ГО «Асоціація Професіоналів Корпоративної Безпеки» запрошує вас
взяти участь у
VI розширеному спеціалізованому курсі
«Корпоративна Безпека Бізнесу».
Безпрецедентна можливість отримати структуровані знання з питань безпеки бізнесу.
Більш ніж 40 професіоналів-практиків у сфері корпоративної безпеки поділяться
конкретними кейсами та досвідом у вирішенні найважливіших проблем захисту активів
від зовнішніх та внутрішніх загроз.
Всі аспекти корпоративної безпеки - від корпоративної розвідки, фізичного захисту
активів, протидії розкраданням та корпоративному шахрайству, кримінально-правового
та судового захисту до інформаційної, промислової та психологічної безпеки і кризових
комунікацій!
До того ж практика управління ризиками корпоративної безпеки, використання
поліграфу і практичні заняття з тактики та організації охорони фізичних осіб.
Це все, і не тільки, на Курсі Корпоративна безпека бізнесу!
За два з половиною роки існування курсу учасниками програми стали понад 150 осіб з
числа власників бізнесу, топ-менеджменту і фахівців з безпеки, які отримали відповідні
сертифікати і розвинули свої компетенції з питань ефективного захисту бізнесів будь
якого формату.

Дати проведення
12 днів
(4 сесії по 3 дні)

16.09.21 - 18.12.21

З 10:00 до 17:30

Місце проведення курсу
Бізнес Холл INVERIA, м. Київ, вул.
Володимирська 49а

Прокласти маршрут

Вартість курсу
Повна вартість курсу складає 25 000 грн.
При одночасній сплаті за 2-х чи більше учасників
пропонуємо знижку 10 %.
Для членів АПКБУ знижка 20%.
Kількість місць обмежена.

Для кого курс?
власники бізнесу;
члени спостережних рад;
члени ради директорів;
керівники окремих підрозділів холдингів та корпорацій;
керівники служб безпеки;
керівники юридичних департаментів;
форензік- та комплаєнс-офіцери.

Чому не можна пропустити цей курс?

Більш ніж 40 ТОПових
доповідачів

Всі аспекти
корпоративної
безпеки

Практичні заняття з
тактики та організації
охорони фізичних осіб

Практичні кейси у
найважливіших
аспектах
корпоративної
безпеки

У програмі курсу
I сесія

16 - 19
вересня

II сесія

18 - 20
жовтня

III сесія

18 - 20
листопада

IV сесія

16 - 18
грудня

Корпоративна безпека та менеджмент.
Система корпоративної безпеки.
Корпоративна безпека: як забезпечити ефективний захист
бізнесу.

Корпоративна розвідка.
Фізичний захист активів.
День тактичної підготовки.

Запобігання розкраданню та шахрайству.
Інформаційна безпека та кіберстійкість бізнесу.
Кризові комунікації та захист репутації у бізнесі.

Персонал та корпоративна безпека.
Захист бізнесу.
Психологія безпеки. Професійна безпека та здоров'я.
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