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TWORZYMY SPOTKANIA,
Z KTÓRYCH WYNIKA WIĘCEJ

Nad programami wydarzeń pracujemy wspólnie z ekspertami ze społeczności CSO Council oraz GETIN DATA ISSA POLSKA.

SpołecznośĆ Szefów
Bezpieczeństwa
i Cyberbezpieczeństwa

www.csoc.pl

O Projektach
W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny
i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy
efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je
ludźmi. Zrealizowaliśmy wiele konferencji, mniejszych
i większych spotkań. To lata doświadczeń, masa uczestników
i wielu partnerów.

Udane konferencje to część naszego DNA.
Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by
odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom
i potrzebom partnerów i uczestników.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ PARTNEREM?
Zwiększymy skuteczność realizacji Twoich celów biznesowych

InnoWACYJNA

formA

WSPARCIE

MERYTORYCZNE

PROMOCJA

KONFERENCJI
DOBRY

lead

Zapewnimy wartościowe spotkanie, które zapewni zwrot
z Twojej inwestycji
Zaproponujemy niebanalną, nieszablonową i wyróżniającą się
formę spotkania
Zadbamy o zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego
programu i najlepszych prelegentów, wykorzystując naszą
wiedzę, relacje i doświadczenia zebrane przy realizacji wielu
spotkań biznesowych
Dopasujemy profil uczestnika do specyfiki tematu i zadbamy
o obecność tych, na których najbardziej Ci zależy
Każdą ofertę tworzymy indywidualnie, na podstawie sugestii
i potrzeb naszych Partnerów.

DLACZEGO WARTO?
Jesteśmy konkretni. Konferencje
i spotkania społeczności to gwarancja
efektywnego spędzenia czasu. O merytorykę
dbają najlepsi eksperci.

Partnerstwo z nami
to budowanie i rozwój
sieci kontaktów.

Organizatorzy zapewniają różnorodne formy aktywnego
udziału w całej konferencji, w tym również organizację
spotkań online 1:1 z wybranymi uczestnikami konferencji/
społeczności. Otrzymujemy każdego roku wysokie oceny
uczestników i partnerów.

Dodatkowe korzyści to: executive
lunche i zamknięte spotkania
z wybitnymi ekspertami.

Uczestnicy konferencji
i członkowie społeczności
mają możliwość uzyskania
certyfikatów z punktami
edukacyjnymi CPE.

KALENDARIUM WYDARZEŃ

17 lutego 2022 r. KONFERENCJA ONLINE
18 lutego 2022 r. WARSZTATY ONLINE

HR Data Forum
LUTY

2022 r.

KONFERENCJA
ONLINE

Czwarta edycja konferencji poświęconej wykorzystaniu zaawansowanej analityki w procesach HR –
narzędzia, cele, efekty, optymalizacja pracy, metodologie, przygotowanie danych, nowe technologie
w procesach rekrutacji pracowników. Wydarzenie będzie miało praktyczną formułę opartą na case
studies.
Planowana liczba uczestników
Konferencja zgromadzi
osób.
dyrektorów, managerów i kierowników działów HR,
IT, BI oraz analityków.
Więcej na: www.hrdataforum.pl

130-150

23 lutego 2022 r. KONFERENCJA ONLINE
24 lutego 2022 r. WARSZTATY ONLINE

InfraSEC Forum

Szósta edycja konferencji o konkretnych aspektach bezpieczeństwa twardej infrastruktury – od
Internetu Rzeczy, poprzez Operational Technology aż do Infrastruktury Krytycznej.

LUTY

2022 r.

KONFERENCJA
ONLINE

Konferencja zgromadzi
menedżerów i ekspertów zajmujących się
cyberbezpieczeństwem fizycznej infrastruktury
z wybranych firm i przedsiębiorstw, których usługi
i funkcjonowanie silnie zależą od posiadanej
infrastruktury, w szczególności szeroko
rozumianej branży utilities.

Financial Controlling Forum

Planowana liczba uczestników

150-160 osób.

Więcej na: www.infrasecforum.pl

10 marca 2022 r.

Trzecia z cyklu konferencja poświęcona w całości controllingowi finansowemu i wyzwaniom jakie
stawiane są controllerom. Konferencja podejmować będzie tematy dotyczące wykorzystania
technologii takich jak RPA, AI, predictive analytics w służbie controllerów, wizualizacji raportów, a także
miejsca controllingu w nowoczesnych organizacjach.

MARZEC

2022 r.

KONFERENCJA
ONLINE

Konferencja zgromadzi
dyrektorów finansowych, dyrektorów controllingu,
głównych księgowych, osób odpowiedzialnych za
procesy finansowe w organizacjach.

Planowana liczba uczestników

130-160 osób.
Więcej na: www.fcforum.pl

Big Data Technology
Warsaw Summit

26 kwietnia 2022 r. WARSZTATY ONSITE
27 kwietnia 2022 r. HYBRYDA (ONSITE WARSZAWA+ONLINE)
28 kwietnia 2022 r. ONLINE

Ósma edycja konferencji dla profesjonalistów zajmujących się „dużymi danymi” - poświęcona
aspektom wprowadzania, rozwoju i wykorzystywania rozwiązań Big Data. Konferencja o zasięgu
międzynarodowym zgromadzi także uczestników z innych rynków i krajów.
Konferencja we współorganizacji z GetInData.

KWIECIEŃ

2022 r.

FORMUŁA
HYBRYDOWA

Konferencja zgromadzi
administratorów, architektów i programistów
baz danych, inżynierów i analityków danych,
właścicieli produktów i menedżerów IT
- z firm, które wykorzystują i tworzą rozwiązania
korzystające z danych.

Planowana liczba uczestników

500-600 osób.

Więcej na: www.bigdatatechwarsaw.eu

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Intelligent Business Process
Automation Summit
MAJ

18 maja 2022 r. konferencja ONLINE
19 maja 2022 r. warsztaty ONLINE

Czwarta edycja konferencji poświęconej tematyce optymalizacji procesów biznesowych poprzez
ich automatyzację. Konferencja w szczególności adresowana jest do tych, którzy mają już wdrożone
rozwiązania klasy RPA/BPA i szukają inspiracji co robić dalej i jak jeszcze lepiej wykorzystać możliwości,
jakie dają nowoczesne technologie w zakresie automatyzacji procesów.

2022 r.

KONFERENCJA
ONLINE

Konferencja zgromadzi
przedstawicieli zarządów, dyrektorów
operacyjnych, dyrektorów rozwoju, dyrektorów
IT, dyrektorów finansowych dużych firm i grup
kapitałowych oraz szefów SSC oraz BPO.

CyberGOV

Planowana liczba uczestników

180-200 osób.

Więcej na: www.bpasummit.pl

25 maja 2022 r. HYBRYDA (ONSITE WARSZAWA + ONLINE)
26 maja 2022 r. WARSZTATY ONLINE

Ósma z cyklu konferencja o bezpieczeństwie IT i audycie technologicznym dedykowana specyfice
sektora publicznego.

MAJ

2022 r.

FORMUŁA
HYBRYDOWA

Konferencja zgromadzi
przedstawicieli sektora publicznego - od urzędów gmin,
poprzez miasta, urzędy powiatowe, marszałkowskie,
wojewódzkie, aż do urzędów centralnych, agend
rządowych i ministerstw - w szczególności
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT
i bezpieczeństwo informacji w tych instytucjach
oraz audyt związany z tymi obszarami.

Technology Risk
Management Forum

Planowana liczba uczestników

250-300 osób.

Więcej na: www.cybergov.pl

9 czerwca 2022 r. ONLINE
10 czerwca 2022 r. ONSITE (WROCŁAW)

Siódma edycja konferencji o zarządzaniu ryzykiem technologicznym, bezpieczeństwie i ciągłości
działania w kontekście rozwoju technologicznego firm. Konferencja we współorganizacji z Technology
Risk & Information Security Wrocław oraz ISSA Polska.

CZERWIEC

2022 r.

KONFERENCJA
ONSITE

Konferencja zgromadzi
wyższej kadry menedżerskiej w szczególności do
CIO, CSO, IT Risk Managerów, audytorów.

Planowana liczba uczestników

150-200 osób.

Więcej na: www.techrisk.pl

KSC Forum

24-26 sierpnia 2022 r. ONSITE - ZAKOPANE

Czwarta edycja konferencji skoncentrowanej ściśle na spełnieniu wymogów ustawy o KSC na poziomie
danego przedsiębiorstwa i instytucji. Konferencja ma obejmować szerokie spektrum tematów dotyczących ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - od zagadnień prawnych, poprzez proces
wdrożenia, współpracę, budowanie SOC, współpracę między przedsiębiorstwami, kontekst rozporządzeń i towarzyszących aktów regulacyjnych.

SIERPIEŃ

2022 r.

KONFERENCJA
ONSITE

Konferencja zgromadzi
CSO, CISO, Dyrektorów bezpieczeństwa/IT,
audytorów IT z firm będących operatorami usług
krytycznych z sektora utilities oraz największych
zakładów przemysłowych, jak również
przedstawiciele instytucji administracji publicznej.

Planowana liczba uczestników

150-200 osób.

Więcej na: www.kscforum.pl

KALENDARIUM WYDARZEŃ

14 września 2022 r. ONSITE (WARSZAWA)
15 września 2022 r. WARSZTATY ONLINE

CDO Forum

Ósma edycja konferencji o strategicznym podejściu do informacji w organizacji w czasach ekspansji BigData. Wszystko na temat Data Governance, Data Quality, Master Data Management, Information Value.

WRZESIEŃ

2022 r.

Planowana liczba uczestników

Konferencja zgromadzi
CIO, szefów działów BI i analityki, szefów
działów architektury IT, przedstawicieli
działów biznesowych zainteresowanych
tematyką danych.

KONFERENCJA
ONSITE

DevOps@Enterprise
Forum

130-150 osób.
Więcej na: www.cdoforum.pl

12 października 2022 r. ONSITE (WARSZAWA)
13 października 2022 r. WARSZTATY ONLINE

Druga edycja konferencji dotycząca tworzenia kultury DevOps w organizacjach biznesowych. Konferencja adresowana do praktyków – tych, którzy chcą poznać tajniki tworzenia kultury DevOps w organizacji albo rozwijać swoje zespoły, zaczerpnąć dobre przykłady od innych i podzielić się z nimi doświadczeniami. Łączymy różne perspektywy – zarówno dostawców systemów, narzędzi i platform, jak
i praktyków DevOps.

PAŹDZIERNIK

2022 r.

KONFERENCJA
ONSITE

Konferencja zgromadzi
dyrektorów i managerów IT, inżynierów
DevOps, managerów automatyzacji
procesów, architektów, programistów,
administratorów, SysOpsów;

DEBATA DevOps
z premierą RAPORTU

Kultura
DevOps
trENDBOOK

jako narzędzie transformacji
- doświadczenia i wyzwania
DevOps to jeden z zasadniczych trendów
w obszarze IT wspierającego biznes.
Zmieniają to, w jaki sposób i jak szybko IT
dostarcza wartość organizacji.

LISTOPAD

2022 r.

Planowana liczba uczestników

100-150 osób.

Więcej na: www.devopsforum.pl

8 LISTOPADA 2022 r.

FORMUŁA ONLINE

Dyskusja panelowa poświęcona tematyce raportu DevOps. Raport dotyczył będzie rozwoju i wyzwań
związanych z wdrożeniami DevOps w Polsce.
FORMUŁA
ONLINE

Advanced
Threat Summit
LISTOPAD

2022 r.

22 LISTOPADA 2022 r. HYBRYDA (ONSITE WARSZAWA + ONLINE)
23 LISTOPADA 2022 r. ONLINE
24 LISTOPADA 2022 r. ONLINE (FORA DYSKUSYJNE)

Dziesiąta z cyklu konferencja zbudowana wokół tematyki najpoważniejszych i najbardziej
zaawansowanych zagrożeń w Internecie. Konferencja we współorganizacji z ISSA Polska.
Konferencja zgromadzi
CSO, CISO i Security menedżerów, osoby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo
teleinformatyczne w przedsiębiorstwach
różnych branż oraz instytucjach finansowych.

ISBN 978-83-959172-1-9

9 788395 917219

FORMUŁA
HYBRYDOWA

EDYCJA 2021
www.atsummit.pl

RApoRt spECJAlnY

EDYCJA 2020

doświadczenia i wyzwania

RAPORT SPECJALNY

GRUDZIEŃ
AGILE CYBERSECURITY, CZYLI BEZPIECZEŃSTWO W DOBIE CHMURY I POWSZECHNOŚCI PRACY ZDALNEJ

2022 r.

Bezpieczeństwo chmury
od A do Z

Agile cybersecurity,
czyli bezpieczeństwo
w dobie chmury
i powszechności
pracy zdalnej
DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA

Raport jest wspólną publikacją społeczności
CSO Council i portalu Enterprise Software Review.

Generalny Partner
Raportu

SPOŁECZNOŚĆ SZEFÓW
BEZPIECZEŃSTWA
I CYBERBEZPIECZEŃSTWA

FORMUŁA
ONLINE

Raport jest wspólną publikacją społeczności
CSO Council i portalu Enterprise Software Review.

ISBN 978-83-959172-9-5

www.atsummit.pl

Główni Partnerzy Raportu

DEBATA ATS
z premierą RAPORTU

Planowana liczba uczestników

400-500 osób.

Więcej na: www.atsummit.pl

15 GRUDNIA 2022 r.

FORMUŁA ONLINE

Raport to wspólna publikacja społeczności CSO Council, CYBER WOMEN COMMUNITY,
która powstanie jako publikacja uzupełniająca 9. konferencję ADVANCED THREAT SUMMIT 2022. Premiera raportu planowana jest na grudzień 2022 w formie debaty z udziałem
wybranych CSO i przedstawicieli partnerów głównych publikacji.

SpołecznośĆ Szefów
BezpieczeńStwa
i cyBerBezpieczeńStwa

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kalendarium wydarzeń.

Nasze
Społeczności
Dołącz do SPOŁECZNOŚCI
CSO Council, Cyber Women Community,
CDO Forum ClUB i HR DATA CLUB

SpołecznośĆ Szefów
Bezpieczeństwa
i Cyberbezpieczeństwa

www.csoc.pl

CSO COUNCIL TO SPOŁECZNOŚĆ DYREKTORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
– TWORZONA PRZEZ ISSA POLSKA I EVENTION
Zadaniem CSO Council jest integracja środowiska, budowa platformy wymiany
wiedzy i doświadczeń oraz networkingu wśród szefów Bezpieczeństwa Informacji
i cyberbezpieczeństwa w dużych firmach i instytucjach działających w Polsce.
CSO Council swoją działalność realizuje poprzez zaplanowane cykliczne spotkania
oraz inne formy sprzyjające integracji środowiska.
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250

10

100+

lat CSO Council

dyrektorów

SPOTKAŃ W ROKU

największych firm

Społeczność
Kobiet Z Branży
Cybersecurity

www.cyberwomen.eu

Cyber Women Community to społeczność kobiet skupionych wokół
tematu cyberbezpieczeństwa. Łączymy ekspertki z paniami, które dopiero
rozpoczynają swoją karierę w cybersecurity.
Szkolimy, tłumaczymy i pokazujemy jak fascynującą branżą jest cyberbezpieczeństwo
i że jest w niej miejsce i mnóstwo możliwości - dla kobiet!
Spotykamy się na warsztatach i konferencjach, bierzemy udział w akcjach charytatywnych
oraz dniach kariery na uczelniach. Nasze ekspertki są wykładowcami na znanych uczelniach
m.in. Akademii Leona Koźmińskiego.
Dołącz i sprawdź, ile możemy zdziałać razem!

850

obserwujących

300

członkiń
społeczności

120+

STUDENTÓW

20

SPOTKAŃ
W ROKU

400

uczestniczek
spotkań od
czerwca 2020
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EKSPERTEK
W RADZIE

Nasze
Społeczności
Dołącz do SPOŁECZNOŚCI
CSO Council, Cyber Women Community,
CDO Forum ClUB i HR DATA CLUB

CLUB

CDO Forum Club to miejsce wymiany doświadczeń dla profesjonalistów od danych, którzy
są w swoich organizacjach inicjatorami poważnego podejścia do tematu DATA. Ich rola
i zakres odpowiedzialności rośnie w czasach przyspieszenia cyfrowej transformacji.
W rosnącej liczbie firm powstają wydzielone struktury zajmujące się danymi, powiązane z działami biznesowymi
i technologią. Strategia biznesowa zostaje powiązana ze strategią danych. Zadaniem CDO FORUM CLUB jest
integracja środowiska, budowa platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz networkingu wśród Chief Data
Managerów i innych osób odpowiedzialnych w dużych firmach oraz instytucjach działających w Polsce.
Oferujemy przestrzeń, której do tej pory w Polsce brakowało, a która pozwala managerom od danych na
zawodowe rozmowy, budowanie relacji oraz dostęp do unikatowej wiedzy i doświadczeń.

www.cdoforum.pl/cdo-forum-club

5

Ilość spotkań

130

Liczba zarejestrowanych
uczestników wszystkich spotkań

23

Suma prelegentów
spotkań

800+

Liczba managerów i specjalistów interesujących się
tematyką data governance i data analytics z dużychi
średnich przedsiębiorstw w naszej bazie

https://hrdataclub.pl

HR Data Club to społeczność menedżerów HR.
Chcemy pokazywać nowe sposoby zarządzania HR w oparciu o wykorzystanie
danych. Towarzyszymy managerom HR, inspirujemy do zmiany, wspieramy
doświadczeniem i pokazujemy narzędzia, które mogą temu służyć. Wierzymy w to,
że jeśli działy HR mają stawać się rzeczywistymi partnerami Zarządów w kreowaniu
organizacji, to dokona się to wyłącznie dzięki managerom otwartym, którzy
nieustannie szukają inspiracji i rozwoju.
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Ilość spotkań

400

uczestników zarejestrowanych
na wszystkie spotkania

150

dyrektorów, menadżerów
i ekspertów tworzących społeczność

ZOSTAŃ PARTNEREM MERYTORYCZNYM
e-RAPORTU/RAPORTU lub TRENDBOOK-a
w ramach czołowych konferencji
i OPUBLIKUJ Z NAMI:

ATRAKCYJNE
CASE STUDY

WYPOWIEDŹ
EKSPERCKĄ

WYWIAD

REKLAMĘ

ADVERTORIAL

Zaufali Nam:

DYNACON
Connecting Data

secure and safe data

Chętnie odpowieMY na Państwa pytania!
JEŻELI CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ OFERTĘ WYBRANEJ KONFERENCJI LUB SPOŁECZNOŚCI NAPISZ DO MARIOLI LUB DOMINIKI.

Przemysław
Gamdzyk

Mariola
Rauzer

DominikA
Opoka

+48 517 424 939
pegam@evention.pl

+48 509 622 541
mariola.rauzer@evention.pl

+48 604 112 883
dominika.opoka@evention.pl

Redaktor Programowy

Współpraca z partnerami

Współpraca z partnerami

Firma specjalizująca się w tworzeniu spotkań biznesowych. Wydarzenia biznesowe traktuje jako integralny i trudny do zastąpienia
element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami, a tak naprawdę tworzącymi je ludźmi. Zespół
tworzących spółkę osób ma na swoim koncie ponad 100 różnych projektów i blisko 20 lat skumulowanego doświadczenia,
dysponując bardzo unikalnym zestawem kompetencji i doświadczeń zebranych przez lata pracy nad biznesowymi spotkaniami
w kontekście rynku i tematyki IT i telekomunikacji. Posiada kompetencje redakcyjne, analityczne oraz szeroką sieć networkingową wśród tzw. decisonmakers i bardzo wiele budowanych przez lata relacji w świecie ICT.

Celem ISSA Polska – stowarzyszenia do spraw bezpieczeństwa systemów informacyjnych – jest krzewienie wiedzy na temat
bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz promowanie zasad i praktyk, które zapewniają poufność, integralność, niezaprzeczalność i dostępność zasobów informacyjnych, a także promowanie i rozwój swoich członków poprzez podnoszenie ich
umiejętności zawodowych związanych z ochroną systemów informacyjnych, a w szczególności poprzez:
dostarczanie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
edukację i promowanie standardów dotyczących bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
opiniowanie wydarzeń i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
propagowanie potrzeby bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

