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OCHRONA OBIEKTÓW 
I OSÓB WOBEC 

WSPÓŁCZESNYCH 
ZAGROŻEŃ 

CYWILIZACYJNYCH

W roku 2021, przed branżą ochrony stoi wiele wyzwań zarówno w kontekście 
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, jak również konieczności 
wprowadzenia zmian legislacyjnych, wzmacniania wizerunku branży 
i zmierzenia się z problemami kadrowymi, Podczas tegorocznej Konferencji 
Branży Ochrony, która już na stale wpisała się do kalendarza imprez 
branżowych, tym razem skupimy się na jednym z kluczowych elementów 
- OCHRONIE OBIEKTÓW I OSÓB WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ 
CYWILIZACYJNYCH.

Podczas trwającej dwa dni konferencji, członkowie Polskiej Izby 
Ochrony, zaproszeni eksperci i praktycy różnych obszarów związanych 
z bezpieczeństwem spotykają się, by wymieniać się doświadczeniami 
i poglądami, poszerzać wiedzę, zdobywać nowe umiejętności oraz nawiązywać 
nowe, perspektywiczne kontakty biznesowe. Każdej konferencji organizowanej 
przez Polską Izbę Ochrony towarzyszy dedykowany temat przewodni, 
a zagadnienia tematyczne poruszane są w ramach czterech platform:

›  wystąpienia prelegentów
›  debata moderowana z udziałem publiczności i zaproszonych gości
›  strefa wystawców z prezentacją najnowszych rozwiązań w branży ochrony
›  warsztaty prowadzone przez partnerów wydarzenia.



Konferencja Branży Ochrony również to doskonałe miejsce, by nawiązać 
nowe kontakty biznesowe, zaczerpnąć inspiracji i zdobyć najbardziej aktualną 
wiedzę na temat branży, a także podyskutować o jej przyszłości. To także 
przestrzeń do pozyskania nowych klientów lub kontrahentów.

Każdego roku staramy się zapewnić Partnerom wydarzenia bogate możliwości 
promocyjne i wizerunkowe. Dlatego też tworzymy ofertę, która wpisuje się 
w aktualne trendy marketingowe,  korelujące z oczekiwaniami biznesowymi 
naszych wystawców. Nasza oferta jest zatem punktem wyjścia dla współpracy 
niosącej ze sobą obustronne korzyści. Jesteśmy otwarci na Państwa 
wszelkie sugestie i propozycje dotyczące form promocji indywidualnej wśród 
uczestników konferencji, jak i firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony.

Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji?

Uczestnictwo to doskonała okazją do networkingu, zapoznania się z nowinkami 
technologicznymi rynku security oraz zaprezentowania szerokiego spektrum 
możliwości biznesowych, w tym prezentacji sprzętu i usług. Niewątpliwie 
jest to również doskonała szansa zaistnienia w świadomości mediów 
specjalistycznych i wzmocnienia wizerunku Państwa firmy.

› prezentacja nowości produktowych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych
› nawiązanie nowych relacji biznesowych
› udział w konferencji, debatach i pokazach
› wsparcie szczytnych celów statutowych FUNDACJI OCHRONA I POMOC podczas   
 aukcji charytatywnej
› uczestnictwo i świetna zabawa podczas wieczornego bankietu z atrakcjami 
 - niespodziankami
› … a po konferencji i bankiecie relaks w luksusowych wnętrzach hotelu Windsor 
 i wiele z atrakcji w strefie SPA.

Jesteśmy Odpowiedzialni Społecznie. W ramach Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony 
i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC, powołanej przez Polską Izbę Ochrony, realizujemy 
swoje cele poprzez objęcie realną i szeroką opieką najbardziej potrzebujących pracowników 
ochrony i ich rodziny, wdowy i sieroty po pracownikach ochrony, którzy zginęli podczas 
służby, a także ofiarom wypadków poszkodowanym podczas wykonywania zadań ochrony. 
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ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA 
NASZYCH MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
będziemy na bieżąco informować Państwa 

o statusie naszego wydarzenia


