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Szanowni Państwo, 

Mamy przyjemność ogłosić, że Targi Monachijskie organizują w dniach 03-04 marca 2020 r. 

drugą edycję wiodącego europejskiego wydarzenia poświęconego bezpieczeństwu w sieci. 

Command Control to nie tylko formuła kongresu – to przede wszystkim spotkania z 

najważniejszymi światowymi ekspertami, różnorodne interaktywne szkolenia, warsztaty i pokazy. 

Organizatorzy 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. 

Wśród speakerów obecne będą osoby związane z ostatnimi spektakularnymi wyciekami danych, 

szefowie bezpieczeństwa znanych firm i instytucji unijnych, m.in.: Brittany Kaiser (Cambridge 

Analytica), Jimmy Sanders (Netflix), Adam Banks (Maersk), Magda Chelly (CISO On Demand), 

Philip Amman (Europol) i wielu innych najwyższej klasy ekspertów. 

Szczegółowe informacje o szczycie, uczestnikach i biletach dostępne są na stronie: 

https://www.command-control.com/en/ ,                                                                                       

zaś program imprezy znajdą Państwo pod linkiem: https://agenda.command-control.com/ 

 

BILETY dla uczestników: 

Każdy uczestnik imprezy ma prawo do indywidualnego wyboru tematów, wejściówka zapewnia 

dostęp do dowolnych obszarów tematycznych, pokazów, warsztatów i szkoleń, peer-to-peer sesji 

i networkingu. 

Bilety są dostępne online i bezpośrednio na imprezie, jednak zakup online jest bardziej 

korzystny. 

https://www.command-control.com/en/
https://agenda.command-control.com/


Informacje i cennik biletów 

 

Rodzaj biletu online na miejscu 

Bilet jednodniowy  490 € 590 € 

Bilet dwudniowy 750 € 850 € 

Bilet jednodniowy - studenci   80 €   96 € 

Bilet dwudniowy - studenci 130 € 156 € 

 

Każdy bilet zapewnia: 

-  Dostęp do wszystkich prezentacji, pokazów, sesji peer-to-peer i wydarzeń.                                                                                                                         
-  Możliwość nawiązywania kontaktów, korzystania z ofert matchmakingu poprzez np.:                                         
Networking App, Speed Networking, Meet-ups.                                                                                                                        
-  Dostęp do wybranych dokumentów m.in. prezentacji poszczególnych speakerów.                        
-  Korzystanie z całodniowego cateringu.                                                                                            
-  Udział w wystąpieniu powitalnym Brittany Kaiser, dzięki której nagłośniono problem ochrony 
danych z Facebooka. 

                                                                                                        

Godziny otwarcia:                                                                                                                     

Wtorek, 3.03.2020       08:30 –18:00                                                                                         

Środa,   4.03.2020       08:30 –18:00 

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

Kongresowego ICM (Internationales Congress Center ICM) 

 

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie: https://www.command-control.com/                   

lub w: 

Biurze Targów Monachijskich w Polsce                                                                                                               
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa                                                                                                                                  
tel. 22 624 94 78, 22 850 20 42                                                                               
www.targiwmonachium.pl                                                                                                                                        
e-mail: info@targiwmonachium.pl 

https://www.command-control.com/
http://www.targiwmonachium.pl/
mailto:info@targiwmonachium.pl

