Secure Your World!

KONFERENCA
7. - 9. september 2022
Slovenija, Nova Gorica
Vse kar morate vedeti o informacijski varnosti

www.infosek.net

Že 20. leto zapored organiziramo največji dogodek v Sloveniji na področju informacijske varnosti,
konferenco INFOSEK.
Vsem managerjem, direktorjem informatike, vodjem varnosti, varnostnim inženirjem, sistemskim
administratorjem, poslovnim sekretarkam in splošni javnosti ponuja konferenca priložnost, da se
seznanite z najnovejšimi trendi in spoznanji, ki jih prinaša informacijska varnost, tako v slovenskem,
kot tudi širše, v evropskem prostoru.
Spoznajte svetovno priznane strokovnjake na področju informacijske varnosti.
Oglejte si vodilne izdelke prodajalcev, ki vam lahko pokažejo najnovejšo tehnologijo na tem področju.
Spoznajte ter navežite poslovni stik tudi z drugimi strokovnjaki na področju informacijske tehnologije.
Konferenca je razdeljena v naslednje vzporedne sklope:
INFOSEK (namenjen zlasti varnostnim inženirjem, sistemskim administratorjem, …)
CIO FORUM (za direktorje informatike in druge vodstvene/vodilne kadre),
NLP ZA POSLOVNE SEKRETARKE - Varna poslovna sekretarka (za poslovne
sekretarke/je in ostale administrativne kadre).

KONTAKT
Palsit d.o.o.
Mednarodni prehod 2A, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

www.infosek.net

Maša Arčon
T.: +386 5 338 48 59
M.: +386 51 382 242
mail: masa.arcon@palsit.com

PONUDBA ZA SPONZORJE
VREDNOST DIAMANTNI GENERALNI PLATINASTI

Uvodni pozdrav
Skupno keynote predavanje - 30 minut
Predavanje - 30 minut
Razstavni prostor
VIP karte za konferenco
Objava logotipa na spletni strani in promo materialih
Vstavljanje promocijskega materiala v mape/torbe
Predsvavitveni film (čez cel dan)
Garancija pridobivanja leadov
Promotorka sponzorja
Organizacija individualnih sestankov
Profesionalni video posnetek sponzorja
Profesionalno fotografiranje sponzorja
Live intervju s predavateljem sponzorja na socilanih omrežjih
On-line coaching "uspešna prodaja" za razstavljalce
Pridobivanje leadov s pomočjo personaliziranega vprašalnika
Telefonsko kontaktiranje po naročilu sponzorja
Oglaševanje na socialnih omrežjih
Oglaševanje v medijih
Zagotovljena lokacija za individualne poslovne sestanke
Razne aktivnosti in večerni program v znamenju sponzorja
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Nova Gorica

HOTELSKE
NAMESTITVE
Konferenca INFOSEK 2022 bo potekala v Kongresnem centru Hotela Perla, zato vam priporočamo
bivanje v HIT-ovih hotelih. Udeležencem priporočamo, da namestitev (število nočitev) rezervirate
neposredno v navedenih hotelih pod šifro “INFOSEK” hkrati pa vas prosim, če nam rezervacijo
posredujete tudi na masa.arcon@palsit.com, da zagotovimo zadostno število sob.
Palsit ima za udeležence rezervirane sobe po posebni ceni. Prosimo vas, da si čim prej zagotovite
namestitev, da ne ostanete brez le-te.
Dobrodošli v Novi Gorici, mestu vrtnic!
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