
Středa 7. října
Hledáte efektivní nástroje pro své podnikání? S Marketing meetingem určitě nějaké 
vhodné najdete.

Připojte se na první on  -line konferenci určenou českým podnikatelům, která se bude věnovat 
efektivním nástrojům, jež výrazně usnadní vaši práci. Přístup k ní je navíc zcela zdarma. Dozvíte 
se třeba, jak co nejefektivněji postavit celý e -shop a mít přitom pod kontrolou byznysová data, logis-
tiku či vyřizování reklamované ho zboží. A jako bonus ještě zjistíte, co vám může přinést affiliate 
marketing či zapojení chatbotů.

Více informací a registrace www.tuesday.cz.

Čtvrtek 15. října
Reklama na hraně: Risk, nebo zisk? Poslechněte si názory odborníků, jak se prezentovat.

Vyplatí se vytvářet marketingové kampaně, které jsou kontroverzní, mnohdy až na hraně etiky 
a zákona? Převažují spíše výhody, když se značce podaří na sebe upoutat pozornost a odlišit se od 
konkurence? Nebo je naopak riziko sankcí a ztráty reputace pro značku příliš vysoké? A co je už 
úplně přes čáru? Na to odpoví další marketing meeting, který se uskuteční on  -line.

Více informací a registrace www.tuesday.cz.

Středa 21. října
Třídenní odborná akce Future of Cyber konference 2020 – Future Cyber Defence se uskuteční 
od středy 21. do pátku 23. října 2020 v PVA Expo Praha.

 Půjde o soubor bezpečnostních panelových diskusí, workshopů, Live Hacking Show a dalších 
doprovodných akcí jako oficiální odborný doprovodný program mezinárodního projektu Future 
 Forces Forum, umožnující setkání odborníků a představitelů veřejné sféry, bezpečnostních a ozbro-
jených složek diskutovat otázky na téma aktuálních i budoucích hrozeb a trendů v oblasti informač-
ních technologií, kybernetické bezpečnosti a obrany.

Více informací a registrace na future -forces -forum.org.

Čtvrtek 5. listopadu
Přijďte na další ročník největší konference věnované českému internetu Czech Internet 
Forum 2020.

Internet se už dávno stal běžnou platformou pro podnikání, oslovení zákazníků či přenos infor-
mací. Přijďte načerpat nové trendy a dozvědět se i o těch, které nás teprve čekají. Inspirativních 
a užitečných témat bude na #CIF20 spousta. Představíme zajímavé projekty, novinky na sociálních 
sítích, inovativní služby i efektivní nástroje a způsoby měření, které vám pomohou při rozjezdu pod-
nikání či s vyhodnocováním vašich kampaní. Zaměříme se na mediální domy, které se nebojí si za 
svůj obsah říci uživatelům o peníze. V popředí zájmu bude také bezpečnost internetového prostředí.

Více informací a registrace www.tuesday.cz.

Středa 11. listopadu
Je znovuobjevený koncept Zero Trust cesta k lepší kybernetické bezpečnosti a odolnosti, 
nebo wv praxi ne zcela použitelný hype?

Desátý ročník konference Cyber Security přinese odborné přednášky z praxe, ukázky vybraných 
bezpečnostních technologií a poskytne možnost se setkat a pohovořit s lidmi z branže. Kromě 
tématu nulové důvěry se zaměříme na problematiku kybernetické odolnosti (resilience) jako 
„nástupce“ kybernetické bezpečnosti a konkrétněji se budeme věnovat také tomu, jak přístup 
k ochraně aplikací, dat a identit ovlivnila pandemie COVID -19. Zjistíte, kam upřít svou pozornost 
a úsilí v zajištění kybernetické ochrany své organizace s ohledem na aktuální vývoj v hrozbách a úto-
cích a jak potřeby investic vysvětlit netechnickým kolegům a obhájit před vedením. V případě, že 
by došlo v důsledku vládního nařízení k omezení a zákazu konání hromadných akcí, konference se 
uskuteční ON -LINE.

Více informací a registrace www.tuesday.cz.
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