
СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

06 ОК ТОМВРИ         четвъртък

07 ОК ТОМВРИ         петък

05 ОК ТОМВРИ         сряда

11:00 – 12:00 ч.
TRUSTCONCEPT® 
Фолиа за декорация 
и защита на марката
Лектор: Йордан Кръстев, 
Area Sales Manager, 
LEONHARD KURZ

09:00 – 18:30 ч.
  ЗАЛА ВИТОША

DiGi Pay – Събитието за сигурни и 
достъпни дигитални плащания, с 
фокус теми – отворено банкиране 
и PSD2, защита на данните и 
идентификация, предотвратяване 
на измами, киберсигурност, 
потребителско преживяване.
  За достъпни, сигурни и удобни 

дигитални плащания
  Ново поколение плащания 4.X: среда, 

базирана на опита, която води до още 
повече консолидация на индустрията 
и играчи в екосистемата, 
съсредоточени около четири стълба- 
данни, споделена инфраструктура, 
възможности на платформата и 
вградено финансиране
  Мониторинг на измами при банкови 

и мобилни плащания; засичане на 
измами и решения за превенция
  Киберсигурност и справяне с 

кибератаки

11:00 – 12:00 ч.
„Реклама отвъд представите ти 
от Offi ce 1“

14:00 – 18:00 ч.
Подкастът - Ново поколение медия
Добре дошъл в бъдещето!
Медиите отдавна не са това, което 
бяха, а ние вярваме, че подкастите 
са там, където трябва да бъдем.

  Верификация на дигитална 
идентичност, нови цифрови решения, 
решения „Познаване на клиента“; 
Управление на идентичността, 
достъпа и защитата на данни
  Електронен подпис, гъвкава 

идентификация, облачна 
идентификация, биометрични данни
  Машинно обучение и изкуствен 

интелект
  Европейски и национални регулации; 

отворено банкиране
  Нови технологии за плащания, 

нови бизнес модели при плащанията, 
финтех технологии за плащания
  Мобилни приложения за плащания и 

банкови услуги; Мобилни уязвимости 
и атаки; Решения за защита на 
приложения
  Блокчейн; Криптовалути
  Управление на проекти за сигурност;
  Иновации и инвестиционна среда, 

екосистема от стартиращи компании 
в сферата на плащанията

15:00 – 17:00 ч.
  СЕМИНАРНА ЗАЛА 

В ИЗЛОЖЕБЕНА ЗАЛА 4
Бизнес растежът: 
стихиен или планиран. 
Дискусия между предприемачи.
Лектор: Борислав Тодоров, Business 
Doctors Bulgaria
Помагаме Ви да постигнете Вашата 
визия – асистираме Ви в изпълнението 
на Вашата стратегия за развитие
Предприемачите и бизнес мениджърите 
много често са толкова заети с 
ежедневни проблеми, че губят посоката 
за развитие в бъдещето. Ето защо, 
ако наистина желаете да разраснете 
бизнеса си, цялостният преглед и 
подготовката на стратегически план 
са задължителен елемент.
Създаването на стратегия за растеж 
ще Ви помогне да насочите Вашия 
бизнес към постигане на желаните 
резултати и към изграждане на 
ефективна рамка за позитивна промяна.

14:00 – 17:00 ч.
ДЕН НА ПЕЧАТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ – БЪДЕЩЕТО 
НА ПЕЧАТА сп. Полиграфия връчва 
наградите си в областта на полиграфията 
за 2022 г. Участници:   Петър Кънев – 
Почетен председател на СПИБ

  Коника Минолта Бизнес Солюшънс 
България – Как се променят 
индустриалните полиграфически 
технологии и къде е мястото на Konica 
Minolta в този необратим процес?
  Щерев ЕООД и КОМФИ, Чехия – 

Довършителните печатни процеси: 
предизвикателства, възможности 
и вдъхновение

Ще участваш в първото събитие, 
което събира подкастърите в 
България в света на рекламистите, 
за да изградим бъдещето на 
подкастите в България. 
Ще чуеш отговорите на всички твои 
въпроси за подкастите и ще срещнеш 
твоите хора, за да реализираш 
най-смелите си подкаст-мечти.
Организатори на събитието са 

Интер Експо Център, чрез бизнес 
формата COPIS, единственото 
изложение за печатни и рекламни 
комуникации в България и Олга 
Василевска, предприемач и създател 
на подкаста  за промените в живота 
ни „Нов Човек”.
Водещи: Йордан Жечев, 
Мартин Кадинов, Еленко Еленков,
Веселин Димитров
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  СЕМИНАРНА ЗАЛА В ИЗЛОЖЕБЕНА ЗАЛА 4

  СЕМИНАРНА ЗАЛА В ИЗЛОЖЕБЕНА ЗАЛА 4


