


След като затвърди ролята си на единственото събитие за България в този бранш и едно от най-важните на Балканския полуостров 
SECURITY EXPO 2017 предлага на пазара новаторска изложбена програма, която акцентира върху интегрирането на системи и технологии. 
Като открехва нова перспектива върху концепцията  “Интернет на нещата” (IoT), в които “нещата” стават умни, комуникират помежду 
си и всички са свързани в единна мрежа. SECURITY EXPO 2017 ще съсредоточи вниманието си върху продукти и решения, свързани със 
синергични сектори като domotics (интелигентен дом), пътна безопасност и сигурността на кибер-пространството. Ще има специални 
превозни средства, GPS системи, продукти и услуги, които откриват и гасят пожари. Защото в свят, който непрестанно се развива, 
сигурността се превръща в стратегически фактор за бизнеса, фактор, който е от основно значение, не само за да се обезпечи чрез защита 
и контрол, но и да се следи работата чрез отдалечено управление (remote control).

   ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ОХРАНА,  
RFID, ЗАКЛЮЧВАЩИ СИСТЕМИ

  ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ, ДОМАШНА И ПРОМИШЛЕНА 
АВТОМАТИЗАцИЯ

  ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, ПОЖАРОГАСЕНЕ,  
ИЗДИРВАТЕЛНИ И СПАСИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ,

 ОХРАНА НА ГРАНИцИ

  IoT,  ИТ СИГУРНОСТ, КИБЕР-СИГУРНОСТ, 
СИГУРНОСТ НА ДАННИ И МРЕЖИ

ИЗДАНИЕТО ПРЕЗ 2016 В цИФРИ
 3000 кв.м.
 8 500 посетители от 13 страни

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ И ВИЕ!
 Срещи - с професионалисти в сектора
  Предлагане - на най-новите 

технологични иновации

    Представяне - на интегрирани 
решения за специфични приложения

  Споделяне - на сигурност 

SECURITY EXPO 2017
Като ефективен инструмент за индустриална политика и двигател за развитие,  
SECURITY EXPO 2017 предлага реална възможност за:

  насърчаване на контактите между националното и международното търсене и 
предлагане

  представяне пред търговските експерти, присъстващи на изложението, на новите 
характеристики и предимства на най-новите технологични решения

  разширяване на вашия бизнес чрез търсене на партньори и срещи с купувачи, особено от 
района на Балканите и Източна Европа

  получаване на актуална информация за последните тенденции и повишаване на 
осведомеността в сектора

  представяне пред институции на възможностите, предлагани понастоящем от сектора за 
сигурност, с цел насърчаване на глобалното икономическо развитие

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА ПРЕЗ 2017 г.
 Фирмени събития
 Презентации
 Демонстрации



Не се колебайте да участвате и да РЕЗЕРВИРАТЕ СЕГА Вашето място! 

Предоставяме ви безплатна онлайн реклама за вашето участие!

Привлечете внимание към вашата фирма чрез различните и гъвкави възможности за реклама и спонсорство, които предлагаме!

Планирайте вашето събитие! Ние предлагаме цялостна консултация, пълно обслужване и квалифицирана помощ при организирането и 
провеждането на събития.

Защо да участвате на Security Expo 2017?
 Утвърждаване на компанията Ви като лидер на пазара
 Достъп до клиенти на ниво „взимащи решение“
 Информиране за новостите в информационната сигурност, където хардуерът е по-близо до софтуера
 Създаване на нови бизнес контакти
 Затвърждаване на съществуващите връзки с вашите клиенти
 Проверка на мястото ви на пазара и сред конкуренцията
 Пазарно проучване 
 Демонстриране на предлаганите продукти и услуги от Вашата фирма
 Увеличаване на пазарния Ви дял
 Развиване на мрежата Ви от контакти с партньори



Полезна информация

Дати: 15 - 18.03.2017
Поредност: 24 издание
Място на провеждане:  

Интер Експо Център - София
Официален сайт на изложението: 

www.securityexpo.bg
Вход: билети, покани и онлайн 

регистрация

Security Expo ще се проведе паралелно 
с 17-то издание на BULGARIA BUILDING WEEK.

Партньори:

Организатори: БЪЛГАРСКА 
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

1058 София, ул. Искър 9
Тел./Факс: (02) 8117 428, 989 72 40
e-mail: fairs1@bcci.bg; fairs13@bcci.bg
www.bcci.bg

ИНТЕР ЕКСПО цЕНТЪР
1784 София 
бул. цариградско шосе 147
Тел.: (02) 9655 318, Факс: (02)  9655 231
e-mail: safety-security@iec.bg
www.iec.bg


