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Um evento poderoso 

UM MUNDO DE SOLUÇÕES
Conhecido anteriormente como ASIS International Annual Seminar and Exhibits, o Global Security 
Exchange (GSX) une todo o espectro de segurança para oferecer um evento global poderoso.  
É o mercado avançado de educação, tecnologia inovadora e soluções, e os principais contatos do 
mercado - multiplicados.

GLOBAL
Como o evento de segurança mais abrangente do mundo, o GSX oferece novas oportunidades para trocar ideias, 

expandir contatos e conhecer inovações para capacitar profissionais de segurança em todo o mundo. Com o novo 

nome vem um foco mais afiado na segurança a partir de uma perspectiva global, através de ideias e experiências 

compartilhadas, conteúdo relacionado a ameaças atuais e emergentes em todo o mundo e tecnologias abrangentes 

que atendem a necessidades únicas em todos os mercados. 

SEGURANÇA
Desde Internet de Tudo e ameaças internas a violações de dados e drones, a velocidade da mudança e dos riscos não 

tem limites. O GSX preenche a necessidade de um evento global que reúna toda a indústria de segurança - profissionais 

de segurança cibernética e operacional de todos os ramos do setor privado e público, organizações aliadas e parceiros 

e prestadores de serviços e soluções - para trocar ideias e lições aprendidas, manter-se informados dos riscos atuais e 

emergentes e dar exposição às tecnologias e tendências que moldam a sociedade e nossos locais de trabalho.

TROCA DE CONHECIMENTOS
Com a missão de conectar todo o setor de segurança, o GSX oferece várias oportunidades para trocar informações, 

seja em eventos de networking, nos corredores, na sala de aula ou no pavilhão do evento. Além disso, o GSX facilita 
o acesso prático a tecnologias novas e emergentes, bem como a troca de ideias e informações que oferecem novos

desafios aos desafios atuais. Apresentando demonstrações imersivas de realidade, robótica e drones, além de programas

expandidos de Estudos de Impacto e Centro de Carreiras, o GSX está transformando o formato tradicional do pavilhão

de exposições para oferecer aos participantes uma experiência em soluções e tecnologia mais robusta e atraente.

Uma maior 

TROCA DE CONHECIMENTOS
Mais do que apenas um novo nome, o GSX elevou a experiência do evento com educação 
modernizada, redes revitalizadas e um pavilhão de exibição reformado que multiplica suas 
oportunidades de trocar ideias e práticas, expandir seus contatos globais e experimentar novas 
inovações. 

Treinamento
Durante o GSX, você terá a 

oportunidade de absorver mais de 

100 horas de conhecimento coletivo 

do setor, que podem ser canalizadas 

em estratégias atuais e futuras. A 

GSX traz o melhor da segurança - 

especialistas no assunto, soluções de 

próximo nível e aplicações práticas - 

tudo sob um mesmo teto. 

Soluções
GSX é uma oportunidade valiosa 

para demonstrar produtos, conversar 

com especialistas sobre tecnologias 

e desenvolver relações estratégicas. 

Como o primeiro show para 

profissionais de segurança em todo 

o mundo, o GSX é onde centenas de

empresas lançam produtos, conhecem

inovações e criam soluções. Se for

essencial para a segurança global,

certamente está no GSX.

Conexões
As conexões são feitas em todo 

o GSX - em sessões, recepções,

almoços, atrações do pavilhão de

exposições e nas amostras - você

nunca sabe quem encontrará em

seguida! E não há um lugar melhor

para se conectar à comunidade

internacional de segurança global do

que no GSX 2018.

As áreas de foco incluem:

• Atirador ativo

• AI/AR/VR

• Big Data

• Continuidade dos negócios

• Prevenção de crimes/perdas

• Gestão e resposta a crises

• Infraestrutura crítica

• Segurança cibernética

• Proteção de dados, GDPR,

privacidade e transparência

• Gestão de riscos à segurança

corporativa

• Tópicos/eventos atuais

• Segurança da informação

• Ameaça interna

• Investigações

• Internet das Coisas (IoT)

• Questões legais

• Inteligência de código aberto

• Segurança física

• Radicalização e o papel

da tecnologia

• Robótica

• Proteção de alvos vulneráveis

• Terrorismo

• Dispositivos eletrônicos

• Violência no local de trabalho
PARTICIPE DO GSX COM UMA DELEGAÇÃO DE SEU PAÍS >> GSX.org/IBP
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Participe de uma delegação  

DE SEU PAÍS
O GSX 2018 orgulha-se de ser um participante do Programa de Compradores de 

Comércio Internacional dos Estados Unidos (IBP), que reconhece a importância deste 

evento para o setor de segurança em todo o mundo. Junte-se a uma delegação hoje 

mesmo para conhecer pessoas e colegas do mundo todo, bem como para explorar as 

tendências e as tecnologias que impulsionam o setor de segurança.

Registro
Ao se juntar a uma delegação, você pode tirar proveito dos preços e benefícios 

especiais do IBP - disponível apenas para os participantes de delegações. Entre em 

contato com o Especialista em Serviços Comerciais da Embaixada ou Consulado local 

dos Estados Unidos para receber um código de registro especial para o IBP. Para 

encontrar seu contato comercial, visite export.gov. 

International Trade Center (ITC)

Faça do ITC sua sede para reuniões de negócios, leitura de e-mails, planejamento do dia, 

networking com colegas ou apenas para fazer uma pausa de toda a ação. O ITC está aqui 

para maximizar sua experiência e fornecer um lugar de conforto durante o GSX. Abaixo estão 

apenas alguns dos serviços oferecidos:

Las Vegas - o melhor destino  
para negócios e diversão! 
Participe do Global Security Exchange e 

visite a cidade que atrai mais de 41 milhões 

de visitantes por ano, oferecendo os hotéis 

mais glamorosos e únicos, as maiores estrelas 

do entretenimento, restaurantes e shows 

premiados e, claro, as luzes mais brilhantes! 

Você também pode desfrutar de jogos a 

qualquer horário em alguns dos maiores 

cassinos do mundo, descansar na piscina, 

relaxar no spa ou desfrutar de algumas rodadas 

nos campos de golfe da cidade.

Tomadas para carregar seus 
dispositivos

Assistência de equipe multilíngue

Refrescos de cortesia

Salas de reunião privadas

Acesso Wi-Fi

Estações de trabalho com 
computadores e impressoras

Saiba mais e conheça os pacotes de registro >> GSX.org/IBP

FAÇA SEUS PLANOS AGORA MESMO  
>> GSX.org/IBP

SERVIÇO
COMERCIAL
DOS EUA
Departamento de Comércio  
dos Estados Unidos




