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Vad gör Global Security
Exchange (GSX)
TILL DEN MEST VÄRDEFULLA
ERFARENHETEN
som du kommer att ha i 2019?

Förbindelser över hela
VÄRLDEN

En ojämförbar
UPPLEVELSE

Karriärutveckling
MÖJLIGHETER

•D
 elta i detta omfattande
evenemang för yrkesverksamma
inom områdena fysisk säkerhet,
cybersäkerhet och operativ
säkerhet som kommer från alla
skeden i försörjningskedjan.

•G
 SX:s utställningshall
är ett fascinerande
lärandelaboratorium med
program som hjälper dig att
bättre förstå framväxande
teknologier och implementera
de bästa metoderna.

•H
 åll dig uppdaterad om de
senaste trenderna, den mest
aktuella informationen och
de bästa metoderna inom
industrin genom över 300
utbildningssessioner.

•T
 räffa över 500 utställare som
demonstrerar avancerade
och anpassningsbara
produkter, utrustning och
banbrytande teknologi som
hjälper yrkesverksamma på
säkerhetsområdet att förhindra
att de ständigt ökande riskerna
för deras tillgångar förverkligas.
•D
 elta i värdefulla
nätverksevenemang med
tusentals deltagande från fler än
110 länder.

Ta reda på mer >>
GSX.org/International

•D
 e unika stadierna för X-learning
erbjuder händlingsbara insikter
som yrkesverksamma på
säkerhetsområdet kan använda
sig av för att på proaktivt sätt
forma industrins framtid.
•G
 SX D3 Xperience: Drones,
Droids, Defense (drönare,
droider, försvar), som understöds
av Association for Unmanned
Vehicle Systems International
(AUVSI), är ett område med
särskild funktionalitet, där du
kan utforska obemannade och
interaktiva robotar.
•H
 uvudtalare med hög profil
diskuterar globala ämnen
och utmaningar som
säkerhetsindustrin står inför.

•F
 örnya dina certifieringar
och fortsätta att tjäna in
utbildningspoäng, allt på
samma plats och på samma
gång, medan du snabbt
förbättrar dina kunskaper och
utmanar status quo.
•K
 om till Career HQ, där
du kommer att erbjudas
möjligheter till kostnadsfri analys
av din meritförkorteckning,
och även kan hitta Headshot
Studio, karriärrådgivning,
utbildningssessioner för
professionell utveckling och
möjligheter att nätverka med
anställda och kollegor.

GSX.org/International

GSX är det enda
evenemanget som
lägger tonvikt vid
företagssäkerhet och
innovation och hjälper
till att avmystifiera
framväxande teknologier.
Internationell lounge
PÅ GSX
Besök den internationella loungen som är
belägen i utställningshallen, där du kan hitta:
•P
 rivata konferensrum för möten.
•E
 n avslappnande plats där du kan ladda om och
knyta kontakter med kollegor från hela världen.
•K
 ostnadsfri WiFi-åtkomst.
•F
 örfriskningar och bar med happy hour mellan
16.30 och 17.30 tisdagen den 10:e september.

Gå med i en
DELEGATION!
Är du intresserad av att gå med i en delegation från
ditt land och få rabatt på dina registreringsavgifter?
Kontakta ledaren för din delegation som du kan
hitta i listan på GSX.org/international. Om det inte
finns någon i listan följer du anvisningarna som du
får på nätet.

Internationella delegationer
FÅR FÖLJANDE FÖRMÅNER*:
• Rabatt på individuella registreringsavgifter
för GSX. Denna rabatt gäller inte
pre-conferenceprogram och
certifieringsgranskningskurser. Du måste vara
medlem i en delegation för att få rabattkoden.
Kontakta delegationsledaren för ditt land för hjälp
(se GSX.org/international för mer information).

Ställ ut på

GLOBAL SECURITY EXCHANGE

• Obegränsad användning av den internationella
loungen.
• Exklusiv internationell registreringskiosk i lokalen.

Är du en leverantör inom säkerhetsindustrin?

• Speciell present från ASIS till
delegationsmedlemmar.

Besök GSX.org/exhibit för att se golvplanen,
ladda ner ett prospekt för utställare och få
kontaktinformationen för vårt försäljningsteam,
med vilket du kan diskutera alternativ för att ställa
ut på GSX, där tusentals yrkesverksamma inom
säkerhetsindustrin kommer att vara intresserade i
att ingå ett partnerskap med ditt företag.

Delegationsledare för grupper på femton eller fler
per land erbjuds fyra nätters kostnadsfritt boende
på ett officiellt konferenshotell, i ett hotellrum som
väljs av ASIS (gäller endast rummet och förknippad
skatt; den enskilda personen ansvarar för alla övriga
kostnader).
*Förmånerna kan komma att ändras

