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ІНДУСТРІЯ БЕЗПЕКИ
ХХІV Міжнародна виставка «БЕЗПЕКА 2019»
вперше відбулася у новозбудованому ВЦ «КиївЕкспоПлаза»
на Житомирській трасі М06 !
Полігон для демонстрації
великої техніки в дії

Транспортна
доступність
без заторів
Велика земельна ділянка

Логістична
зручність
при монтажі
та демонтажі

Готелі на будьякий смак поряд

Просторий паркувальний майданчик

Безкоштовний трансфер

Виставкову атмосферу передають
відгуки на FBсторінках
учасників:

«Це були неймовірно приємні
та продуктивні дні!» —
ділиться враженнями
колектив «ТрінітіСБ».

«Чотири дні інтенсивного бізнес
спілкування, що принесло успіх!
Ми роздали всі свої матеріали
і навіть наші експонати.
Ми втомлені, але заряджені
позитивною енергією!» —
повідомляють фахівці
польської компанії ACO.

«Ми встановили власні рекорди
за розміром стенда, кількістю
відвідувачів, запитань, світлин,
нових друзів та партнерів!
Ще раз хочемо подякувати всім,
хто завітав до нас.
А хто не був — багато втратили.
Це треба було бачити!» —
зі сторінки компанії «ТІРАС12».
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ІНДУСТРІЯ БЕЗПЕКИ
«БЕЗПЕКА 2019»: основні підсумки
Офіційна підтримка
• Міністерство оборони України
• Міністерство внутрішніх справ України
• Служба безпеки України
• Державна служба спеціального зв’язку та захисту
інформації України
• Державна прикордонна служба України
• ГО «Український союз пожежної та техногенної безпеки»
• Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців
охоронної галузі

82

учасники з 5 країн світу
Майже половина учасників
виставки — українські виробники.

Україна

Ізраїль

Китай

Польща

Тематична експозиція

Відеонагляд і контроль за полями та угіддями, моніторинг
і диспетчеризація транспорту та інших рухомих об’єктів,
протипожежна безпека, попередження крадіжок
та зловживань тощо.

Виставка

Безпечне та безперебійне живлення об’єктів експлуатації,
нагляду чи охорони.

Про програму виставки
Обговорення фахівцями перспектив та останніх розробок у сфері «розумних» рішень
для міста, закордонний досвід безпеки об’єктів бізнесу, безпечні технології для агро
сектора, технологічні новинки учасників. Георгій Тупчій, керуючий акціонер ГК «ВЕН
БЕСТ», під час урочистого відкриття виставки наголосив, що «настав час представляти
українські розробки в галузі безпеки на міжнародних виставках, оскільки вони варті
уваги світової спільноти».

Чехія
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«БЕЗПЕКА 2019»: основні підсумки
Відвідувачі:
• керівники компаній і промислових підприємств;
• головні інженери та головні енергетики;
• фахівці у галузі безпеки;
• технічні директори;
• керівники департаментів інформаційних технологій (CIO);
• керівники департаментів інформаційної безпеки (CSO);
• ITфахівці та фахівці з інформаційної безпеки (ІБ);
• приватні підприємці;
• представники державних і недержавних структур та ін.

Розподіл відвідувачів за галузями

Загальна
кількість
відвідувачів

Забезпечення безпеки

51,5%

Інформаційні технології

28,1%

Телекомунікація/зв’язок

27,8%

Електротехнічна/
радіоелектронна пром.

18,4%

4 628

Торгівля

17,9%

Кількість візитів — 4 847

ЦОД (проектування/
обробка і зберігання даних)

10,2%

Будівництво/нерухомість

10,1%

Енергетика

8,0%

Наука і проектування

7,5%

Інжиніринг/автоматизація

6,0%

Розумний дім

5,1%

Інформаційна безпека/
захист інформації

2,9%

Банківські/фінансові послуги

2,9%

Транспорт/логістика

2,9%

Збройні сили

2,8%

Органи виконавчої влади

2,3%

Цифрові фінанси/криптовалюта

1,8%

Оборонна промисловість

1,0%

Інше

8,7%

Більше інформації, фото та враження учасників — на сторінці виставки
у Facebook: www.facebook.com/bezpeka.euroindex, а також на сайті: www.bezpeka.ua

