III CEE Fraud & Risk Conference

Instytut Sobieskiego został Patronem Honorowym trzeciej międzynarodowej konferencji
poświęconej nadużyciom w biznesie i zarządzaniu ryzykiem:
III CEE Fraud & Risk Conference Crisis Management in Globalized Business
Environment.
Podczas jedynej w tej części Europy międzynarodowej konferencji poświęconej nadużyciom
w biznesie i zarządzaniu ryzykiem zagraniczni i polscy eksperci, wśród nich m.in. Robert
Dodge z Pinkertona, były Minister Finansów Stanisław Kluza i Andrzej Lewiński z GIODO
podejmą tematy kluczowe dla prowadzenia biznesu w niestabilnych ekonomicznie czasach i
odpowiedzą na pytania nurtujące wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w
Europie Środkowej i Wschodniej.
Wymiana myśli i doświadczeń w perspektywie bezpieczeństwa biznesu podczas trzeciej
edycji międzynarodowej Central&Eastern Europe Fraud&Risk Conference pozwoli prezesom
zarządów, członkom rad nadzorczych, managerom oraz indywidualnym przedsiębiorcom
uchronić firmę przed zagrożeniami na poszczególnych etapach działalności i skutecznie
wdrażać rozwiązania dotyczące przeciwdziałania kradzieżom, wyłudzeniom i oszustwom w
firmie, kreowania przewagi konkurencyjnej, zwiększania efektywności działań handlowych,
wdrażania efektywnych systemów zarządzania ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi oraz
generowania oszczędności w firmie dzięki systemom kontroli i bezpieczeństwa.
Podczas konferencji prelekcje wygłoszą najwyższej klasy specjaliści z zakresu zarządzania
ryzykiem i bezpieczeństwem biznesu, wśród nich między innymi Robert Dodge, były
wiceprezes Wydziału Międzynarodowego w Pinkerton Consulting and Investigation (USA) –
najstarszej prywatnej firmy doradczej specjalizującej się w śledztwach i bezpieczeństwie,
Stanisław Kluza, były Minister Finansów (Polska), Andrzej Lewiński, Zastępca
Generalnego Inspektora Danych Osobowych (Polska), Giles Cattermole, ekspert ds.
wywiadu konkurencyjnego (Wielka Brytania), Wiesław Zyskowski – ekspert ds.
przesłuchań metodą FBI, Mostafa Schurmann – dyrektor generalny Seccredo Group
(Szwecja), Jacek Żochowski – szef bezpieczeństwa na Europę Środkową i Wschodnią w
Nestlé (Polska), Marek Wędrychowski – radca prawny i Oren Rozin – ekspert ds.
wdrażania systemów bezpieczeństwa i ochrony (Izrael).
Eksperci opowiedzą m. in. o procesach zarządzania firmą w sytuacji kryzysowej, zarządzaniu
ryzykiem w relacjach z kontrahentami, szpiegostwie przemysłowym, wywiadzie
konkurencyjnym, praniu brudnych pieniędzy i przestępczości finansowej, najczęstszych
powodach i źródłach wycieku informacji z firm i ryzykach związanych z transakcjami
handlowymi w Europie Wschodniej i zagrożeniach korupcyjnych na Ukrainie.
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Organizatorem konferencji jest IBBC Group sp. z o. o., firma doradcza specjalizująca się w
zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem biznesu.
Pełny
program
konferencji
i
rejestracja: http://ibbctrainings.com/aktualnosci,38,iii-cee-fraud-risk-conference-252611201
3-w-warszawie

PRZECZYTAJ TEŻ Warsaw International Banking Summit

Materiał pobrany ze strony Instytutu Sobieskiego, sobieski.org.pl.

