health and Safety”).
Paweł Krawczyk, Senior Application Security Consultant w firmie Kainos z
prelekcją pt. "Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w dużej organizacji w
kontekście bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz zaufania ze strony klientów".
Olesya Abramenko, Security Officer, Volvo/ Russia z prezentacją pt. "Zwalczanie
podróbek i wyzwania z tym związane dla Rosji i krajów zrzeszonych we Wspólnocie
Niepodległych Państw".
Crawford Robinson, Group Security, BAT (British-American Tobacco) z
prezentacją pt. "Bezpieczeństwo skoncentrowane na zagrożeniach i ryzyku – Europa
jako slaby punkt".
Radek Havlis, Wiceprezydent ds. Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Deutsche
Telekom w Niemczech - "Bezpieczeństwo jako paliwo napędowe dla biznesu".
Marek Janke, Wiceprezes Zarządu, IMPEL SECURITY POLSKA z prezentacją pt.
"Zapewnianie bezpieczeństwa jako funkcja odpowiedzialności biznesowej".
Michał Kozak, Business Analyst in Corporate Investigations unit, Control Risks z
prelekcją na temat "Prowadzenie biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej – szanse i
zagrożenia".
Sebastian Michałkiewicz, Dyrektor Biura Ochrony Przedsiębiorstwa Państwowego
"Porty Lotnicze" z prelekcją na temat "Zarządzanie Ochroną w Portach Lotniczych".
Adrian Kendry, Senior Defence Econimist w oddziale Security Assessment Unit w
departamencie Emerging Security Challenges Division w NATO - pierwsza prelekcja
“Zarządzanie ekonomią, polityką i biznesem w czasach globalnej niepewności i
niestabilności” oraz druga prelekcja “Budowanie przyszłego dobrobytu poprzez
wzmacnianie międzynarodowej współpracy w obszarze bezpieczeństwa”.

>>> Biografie prelegentów - wiecej
info
info
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>>> Agenda konferencji - więcej

Podczas konferencji można było usłyszeć konkretne, praktyczne wskazówki, w jaki sposób
budować strategie innowacji oraz jak projektować, rozwijać i planować rozwój własny, aby
osiągnąć sukces na rynku globalnej niepewności.
Tematyka poszczególnych prelekcji została tak dobrana, aby z jednej strony inspirować i
zachęcać do wprowadzania innowacji w biznesie prowadzących do rozwoju całej
organizacji, z drugiej zaś - ukazywać realne zagrożenia dla bezpieczeństwa odgrywającego
kluczową rolę dla każdego biznesu i jego ciągłości działania.
Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, gościom i uczestnikom za osobisty udział
oraz merytoryczny wkład i jednocześnie zapraszamy na kolejną edycję konferencji Business
Security Conference, którą zaplanowano na rok 2014.
Więcej informacji o 6th Business Security Conference już wkrótce w zakładce
Konferencje!
Poniżej udostępniamy prezentacje z konferencji 5th Business Security Conference – Security
the key to business:

1. Kursad Sak, Andrew Williams,Temigroup: Ograniczenia środowiskowe w
nielegalnym handlu (Restricting Anti-illicit trade by Environment Suppression);
2. Olesya Abramenko, Volvo: Zwalczanie podróbek i wyzwania z tym związane dla
Rosji i krajów zrzeszonych we Wspólnocie Niepodległych Państw (Anti-counterfeiting
challenges in Russia and the Commonwealth of Independent States [CIS]);
3. Radek Havlis, Deutsche Telekom: Bezpieczeństwo jako paliwo napędowe dla
Twojego biznesu (Security - your business enabler).
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