Mezinárodní bezpečnostní konference

Konference je součástí FUTURE FORCES FORUM

12. – 13. října 2017 • Hotel DAP, Praha
Konference je pořádána pod odbornou záštitou
European Cyber Security Excellence Center

Konference je pořádána
pod záštitou:

Kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. Průmyslové řídicí systémy (ICS) jsou důležitou součástí kritické infrastruktury, bohužel však na
ně zatím není kladen patřičný důraz, a to i přesto, že v posledních letech byla řada
kybernetických útoků vedena právě proti ICS. Průmyslové technologie se inspirují
a využívají prvky běžné ve světě ICT, aby dosáhly lepší propojitelnosti. Propojení IT
a OT nebo koncept IoT vedou k vyšší produktivitě, avšak zároveň se průmyslové řídicí systémy stávají výrazně zranitelnějšími před kybernetickými útoky. Konference bude hledat odpověď na základní otázku: „Jak jsou výrobní podniky připraveny
na zmíněné hrozby?“. Vytvoří jedinečné fórum pro partnery a účastníky k diskusi
a k výměně informací a zkušeností z oblasti ICS a kybernetické bezpečnosti, bude
hledat alternativní řešení nastolených problémů, a to zejména prostřednictvím
zapojení světově uznávaných odborníků v oblasti bezpečnosti a ICS systémů. Dalším z cílů konference bude také odstranění komunikačních bariér mezi odborníky
„z provozu“ a výkonnými manažery. Konference je organizována jako regionální,
s účastí zemí V4, Německa a Rakouska (V4 + 2). Záměrem je vytvořit novou komunikační platformu pro odborníky v oblasti bezpečnosti průmyslových řídicích
systémů.

Konference se zaměří na následující témata:
• Aktuální a budoucí kybernetické hrozby a jejich řešení
• Nové technologické trendy v oblasti bezpečnosti ICS
• Kybernetická bezpečnost jako investice do ochrany vlastní
firmy a celé společnosti
• Průmysl 4.0 (internet věcí) ve vztahu na bezpečnost ICS
• Lidský faktor a související témata
• Obchodní příležitosti v oblasti kybernetické bezpečnosti

Publikum konference:
Konference je zaměřena především na střední a vyšší management výrobních,
zpracovatelských a distribučních průmyslových podniků. Očekává se rovněž účast
zástupců kritické infrastruktury, veřejného sektoru, bezpečnostních a ozbrojených
složek a akademické obce. Vítáni jsou rovněž zástupci výrobců moderních informačních a komunikačních technologií a moderních bezpečných průmyslových
řídicích systémů.

Účastnický poplatek: 6.900,- bez DPH

Hlavní partner konference

Konference je součástí Evropského měsíce
kybernetické bezpečnosti

Programový výbor konference:
Předseda
• Petr JIRÁSEK, člen mezinárodní komise kybernetické bezpečnosti, Česká republika
Čestní předsedové
• Prof. Boris ŠIMÁK, České vysoké učení technické v Praze, Česká republika
• Doc. Josef POŽÁR, proděkan pro studium a rozvoj, Fakulta bezpečnostního
managementu, Policejní akademie České republiky v Praze, Česká republika
Členové
• João Miguel ÃNNES, specialista kyber bezpečnosti Rady ředitelů AFCEA Portugalsko,
Portugalsko
• plk. v zál. Miroslav BRVNIŠŤAN, prezident, AFCEA Slovensko, Slovensko
• Jaroslav BURČÍK, České vysoké učení technické v Praze, Česká republika
• Doc. Jaroslav DOČKAL, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost, VŠKE, Česká republika
• Tomáš HEJLÍK, člen, European Cyber Security Excellence Center, Česká republika
• Andrej HRADŇANSKÝ, člen, European Cyber Security Excellence Center,
Česká republika
• Michal KOHÚT, člen, European Cyber Security Excellence Center, Česká republika
• Zdeněk LOKAJ, člen, European Cyber Security Excellence Center, Česká republika
• Peter LUKÁČ, Odborný rada, Oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Český
telekomunikační úřad, Česká republika
• Ing. Karel MACEK, vedoucí oddělení bezpečnosti ICT, Odbor rozvoje a bezpečnosti ICT,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká republika
• Tomáš MÜLLER, prezident, Česká pobočka AFCEA, Česká republika
• Vladimír ONDROVIČ, prezident, Zväz elektrotechnické priemyslu, Slovensko
• Radim OŠŤÁDAL, ředitel vládního CERT, NCKB, Česká republika
• Josef PROKEŠ, ředitel sekce správní, Úřad pro ochranu osobních údajů,
Česká republika
• Tomáš PŘIBYL, předseda, European Cyber Security Excellence Center, Česká republika
• Vladimír ROHEL, Národní agentura pro komunikační a informační technologie,
Česká republika
• genmjr. v zál. Erich STAUDACHER, GEAF, generální ředitel AFCEA Europe, Německo
• Igor TOMEŠ, Člen Rady, ČIMIB, Česká republika

Partneři konference

TableTop partner

Výkonný odborný garant

Garanti témat konference

Partnerské podmínky
Generální partner:

250.000 Kč

• Vystoupení na konferenci ve VIP bloku (v rozsahu 15 minut)
• Vystoupení na konferenci v odborném bloku (v rozsahu 30 minut)
• Table Top na exkluzivním místě, stánek na FF18 v kybernetickém
pavilonu
• Dvě strany PR v oficiálním konferenčním katalogu / jedna PR
strana v katalogu FFF2018
• Dvě strany inzerce v oficiálním konferenčním katalogu / jedna
strana v katalogu FFF2018
• 3x VIP vstup na konferenci
• 5x standardní vstup na konferenci
• 7x vstup na společenský večer / 3x vstup na galavečer FFF2018
• Možnost využití Business Lounge FFF2018
• VIP Matchmaking FFF2018
• Zápis do oficiálního konferenčního / FFF2018 katalogu
• Logo na všech konferenčních materiálech (velikost a pozice A)
• Logo na všech materiálech FFF2018 (velikost a pozice B)
• Logo na internetových stránkách konference s uvedením statutu
partnera (velikost a pozice A)
• Logo na internetových stránkách registrace konference s uvedením
statutu partnera (velikost a pozice A)
• Logo na účastnických registračních dokumentech (velikost a pozice A)
• Logo na internetových stránkách FF18 s uvedením statutu partnera
(velikost a pozice B)
• Logo na projekci před, v přestávkách a po konferenci
(velikost a pozice A)
• Logo na konferenčních průkazech (velikost a pozice A)
• Logo v konferenčním e-zpravodaji (velikost a pozice A)
• Logo v e-zpravodaji FFF (velikost a pozice A)
• Webový baner na konferenčních internetových stránkách a stránkách
FF18 (velikost a pozice B)
• Webový baner v konferenčním e-zpravodaji (velikost a pozice A)
• Možnost umístit firemní roll-up v konferenčním sále
• Možnost umístit firemní roll-up v předsálí konference
• Možnost umístit firemní roll-up u hlavního vchodu FF18,
kybernetického pavilonu a galavečera FFF2018
• Možnost distribuce firemních materiálů každému účastníkovi
konference
• Možnost umístění firemních materiálů na registraci a informacích
• Možnost promítání firemní prezentační smyčky na obrazovkách
v konferenčním předsálí / vstupních prostorech FFF2018

Partner s vystoupením:

60.000 Kč

• Vystoupení na konferenci v odborném bloku (v rozsahu 20 minut)
• ½ strany inzerce v oficiálním konferenčním katalogu / ½ strany
v katalogu FFF2018
• ½ strany PR v oficiálním konferenčním katalogu / ½ PR strany
v katalogu FFF2018
• 2x vstup na konferenci
• 2x vstup na společenský večer
• Zápis do oficiálního konferenčního / FFF2018 katalogu
• Logo na všech konferenčních materiálech (velikost a pozice C)
• Logo na internetových stránkách s uvedením statutu partnera
(velikost a pozice C)
• Logo na konferenčních průkazech (velikost a pozice C)
• Logo v konferenčním e-zpravodaji (velikost a pozice C)
• Logo na projekci před, v přestávkách a po konferenci (velikost
a pozice C)
• Možnost umístit firemní roll-up v konferenčním sále
• Možnost distribuce firemních materiálů každému účastníkovi
konference

Hlavní partner:

150.000 Kč

• Vystoupení na konferenci v odborném bloku (v rozsahu 30 minut)
• Table Top na exklusivním místě
• Jedna strana inzerce v oficiálním konferenčním katalogu / jedna strana
v katalogu FFF2018
• Jedna strana PR v oficiálním konferenčním katalogu / jedna PR strana
v katalogu FFF2018
• 1x VIP vstup na konferenci
• 3x standardní vstup na konferenci
• 3x vstup na společenský večer
• VIP Matchmaking FFF2018
• Zápis do oficiálního konferenčního / FFF2018 katalogu
• Logo na všech konferenčních materiálech (velikost a pozice B)
• Logo na internetových stránkách s uvedením statutu partnera
(velikost a pozice B)
• Logo na internetových stránkách registrace konference s uvedením statutu
partnera (velikost a pozice B)
• Logo na účastnických registračních dokumentech (velikost a pozice B)
• Logo na projekci před, v přestávkách a po konferenci (velikost a pozice B)
• Logo v konferenčním e-zpravodaji (velikost a pozice B)
• Webový banner na konferenčních internetových stránkách
(velikost a pozice B)
• Logo v e-zpravodaji FFF
• Webový banner v konferenčním e-zpravodaji (velikost a pozice B)
• Možnost umístit firemní roll-up v konferenčním sále
• Možnost umístit firemní roll-up v předsálí konference
• Možnost distribuce firemních materiálů každému účastníkovi konference

Partner s vystoupením a Table Top prezentací:

80.000 Kč

• Vystoupení na konferenci v odborném bloku (v rozsahu 20 minut)
• Table Top (4 m²)
• ½ strany inzerce v oficiálním konferenčním katalogu / ½ strany v katalogu FFF2018
• ½ strany PR v oficiálním konferenčním katalogu / ½ PR strany v katalogu FFF2018
• 2x vstup na konferenci
• 2x vstup na společenský večer
• Zápis do oficiálního konferenčního / FFF2018 katalogu
• Logo na všech konferenčních materiálech (velikost a pozice C)
• Logo na internetových stránkách s uvedením statutu partnera (velikost
a pozice C)
• Logo na konferenčních průkazech (velikost a pozice C)
• Logo v konferenčním e-zpravodaji (velikost a pozice C)
• Logo na projekci před, v přestávkách a po konferenci (velikost a pozice C)
• Možnost umístit firemní roll-up v konferenčním sále
• Možnost umístit firemní roll-up v předsálí konference
• Možnost distribuce firemních materiálů každému účastníkovi konference

Partner s Table Top prezentací:
• Table Top (4 m²)
• 1x vstup na konferenci
• Možnost umístit firemní roll-up v předsálí konference

Pro více informací, prosím, kontaktujte:
brig. gen. v zál. Jaroslav DIENSTBIER, e-mail: dienstbier@future-forces-forum.org, tel.: +420 601 335 470
www.future-forces-forum.org

25.000 Kč

