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ISACA Slovensko partner pre
vaše kontakty
ISACA, ako globálna nezisková organizácia zastrešujúca IT
a IT profesionálov sa venuje poskytovaniu nástrojov na
dosahovanie individuálneho a organizačného úspechu pre
viac než 95 000 svojich priaznivcov po celom svete. Cez
svoje organizácie vo viac ako 180 krajinách po celom svete
poskytuje svojim členom vzdelávanie, zdieľanie zdrojov,
profesionálny networking a benefity na lokálnej úrovni.

Certifikácie ISACA®
sú predpokladom i
podmienkou úspechu

ISACA Slovensko vznikla v roku 1999 ako občianske združenie, ktoré úzko spolupracuje s medzinárodnou asociáciou
ISACA.
Cieľom združenia je zabezpečiť potrebnú úroveň podpory svojim
členom a podporiť konzistentný prístup v oblasti auditu a kontroly
informačných systémov v súlade s medzinárodnými postupmi.
V súčasnosti je v ISACA Slovensko združených viac ako 160
profesionálov v oblasti bezpečnosti a auditu informačných
systémov, a už 96 z nich je držiteľom CISA certifikátu a ďalší
sú držiteľmi CISM, CGEIT a CRISC certifikátu. Jednotliví členovia pracujú ako audí¬tori alebo bezpečnostní špecialisti.
K hlavným aktivitám ISACA Slovensko sa radia hlavne
vzdelávacie podujatia, a preto už od roku 2002 organizuje
pravidelné odborné podujatia, ako napríklad medzinárodnú
konferenciu ABIT (Audit a bezpečnosť v IT).
Odborné vzdelávacie aktivity sú určené predovšetkým pre:
•
•
•
•
•
•
•

Manažérov informačnej bezpečnosti
Bezpečnostných konzultantov
Špecialistov informačnej bezpečnosti
Manažérov IT v štátnej správe i komerčnej sfére
Interných audítorov
IT projektových manažérov
Top manažment

www.isaca.sk
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Výročná odborná konferencia
audit a bezpečnosť v IT
ABIT 2014
12. jún 2014
Chopin Hotel, Bratislava
V roku 2002 ISACA Slovensko prvýkrát zorganizovala konferenciu ABIT, čím založila tradíciu konferencií určených pre
širokú odbornú verejnosť. ABIT je špecifický svojim odborným a nezávislým programom a jeho cieľom je podporiť
odbornú diskusiu.
Cieľom konferencie je prezentovanie predovšetkým aktuálnych,
manažérskych a inovatívnych postupov a skúseností zo Slovenska i zahraničia. Prednášajúci sú slovenskí i zahraniční experti
a predstavitelia stredného a vyššieho manažmentu verejnej správy, finančných inštitúcií, telekomunikačných operátorov a konzultačných firiem.
Na 13. ročníku konferencie, ktorá sa uskutoční 12.júna 2014
je možná aktívna účasť partnerov prostredníctvom sponzoringu.
V prípade, že máte záujem stať sa partnerom, môžete svoj
záujem o spoluprácu prejaviť zaslaním e-mailu na adresu:
stefanska@isaca.sk, najneskôr do 15.5.2014.
Ako partner si môžete vybrať jeden z nasledujúcich typov
partnerstva:
•
•
•
•

Generálny partner
Hlavný partner
Partner
Zvýhodnená registrácia na konferenciu
+ prezentácia spoločnosti

www.isaca.sk
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1. Generálny partner (maximálne jeden)
•
•
•
•
•

8x VIP vstup na konferenciu
Možnosť rozdávania marketingových materiálov
Umiestnenie loga (banner, rollup) spoločnosti na čelnej strane konferenčnej miestnosti
Farebné logo partnera na pozvánke informujúcej o konferencii
Celoročné logo partnera na webovej stránke ISACA v sekcii:
„Generálny partner ISACA 2014“
• Logo na časovom harmonograme ku konferencii
• Odborné vystúpenie zástupcu spoločnosti
• Možnosť usporiadať vlastný klubový večer

Poplatok: 4900 Eur bez DPH

2. Hlavný partner (maximálne dvaja)
•
•
•
•

6x VIP vstup na konferenciu
Možnosť rozdávania marketingových materiálov
Umiestnenie loga ( banner, rollup) v priestoroch konferencie
Celoročné logo partnera na webovej stránke ISACA v sekcii:
„Hlavný partner ISACA 2014“
• Farebné logo partnera na pozvánke informujúcej o konferencii
• Logo na časovom harmonograme ku konferencii
• Odborné vystúpenie zástupcu spoločnosti

Poplatok: 2900 Eur bez DPH

3. Partner (maximálne piati)
•
•
•
•
•
•

4x VIP vstup na konferenciu
Možnosť rozdávania marketingových materiálov
Umiestnenie loga ( banner, rollup) spoločnosti na čelnej strane konferenčnej miestnosti
Celoročné logo partnera na webovej stránke ISACA v sekcii: „Partner ISACA 2014“
Logo na časovom harmonograme ku konferencii
Farebné logo partnera na pozvánke informujúcej o konferencii

Poplatok: 1490 Eur bez DPH

www.isaca.sk
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4. Zvýhodnená registrácia na konferenciu
+ prezentácia spoločnosti
Typ A:
• Umiestnenie reklamy v kongresovej sále (rollup/banner)
• 2x VIP vstup na konferenciu

Poplatok 400 Eur bez DPH
Typ B:
• Umiestnenie reklamy v kongresovej sále (rollup/banner)
• 1x VIP vstup na konferenciu

Poplatok 300 Eur bez DPH

V PRÍPADE ĎALŠÍCH
DOTAZOV KONTAKTUJTE

www.isaca.sk

Zuzana Kopáčiková-Štefanská,PhD
Marketing & Communications
Mobil: 0915 727 484
E-mail: stefanska@isaca.sk
www.isaca.sk
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Dakujeme partnerom

ISACA Slovensko ďakuje sponzorom za ich veľkorysú
podporu:
ANASOFT APR, spol. s r.o.
Asint ASG, s.r.o.
DCIT Consulting, organizačná zložka
Deloitte Slovakia s.r.o.
DIMANO, a. s.
EMM, spol. s r.o.
ESET, spol. s r.o.
Gordias, s.r.o.
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Oracle Slovensko spol. s r.o.
Plaut Slovensko, s.r.o.
TEMPEST a.s.
Unicorn Systems SK s. r. o.
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