SECURITY CONGRES 2019

Digitale
zelfverdediging

THEMA:

16 MEI
2019
UTRECHT

Security is een van de belangrijkste thema’s van dit moment.
De vraag is niet langer óf je gehackt wordt, maar wanneer. Hoe
zorg je dat het risico zo laag mogelijk is en het effect beperkt blijft?
AG Connect organiseert op 16 mei het Security Congres.
Thema’s die aan bod komen:
• Hoe krijg je de organisatie mee in de ‘security mindset’?
• Hoe zorg je dat security verweven is in alles wat er in een organisatie gebeurt?
• Hoe zorg je dat security niet meer als kostenpost wordt gezien?
• Welke nieuwe en onbekende gevaren liggen op de loer?
Het programma bestaat uit een combinatie van experts en ervaringsdeskundigen.

SECURITY CONGRES PAKKET:
■■ 1/1 advertentie of artikelpagina in AG Connect magazine mei met

als thema Security

■■ 1x een inhoudelijke sessie van 55 minuten tijdens het congres
■■ Logo in alle wervende communicatie-uitingen (op AGConnect.nl,

in nieuwsbrieven, op social media etc.)

■■ Verspreiden van uw informatiebrochure op het event
■■ Exclusief rapport met de resultaten van het Security onderzoek,

uitgevoerd door de redactie van AG Connect

■■ AG Connect faciliteert interactie voor, tijdens en na het event met al

uw contacten en deelnemers van het event met onze netwerk app

■■ Begeleiding vanuit AG Connect bij de opzet van de presentatie

Wil je jouw kennis
en producten/diensten
delen met security
verantwoordelijken?
Word dan een onderdeel
van het Security Congres
van AG Connect!

(door onze programmamanager) en de aanloop naar het congres
om het beste resultaat te behalen.

Totale pakketprijs € 7.500,-

Tijdens het Security Congres verwachten we 160 – 200 deelnemers
die binnen hun organisatie (mede)verantwoordelijk zijn voor de IT-security.
Neem voor meer informatie contact op
met ons salesteam:
Ranou Hira | 06 5161 2019 | r.hira@agconnect.nl
Jeffrey Ploeg | 06 1185 7351 | j.ploeg@agconnect.nl

