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WHERE CYBER 
MEETS SECURITY

Cyberbezpieczeństwo już dawno przestało być niszową dyscypliną 
dla geeków. Wraz z niknącą granicą między tym co cyfrowe, a tym co 
fizyczne, cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo przestaną wkrót-
ce być osobnymi dziedzinami. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, 
miejsc i procesów będzie wymagało połączonej wiedzy z zakresu za-
równo bezpieczeństwa software’u i hardware’u, ale także technologii 
smart city, analityki behawioralnej oraz ciągle ewoluujących technik 
nadzoru - wszystkie rozwijane przy pomocy IoT, sztucznej inteligencji 
i uczenia maszynowego. W odpowiedzi na ten trend stworzyliśmy 
CYBERSEC EXPO.  

Cyberbezpieczeństwo stanowi jeden z najszybciej rozwijających się 
sektorów branży ICT. W  2017 r. światowe wydatki na produkty i usłu-
gi związane z cyberbezpieczeństwem wyniosły ponad 120 miliardów 
dolarów. W ostatniej dekadzie byliśmy świadkami rozwoju tego rynku 
w średnim tempie 8–10% rocznie, a prognozy na lata 2017–2020 
wskazują dalszy stabilny wzrost do łącznej, skumulowanej sumy 
1 biliona dolarów w tym okresie. Szacuje się, że w latach 2015–2020 
łączna wartość samych tylko produktów i usług mających na celu za-
bezpieczenie Internetu rzeczy (IoT) osiągnie aż 120 miliardów USD, 
czyli obecną wartość całego rynku cyberbezpieczeństwa. Mimo, że 
nakłady na bezpieczeństwo cyfrowe rosną, to w świetle zwiększającej 
się liczby zagrożeń, nie jest to wzrost wystarczający. Według rapor-
tu Symantec każdego dnia powstaje około milion nowych złośliwych 
programów. Ponadto monitorujący sieć Hackmageddon wskazuje, iż 
codziennie mają miejsce ponad 3 duże ataki cybernetyczne. 

Istotnym katalizatorem rozwoju rynku cyberbezpieczeństwa jest także 
ciągle ewoluujący ekosystem regulacyjny. 2018 r. to data wejścia 
w życie dwóch istotnych unijnych aktów prawnych – RODO oraz NIS. 



Obie regulacje nakładają szereg restrykcji i obowiązków związanych 
z ustanowieniem minimalnego poziomu cyberbezpieczeństwa na 
podmioty prywatne i publiczne w całej Unii Europejskiej. Ponadto, 
niska podaż specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa na rynku pracy jest 
dodatkowym czynnikiem wzrostu zapotrzebowania na kompleksowe 
usługi i produkty cyberbezpieczeństwa. 

Trudno jest określić całkowite straty sektora publicznego i prywatne-
go na świecie wynikające z cyberprzestępczości, jednak szacuje się, że 
obecnie wynoszą one około 1% światowego PKB. Analitycy przewidu-
ją, że do 2021 r. straty te będą wynosić ponad 6 bilionów USD rocznie. 

Cyberbezpieczeństwo przestało być odległym problemem tech-
nicznym, istotnym tylko dla działów IT, a stało się integralną czę-
ścią strategii firm, ich ciągłości działania – samego „być lub nie być”. 
Zdaliśmy sobie sprawę, że cyberbezpieczeństwo będzie jednym z za-
sadniczych wyzwań przez najbliższe dekady. To wyzwanie, stanowi 
równocześnie wielką szansę biznesową dla innowacyjnych firm 
i startupów, z których produktów i usług będą potrzebowały sko-
rzystać małe i wielkie firmy z różnych branż. Dla nich wszystkich 
stworzyliśmy CYBERSEC EXPO! 

Zapraszamy do współpracy, 
Zespół CYBERSEC EXPO



JAK ZMIENIA SIĘ 
RYNEK ICT? 

Światowy rynek ICT 
wyceniony w 2015 r. został na 
75 mld USD, z szacowanym 
wzrostem przychodów 
w 2020 r. do 170 mld USD

Znaczący wzrost sprzedaży 
produktów ICT – w 2016 r. 
w Europie wartość sprzedaży 
wynosiła 158 mld EUR, 
globalnie ponad 640 mld EUR

Prognozowana wielkość 
importu produktów 
związanych z rynkiem ICT 
i cyberbezpieczeństwem, tylko 
dla państw Trójmorza w 2021 r. 
to ponad 3,3 mld USD. 

Kwota rocznej inwestycji 
statystycznej polskiej firmy 
w cyberbezpieczeństwo to ok. 
7 tys. EUR

Tempo wzrostu europejskiego 
rynku ICT to 11,3% w 2016 
roku, przewidywane 12,7 %
 w 2021 

Wartość polskiego rynku ICT 
w 2016 roku osiągnęła ponad 
8 mld USD 

Stały wzrost liczby firm 
z branży cyberbezpieczeństwa: 
globalnie w 2016 r. to ok. 
222 tys. przedsiębiorstw, 
w tym ponad 60 tys. 
europejskich – wzrost 
o ponad 18 % w porównaniu 
z rokiem poprzednim

CO TO OZNACZA DLA 
FIRM ICT DZIAŁAJĄCYCH 

W POLSCE?

W najbliższych latach spodziewany jest znaczny wzrost popytu na 
produkty i usługi dla bezpieczeństwa sieci i systemów teleinfor-
matycznych. Wpływ na to mają także krajowe i unijne regulacje. 
CYBERSEC EXPO buduje świadomość potrzeb wśród konsumen-
tów oraz daje możliwość firmom IT i startupom na przedstawienie 
bogatego wachlarza oferowanych rozwiązań.



DOŁĄCZ DO

NAWIĄZUJ BIZNESOWE RELACJE 

PRZEDSTAW ROZWIĄZANIA 

BUDUJ MARKĘ 

SPRZEDAWAJ!

dzięki specjalnym sesjom networkingowym oraz skanerom 
identyfikatorów zmaksymalizujesz interakcje z odwiedzającymi, 
rozwiniesz znajomości i nawiążesz nowe.

wpisz się do agendy by wziąć udział w sesji prezentacji 
plenarnych lub zorganizuj prezentację na własnym stoisku.

razem z nami stwórz niepowtarzalną atmosferę wydarzenia, która 
przyczyni się do budowania pozytywnego obrazu Twojej marki.

CYBERSEC EXPO 2019 to nie tylko długoterminowe korzyści 
dla twojej marki, to przede wszystkim realni klienci, podpisane 
kontrakty i zrealizowane cele sprzedażowe.



TO NIE TYLKO 
TARGI

Ponad 5000 m2 przestrzeni 
wystawienniczej pełnej 
najnowocześniejszej 
technologii

Wydarzenia 
networkingowe, w tym 
specjalna wieczorna gala 
dla partnerów, wystawców 
i zaproszonych gości

Możliwość organizacji sesji 
treningowych i warsztatów 

dla aktualnych i nowych 
użytkowników Twoich 

rozwiązań

Wykłady i prezentacje 
w dedykowanej części 
konferencyjnej, które 

zwiększają szanse dotarcia 
do klientów 



CAŁY ŁAŃCUCH WARTOŚCI

START-UPY 

MŚP

DUŻE FIRMY

WYTWÓRCY KONSULTANCI

DYSTRYBUTORZY 
I RESELLERZY 

UŻYTKOWNICY 
KOŃCOWI



KTO BĘDZIE NA 

STANOWISKA W FIRMIE
• CSO, CIO, CTO

• Prezesi i Wiceprezesi, 

• Członkowie Zarządu 
ds. Bezpieczeństwa

• Dyrektorzy i Managerowie 
Cyberbezpieczeństwa, 
Bezpieczeństwa i IT

• Inspektorowie Ochrony Danych 
Osobowych

• Dyrektorzy i Managerowie 
ds. compliance

• Eksperci i pasjonaci 
cyberbezpieczeństwa

SEKTOR PUBLICZNY

• Administracja publiczna

• Policja i służby mundurowe

• Wojsko i sektor obronny

• Straż pożarna i służby ratunkowe

• Służba zdrowia i szpitale

• Samorządy

• Przedsiębiorstwa państwowe

SEKTOR PRYWATNY
• Energetyka, ropa i gaz

• Transport

• Farmacja

• IT i Telekomunikacja 

• Prawo

• Ochrona

• Sektor wytwórczy

• Sektor usługowy



DOSTAWCY 
PRODUKTÓW I USŁUG 
CYBERBEZPIECZEŃSTWA

• Zarządzanie dostępem

• Bezpieczeństwo mobilne

• Usługi anti-DDoS

• Rozwiązania chmurowe 
(cloud security)

• Bezpieczeństwo sieci 
i punktów końcowych 
(endpoint protection)

• Automatyzacja zarządzania 
cyberbezpieczeństwem

• Analityka behawioralna

• Analityka predyktywna 
(Predictive intelligence)

• Cyberbezpieczeństwo Internetu 
Rzeczy (IoT)

• Zarządzanie ryzykiem i 
cyberubezpieczenia

• Zarządzanie danymi osobowymi 
(w tym usługi dedykowane 
RODO)

• Bezpieczeństwo smart home

• Zaawansowany monitoring 
i CCTV

• Systemy integracyjne

PEŁNE SPEKTRUM 
TECHNOLOGII 
CYBERBEZPIECZEŃSTWA

CYBERBEZPIECZEŃ
STWO LUDZI

CYBERBEZPIECZEŃSTW
O

 SO
FTW

ARE

CYBERBEZPIECZEŃSTW
O

 H
ARD

W
ARE

CYBERBEZPIECZEŃSTW
O  INFRASTRU

KTU
RY 



VENUE
CYBERSEC EXPO 2019 odbędzie się w nowo otwartym 
Centrum Global Expo. 

Obiekt mieści się przy najruchliwszym węźle komuni-
kacyjnym Warszawy, przy skrzyżowaniu obwodnicy 
Warszawy – Trasy Toruńskiej S8 i ul. Modlińskiej w 
miejscu bardzo dobrze połączonym z resztą miasta. 

Jest to wyjątkowy obiekt, który łączy unikatowe para-
metry w zakresie funkcjonalności z oryginalną postindu-
strialną architekturą dawnych hal magazynowych FSO. 
W części targowo-kongresowej znajduje się największa 
w Warszawie hala targowa o powierzchni 12,5 tys. mkw. 
pod jednych dachem. Wokół Centrum do dyspozycji wy-
stawców i gości zaplanowano parking na 1400 aut.



NETWORKING 
• Angażuj uczestników

• Organizuj konkursy

• Skanuj identyfikatory i zbieraj dane kontaktowe

• Analizuj efektywność  (system skanujący pozwoli Ci 
na dostęp do raportu z aktywności twojego stoiska 
na podstawie skanowanych identyfikatorów)

• Zrób follow-up

CYBERSEC EXPO 2019
INDUSTRY MEETUP

Cały dzień pracy na targach potrafi dać w kość, dlatego 
wieczorem spotkamy się w nieco luźniejszej atmosferze 
podczas CYBERSEC EXPO Industry Meetup.  



DIAMOND GOLD SILVER WYSTAWCY START-UP*

liczba pakietów 5 10 15

Cena netto 47500 + Cena 
powierzchni

24500 + Cena 
powierzchni

11500 + Cena 
powierzchni

Cena po-
wierzchni wy-
stawienniczej

3 450 zł

Slot 
wystawienniczy¹

zgodnie z me-
trażem – miej-
sce w centrum 

expo

zgodnie z me-
trażem – miej-
sce w centrum 

expo

zgodnie 
z metrażem

zgodnie 
z metrażem

Stoisko 
2m x 1m wraz 
z wyposaże-

niem w strefie 
Start-Up

Możliwość przepro-
wadzenia 20 minu-
towej prezentacji 

na scenie2 

X2 X   

3 minutowa 
prezentacja 

w formacie Pitch 
Deck na scenie 

Hyde Park

Zapowiedź prezen-
tacji odbywającej 
się na scenie lub 

stoisku firmy przez 
system PA w całej 

hali targowej + 
wpis prezentacji 

do agendy

X X    

Możliwość organi-
zacji warsztatów 
1,5h (do 36 os.)³ 

X X    

Oznaczenie na 
mapce targowej X X X X X

Branding 
na scenach X X X   

Logo wśród 
sponsorów 

na stronie www
X X X   

 Nazwa firmy na 
liście wystawców 
na stronie www 
wraz z opisem

X X X X X

Logo na okładce 
folderu X     

Logo na identyfika-
torze X     

Logo i profil w fol-
derze (opis do 350 

znaków)
X X X Tylko profil Tylko profil

O F E R T Y  S P O N S O R S K I E



DIAMOND GOLD SILVER WYSTAWCY START-UP*

Miejsce w newslet-
terze przedkonfe-

rencyjnym
X     

Reklama w folderze Jedna strona Pół strony Pół strony   

Aplikacja z możli-
wością skanowania 

identyfikatorów
X X X X  X

Dodatkowe bilety 
dla klientów 25 15 10  3

Wejściówki na 
wieczorne przyjęcie 

CYBERSEC
 EXPO PARTY

10 7 5 1 1

O F E R T Y  S P O N S O R S K I E

* Możliwość zakupu po weryfikacji stanu firmy przez organizatora

1 Cena za 1m² pomiędzy 350-420 zł

2 Sponsor diamond - prezentacja w czasie prime time (największa aktywność) 
pomiędzy 10:40-13:20

3 – publiczne, umieszczone na agendzie 
– prywatne, z możliwością zaproszenia klientów



CYBERSEC
jest jedną z

konferencji cybersecurity 
w Europie 

5 najważniejszych

według
Infosec Conferences

EUROPEAN 
CYBERSECURITY FORUM 
– CYBERSEC 
29 - 30 PAŹDZIERNIKA 2019 

CYBERSEC EXPO
 15-16 MAJA 2019

CYBERSEC
LEADERS’ 
FORESIGHT
20 LUTY 2019CYBERSEC

LEADERS’ FORESIGHT
MARZEC 2019

WASHINGTON

BRUSSELS
KRAKÓW

WARSZAWA

KONFERENCJE

>100
partnerów i patronówzorganizowanych 

eventów
doniesień o CYBERSEC 
w Internecie, prasie, 
radio i telewizji

>400

6

speakerów
30
krajów reprezentowanych 
wśród uczestników

lata doświadczenia
4

>1500 

CYBERSEC W LICZBACH

Dowedz się więcej: www.cybersecforum.eu Odwiedź nas także na

http://www.cybersecforum.eu


ZAUFALI NAM

• Microsoft

• Deloitte

• Cisco

• T-Mobile

• Tauron

• Thales

• BAE Systems

• HP

• Raytheon

• Google

• SANS Institute

• IBM

• EY

• Exatel

• PwC

• FireEye

• Palo Alto Networks

• Siemens

• Comarch

• Alior Bank

• Bank Pekao

• Orlen

• PZU

• PGZ

• PKO Bank 
Polski

• PGNiG

• PKP Cargo

• KGHM

• PERN

• Enea

• Asseco

• Vodafone



SAVE THE DATE
CYBERSEC BRUSSELS LEADERS' FORESIGHT 2019 – Bruksela, 20 luty 2019

CYBERSEC WASHINGTON LEADERS' FORESIGHT 2019 
– Waszyngton, marzec 2019

CYBERSEC EXPO 2019 – Warszawa, 15-16 maja 2019

V EUROPEJSKIE FORUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA – CYBERSEC 2019
Kraków, 29-30 października 2019

SKONTAKTUJ SIĘ 
Z NAMI
Sales Office
+ 48 61 847 3755
info@cybersecexpo.eu


