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Міжнародна виставка «Безпека»
проводиться з 1994 року та
позиціонує себе як: виставка
технічних засобів та обладнання для
забезпечення безпеки,
протипожежного і техногенного
захисту.
У 2022 році настає нова ера виставки —
вона перероджується у міжнародну
виставку обладнання, технологій та
програмного забезпечення із
забезпечення фізичної й кібербезпеки.
Учасниками є виробники технологічних
рішень, постачальники та системні
інтегратори. Під час виставки
пропонується показ роботи систем,
проведення тренінгів та семінарів,
розгортається полігон для демонстрації
інноваційного обладнання і технологій.

SECURITY 2.0 — ЦЕ 27-РІЧНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ, ПОЄДНАНИЙ ІЗ
СУЧАСНИМ ФОРМАТОМ ДЕМОНСТРАЦІЇ ДОСЯГНЕНЬ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ
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Виставка технічних засобів та обладнання для
забезпечення безпеки, протипожежного
і техногенного захисту

Виставка обладнання, програмного
забезпечення і технологій для фізичної та
кібербезпеки з демонстраціями на полігоніах

SECURITY 2.0 — ефективний бізнес-майданчик, який щороку збирає провідні компанії
і тисячі фахівців індустрії безпеки:
- для ознайомлення спільноти з новітніми розробками і технологіями;
- налагодження ділових контактів та побудови партнерських відносин;
- пошуку найкращих рішень для вирішення технологічних викликів.
Це місце, де виходять на ринок інновації й технології майбутнього, презентуються стартапи,
постають і зростають бренди.
Учасники: експерти ринку систем безпеки, виробники технологічних рішень, постачальники та
системні інтегратори.
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Системи
відеоспостереження.
Системи периметрального
захисту.
Системи контролю доступу.
Системи сканування та
виявлення об’єктів,
металодетекція.
Системи керування та
контролю дорожнього руху.
Системи оповіщення та
сигналізації.
Системи пожежної безпеки.
Безпілотні літальні апарати
(БПЛА), системи захисту від
БПЛА.
Послуги охорони.

•
•
•
•
•

Аналітичні системи:
відеоаналітика,
аудіоаналітика, Big Data
аналітика даних.
Системи скринінгу:
біометрія, тепловізори.
Новітні технології та
стартапи у галузі безпеки.
Системна інтеграція.
Розумний офіс.

CYBER
SECURITY
•
•
•
•

Системи кіберзахисту.
Системи запобігання
терористичним актам.
Моніторинг та виявлення
вторгнень.
Тренінги з кіберзахисту.



Вперше в Україні — полігони для демонстрації технологічних рішень.
Полігон «Безпечне місто».
Полігон «Cистеми безпеки для критичної інфраструктури».
Полігон «Інформаційний захист — кібербезпека».

Event Zone
Food Court

«KиївЕкспоПлаза»

ПОЛІГОНИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Розумне/
безпечне
місто

• Системи безпеки на
дорогах та вулицях
(аналітичні системи).
• Керування трафіком у
місті та на магістралях.
• Розумні світлофори —
керування перехрестями
та пішохідним рухом.
• Системи контролю
швидкості.
• Системи контролю
ваги вантажного
транспорту.
• Паркінг — паркомати
та системи реєстрації
паркування.
• Розумний транспорт
(єдиний квиток).
• Системи
відеоспостереження з
аналітикою.
• Системи
аудіоаналітики.
• Системи датчиків
контролю пожеж,
затоплення, вихлопів
тощо.
• Інформаційні панелі.

Cистеми
безпеки для
критичної
інфраструктури

• Системи контролю
доступу, біометричні
системи.
• Системи сканування
об'єктів і температурного скринінгу людини.
• Системи контролю за
в'їздом транспортних
засобів.
• Системи
периметрального
захисту: ІЧ-системи,
електрошокові системи,
вібраційні системи,
спецогорожі, ролети,
ворота.
• Відеоспостереження
та аналітика.
• Моніторинговий центр.
• Комплексні рішення
для закритих
інфраструктур.
• Дрони та антидронні
системи.
• Спецавтомобілі.
• Спеціальний зв'язок.
• Система оповіщення:
звукова, світлова.

Інформаційний
захист —
кібер-безпека

• Апаратні рішення для
захисту інформації:
серверне та комунікаційне обладнання,
спец-обладнання.
• Програмні рішення
для захисту
інформації: система
моніторингу
вразливості ІТ-рішень,
системи шифрування,
системи індикації
зломів, захист хмарних
рішень, системи
розслідувань.
Конференції,
форуми, воркшопи
(попередні теми)

• Форум «Безпечна
громада». Для
територіальних громад,
асоціацій міст, ОДА,
інтеграторів рішень.
• Конференція
«Тероризм та безпека
у критичній
інфраструктурі».

• Воркшоп
«Актуальність захисту
інформації».
• Воркшоп «Комерційна
сфера безпеки».
• Конференція
«Комплексна безпека
промисловості та
енергетики».
• Конференція
«Кіберосвіта».
• Воркшоп «Операції та
безпека хмарних
рішень».
• Інформаційна війна та
промислове
шпигунство.
• Соціальна інженерія.
• Бездротова мережа та
безпека.
• Електронна/цифрова
конфіденційність.
• Атаки на інформаційні
системи та/або
сховища цифрової
інформації.
• Правовий та
соціальний аспект
інформаційної безпеки.
• Криміналістика та
антикриміналістика
• Безпека віртуалізації

ВИСТАВКОВІ СЕРВІСИ

Стенд
під ключ
Складно
підготуватись
до виставки?
Довірте це нам!

•
•
•
•

Оформлення стенду.
Нестандартні меблі
Промо-поліграфія.
Сувенірна продукція
та інші послуги.

Полігони
Демонстрація
систем
на полігонах

• Полігон «Безпечне місто».
• Полігон «Система
безпеки для критичної
інфраструктури».
• Полігон «Інформаційний
захист — кібер безпека».

Проведення
конференцій,
форумів
• Cвітовий досвід
(кейси від вендорів).
• Заходи представників
державного сектору
експертів з безпеки.
• Бізнес-зали для
переговорів із Government.
• Conference room для
переговорів.

CLUB
Цілорічна підтримка,
створення груп учасників,
генерування тем для
обговорення, допомога
у підборі рішень та
постачальників рішень.

Розміщення новин
виставки, посилання на
нові технології, новини від
вендорів та інтеграторів,
успішні кейси тощо.

Бізнес-зали для переговорів
із Government, Conference
room для переговорів.
ONLIN-трансляція виставки.
Соціальна активність: бокси
для збору коштів на
благодійність.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: ПРЕДСТАВНИКИ УРЯДУ, ПРОФЕСІОНАЛИ ГАЛУЗІ,
ВИРОБНИКИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ ОБЛАДНАННЯ ТА РІШЕНЬ ВСЕСВІТНЬО ВІДОМИХ БРЕНДІВ
Замовники з держсектора:
• критична інфраструктура;
(енергетика, спецоб'єкти);
• безпечне місто, громади
(країна);
• транспортний сектор,
залізничні, морські та авіа порти;
• силові структури;
• освітні заклади (школи,
дитсадки, ВНЗ);
• митниця.

Приватні замовники:
• будівельні компанії;
• промисловість;
• агросектор;
• роздрібні мережі;
• готелі та ЖК;
• ТРЦ та бізнес центри.

ЗМІ.
Системні інтегратори.
Медицина.
Банківська сфера.

УМОВИ УЧАСТІ
ОБЛАДНАНА ПЛОЩА

€ 120/КВ.М

включає модульні конструкції, пластикові
меблі, килимове покриття, освітлення, підведення
електроенергії, назву компанії на фризі стенду,
охорону експонатів у нічний час.

НЕОБЛАДНАНА ПЛОЩА

€ 100/КВ.М

включає тільки охорону експонатів вночі.

ДОСТУП ДО ПОЛІГОНУ ІЗ САМОСТІЙНИМ
РОЗМІЩЕННЯМ ОБЛАДНАННЯ
ТА ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО СИСТЕМИ

€ 470

(за весь період виставки)

• Системи відеоспостереження та відеоналітика,
системи аудіоаналітики, системи контролю
доступу, біометричні системи, системи
температурного скринінгу людини, системи
контролю швидкості транспорту

€ 350

(за весь період виставки)

Відкрита площа для демонстрації
зразків

€ 30/КВ.М

• Системи периметрального захисту та
оповіщення, спецогорожа, захисні ролети,
системи датчиків контролю затоплення,
пожежі, вихлопів, трекінг-системи

€ 270

(за весь період виставки)

З питань участі:
Валентина Михайлова
моб. +380 (67) 504-0149,
моб. +380 (66) 353-1902
mikhailova@eindex.kiev.ua

• Системи контролю переміщення (в’їзні/вхідні
групи), системи сканування об’єкта, турнікети,
шлагбауми, ворота, рамки, системи паркінгу,
системи «Розумний світлофор», системи
контролю ваги транспорту

€ 350

• Комплексні (гібрид)

(за весь період виставки)

• Інформаційний захист —
кібербезпека

(за весь період виставки)

Наявна можливість стати спонсором та
отримати доступ до Преміум клубу

€ 500

