Шановні пані та панове!
Дякуємо вам за рішення підтримати ювілейну конференцію з
інформаційної безпеки UISGCON15. За свою історію
конференція виросла з формату зустрічей декількох десятків
фахівців з інформаційної безпеки до найбільшої в Україні
тематичної конференції. З 2011 року UISGCON проводиться
під егідою Громадської організації «Українська група
інформаційної безпеки».
Цього року UISGCON15 відбудеться 06 грудня 2019 року в
Президент Готелі (вулиця Госпітальна, 12, м. Київ).
Чому UISGCON?
UISGCON – це платформа для обміну знаннями і досвідом, а також для залучення нових ентузіастів,
поширення практик кібергігієни та інформування громадськості щодо найбільш актуальних проблем
в сфері інформаційної та кібербезпеки. UISGCON – це місце народження спільноти ІБ та місце її
зустрічей в широкому форматі.
Метою UISGCON є поєднання інформаційної безпеки з бізнесом та державною політикою,
практикою та навчанням. Незмінним залишається принцип конференції – відсутність продуктової
реклами у доповідях учасників, адже ми прагнемо віднайти універсальні підходи до вирішення
проблем інформаційної безпеки. В той же час для бізнесу створюють найкращі можливості - від
розміщення стендів та інформаційних матеріалів до відкритого спілкування з потенційними
клієнтами, працівниками та підрядниками.
Цільова аудиторія UISGCON
Ми маємо честь приймати на конференції спеціалістів різного рівня та напрямку. Аудиторією
UISGCON є фахівці з кібербезпеки і їх висококваліфіковані керівники, власники бізнесу, урядовці,
викладачі й студенти. Саме тут зустрічаються спеціалісти, що прагнуть захистити свій бізнес та
інформацію, та спеціалісти, котрі можуть запропонувати вирішення цих задач. Щороку конференції
UISGCON відвідує 300-400 фахівців, які прагнуть спілкування з однодумцями, здобуття нових знань
та допомоги у вирішенні питань. Окрім представників українського бізнесу та спільноти кібербезпеки
серед наших спікерів і відвідувачів є гості з Туреччини, Польщі, Тайваню, США, Нідерландів та
інших країн.
Правила та умови
UISGCON - це відкрита конференція, яка має свої правила та кодекс поведінки для всіх учасників,
відвідувачів та організаторів. Найвищу якість контенту для наших відвідувачів забезпечує
програмний комітет. Організатори гарантують конструктивну, інклюзивну та приємну атмосферу для
всіх учасників конференції UISGCON. З кодексом поведінки UISGCON можна ознайомитись на сайті
конференції 15.uisgcon.org.
Дякуємо і будемо раді бачити вас на конференції UISGCON15!
Контакти
Координатор: Віктор Жора
Email: biz@uisgcon.org, victor.zhora@gmail.com, телефон: +380504428030

Спонсорські пакети
Ви можете переглянути таблицю спонсорських пакетів нижче. Ми розробили різні рівні спонсорства
та вигоди, які найкраще підходять для будь-якого розміру та форми організації
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*-Рішення про статус інформаційного партнера приймається організаційним комітетом

