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20 listopada 2014 | Bezpieczny biznes
Począwszy od dziś przez dwa dni Warszawa będzie także stolicą bezpiecznego biznesu. Startuje
„6th Business Security Conference", najbardziej prestiżowe i najważniejsze wydarzenie w branży
bezpieczeństwa biznesu w Europie Środkowo‐Wschodniej.
Ideą organizowanej od sześciu lat Business Security Conference jest wymiana doświadczeń,
wypracowanie najlepszych rozwiązań prowadzących do synergii efektywności i bezpieczeństwa, a
także nawiązywanie dialogu i kontaktów biznesowych. Do najważniejszych zagadnień
tegorocznej edycji konferencji zaliczono zagrożenia korporacyjne, jak m.in. szpiegostwo,
cyberataki, korupcja, próby zniszczenia wizerunku firmy oraz przemyt.
– Konferencja przebiegnie pod hasłem „Change Your Business Perspective" , dlatego skupimy się
nie tylko nad tym, jak zagadnienia związane z bezpieczeństwem zmieniają perspektywę
biznesową, ale będziemy też dyskutować, jak rosnące wymagania biznesu zmieniają naszą
branżę – mówi Mirosław Greber, prezes Impel Security Polska, współorganizator konferencji. –
Wiodące zagadnienia tegorocznej konferencji i związany z nimi dobór zaproszonych prelegentów
z pewnością dobitnie zaświadczą, że między działalnością gospodarczą i sektorem publicznym a
szeroko rozumianym bezpieczeństwem jest coraz więcej punktów wspólnych. Jako jeden z
liderów branży bezpieczeństwa w Polsce i współorganizator konferencji tworzymy przestrzeń do
wspólnego, międzynarodowego dialogu dotyczącego znaczącej roli bezpieczeństwa w biznesie.
Dajemy także okazję do poznania aktualnych zmian w przepisach dotyczących zamówień
publicznych podczas prelekcji ekspertów z Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Konsultantów
Zamówień Publicznych oraz Konfederacji Lewiatan. Jestem przekonany, że konferencja umocni
szerzenie pozytywnych wzorców w branży security – dodaje Mirosław Greber.
Podczas konferencji wykłady wygłoszą światowej sławy eksperci i praktycy branży
bezpieczeństwa, między innymi Don Randall, szef bezpieczeństwa w Bank of England, Werner
Cooreman, szef ochrony DHL Express w Europie, Bernard Galea, szef bezpieczeństwa w FM
Logistics, Audrius Sapola, regionalny dyrektor bezpieczeństwa SEB Bank, Sebastian
Michalkiewicz, dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Ochrony PPL OKĘCIE, Marian Ślimak, dyrektor
bezpieczeństwa PKP SA oraz Bartosz Matysiak, zastępca dyrektora bezpieczeństwa Narodowego
Banku Polskiego.
Oprócz prelekcji specjalistów z dziedziny business security odbędzie się także kurs wykrywania
oszustw finansowych „The Fraud Detective". Poprowadzi go Nigel Iyer, stypendysta The
University of Leicester School of Menagment z ponad 25‐letnim doświadczenie w walce z
korupcją. Podczas konferencji odbędzie się premiera najnowszej na polskim rynku książki o
wyzwaniach dla branży security, praca zbiorowa „Bezpieczeństwo biznesu w XXI wieku".
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