ANTERIORMENTE CHAMADO DE SEMINÁRIO
E EXPOSIÇÕES ANUAIS DA ASIS

8-12 DE SETEMBRO DE 2019

O que faz da Global
Security Exchange (GSX) 
A EXPERIÊNCIA
MAIS VALIOSA 
que você terá em 2019?

Conexões em todo
O MUNDO

Uma
EXPERIÊNCIA única

OPORTUNIDADES
de construção de carreira

•F
 aça parte deste abrangente
evento para profissionais de
segurança operacional, cibernética
e física de toda a cadeia de
suprimentos.

•O
 salão de exposições da GSX é
um laboratório de aprendizado
imersivo com programas que
permitem entender melhor
as tecnologias emergentes e
implementar as melhores práticas.

•F
 ique por dentro das últimas
tendências, dados e melhores
práticas do setor através de mais
de 300 sessões educacionais.

•R
 eúna-se com mais de 550
expositores que apresentam
produtos e equipamentos
avançados e personalizáveis, além
de tecnologia revolucionária,
que ajudam os profissionais de
segurança a evitar o crescente
número de ameaças a seus ativos.
•P
 articipe de valiosos eventos
de networking com milhares
de participantes de mais de 110
países.

Saiba mais >>
GSX.org/International

•O
 s exclusivos estágios de
X-learning fornecem insights úteis
para profissionais de segurança
com o propósito de modelar
proativamente o futuro do setor.
•A
 GSX D3 Xperience: Drones,
Droides, Defesa - promovidos
pela Associação Internacional
para Sistemas de Veículos Não
Tripulados (AUVSI) - é uma área
especial em que você pode
explorar veículos não tripulados e
robótica interativa.
•P
 alestrantes de alto nível
discutem tópicos globais e
desafios enfrentados no campo da
segurança.

•R
 enove suas certificações e ganhe
créditos de educação continuada,
tudo em um só lugar e de uma só
vez, ao mesmo tempo que acelera
sua competência e desafia o
status quo.
•V
 enha para o Career HQ, onde
você encontrará análises de
currículo gratuitas, o Headshot
Studio, coaching de carreira,
sessões de desenvolvimento
profissional e oportunidades de
networking com empregadores e
colegas do mesmo ramo.

GSX.org/International

GSX é o único evento
que traz segurança
corporativa e inovação
para o primeiro plano e
ajuda a desmistificar as
tecnologias emergentes
e de ponta.
Lounge Internacional
NA GSX
Visite o Lounge Internacional, localizado no salão
de exposições, onde você encontrará:
•S
 alas de conferências privadas para reuniões.
•U
 m espaço relaxante para descansar e se conectar
com colegas de todo o mundo.
•A
 cesso Wi-Fi gratuito.
•R
 efrescos e um bar para happy hour das 16h30 às
17h30 na terça-feira, 10 de setembro.

Participe de uma
DELEGAÇÃO!
Interessado em participar de uma delegação do seu
país e receber descontos nas taxas de inscrição? Entre
em contato com o líder da sua delegação listado em
GSX.org/international. Se não houver nenhum na
relação, siga as instruções fornecidas on-line.

Delegações internacionais
RECEBEM OS SEGUINTES
BENEFÍCIOS*:
• Desconto nas taxas de inscrição individuais da GSX.
Esse desconto não se aplica aos Programas de
Pré-Conferência e aos Cursos de Revisão de
Certificação. Você deve fazer parte de uma
delegação para receber o código de desconto. Entre
em contato com o líder de delegação de seu país
para obter ajuda (acesse GSX.org/international para
mais informações).

Exposição na

• Uso ilimitado do lounge internacional.

GLOBAL SECURITY EXCHANGE

• Quiosque exclusivo de inscrição internacional no
local.

Você é um fornecedor do setor de segurança?

• Um presente especial da ASIS para os membros da
delegação.

Acesse GSX.org/exhibit para visualizar o espaço,
fazer download de um prospecto dos expositores e
obter informações de contato de nossa equipe de
vendas para discutir as opções de exposição na GSX,
onde milhares de profissionais de segurança estarão
buscando parcerias com sua empresa.

Os líderes de delegação de grupos com quinze ou
mais participantes por país recebem um quarto de
hotel gratuito, de acordo com a escolha da ASIS, em
um hotel oficial da conferência por quatro noites
(apenas quarto e taxas; o indivíduo é responsável por
todas as despesas eventuais).
*Os benefícios estão sujeitos a alterações.

