ИЗЛОЖБА „ИНФОТЕХ“

СЕДМИЦА НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ „ДиТех“

За първи път в рамките на изложбата „Инфотех” се организира
СЕДМИЦА НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, която е най-мащабното събитие
за сектора в България. То обединява тематични експозиции и събития в областта на
телекомуникациите, информационните и дигиталните технологии, навигацията и
телематиката.
Ще бъдат обсъдени трансформациите в бизнеса и в журналистиката, дигиталният
маркетинг, хакерството и предпазването от него, логистиката, цифровизацията в търговията
на дребно и други актуални теми. Участниците имат възможност да се запознаят с наймодерните тенденции, да намерят практически решения, да видят изделия на водещи
компании, да направят виртуална разходка в реалностите на утрешния ден.
Digital Expo
Водещи компании от България и чужбина презентират продукти и услуги,
демонстрират възможностите, които дигиталната трансформация отваря на компаниите в съвременния свят. Направления: Телекомуникационна и мрежова инфраструктура. Технологии, оборудване, решения и услуги. Мрежи за пренос на данни;
Софтуерни системи; IT услуги; Мобилни плащания; Интернет технологии и услуги;
Центрове за обработка и съхранение на данни; Оборудване, софтуер, решения, услуги;
Smart City & Smart Home; Smart Device Show; AR&VR; Изкуствен интелект; Блокчейн и
криптовалути.
IT Career Fair
Специална кариерна зона, в която фирмите могат да презентират както себе си
като работодател, така и свободните работни позиции.
Digital Summit
Включва 13 тематични конференции в сферата на дигиталните технологии с над
250 лектора и повече от 2000 участника.
Ето някои от темите:
 Нови печеливши бизнес модели и иновации в съвременната журналистика
 Информационен ден за финансиране на проекти в IT сектора
 Cyberlaw, Cybercrime & Cybersecurity – за киберпрестъпленията и
киберсигурността
 Индустрия 2020 и дигиталните трансформации в бизнеса
 Умни сгради и умни градове
Digital Show
В специално обособени зони (Smart Corner) фирми и иноватори ще
демонстрират и презентират дигитални технологии и продукти в различни
направления: Роботика; Когнитивнaта роботика; Изкуствен интелект и невронни
мрежи; Невромаркетинг; Нано технологии; Холограми; Виртуална и разширена

реалност; CAD/CAM системи и 3D креативност; CRM & ERP Systems; Компютърна
анимация и 3D компютърна графика; Компютърни симулации; Компютърни игри и
киберспортове; Киберсигурност. Има и специализирани работилници за деца и
юноши (Digital Children's Workshop).
Speed Mentoring
Динамична и интерактивна менторска сесия среща специалистите от сектора с
изявени лидери в различни области, които могат да им бъдат полезни с ценни съвети и
лична дискусия.

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ
23 СЕПТЕМВРИ, понеделник
Нови печеливши бизнес модели и иновации в съвременната журналистика

13.00–18.00, Зала „Пресклуб”, Конгресен център
13.10–14.20

Нови тенденции в развитието на журналистиката.
Мултимедийната журналистика и съвременните технологии.
14.30–15.40
Журналистика, PR, реклама: Прилики и различия
15.50–17.00
Доброто против злото. Пропагандата, фалшивите новини и информационната война и ролята им във формиране на общественото
мнение и създаването на емоционален и опростен поглед на света
Start UP Time. First Steps to Starting Your Own Business

13.00–17.00, палата 10

Digital Start Up Project Financing – Информационен ден за финансиране на
проекти в IT сектора. Европейски и други финансови програми.

13.00–18.00, палата 10
13.15–13.30

13.30–13.50
13.50–14.10
14.10–14.30

14.30–14.50

14.50–15.10
15.10–15.30

д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия презентация на тема: „Ваучерна схема за предоставяне на услуги
за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на
микро, малки и средни предприятия (МСП)”
Представяне на кредитните продукти за МСП и за стартъпи на ОББ
и на инициативата за финансиране на студентски стартъпи
Challenge YOU
Христо Стоянов, представител на Европейския инвестиционен
фонд – презентация на тема „Фондове за рисков капитал в
България”
Доц. Ренета Димитрова, ръководител на департамент „Икономика”; гл. ас. д-р Ралица Димитрова, програмен директор на
магистърска програма „Финанси” и гл.ас. д-р Никос Караян в
департамент „Икономика” при Нов български университет – представяне на новата специализация по финансов мениджмънт за
стартъпи в Нов български университет
Иванка Митовска, началник РС Пловдив „Мониторинг и финансово
управление” в главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” при Министерство на икономиката – доклад на
тема „Актуални схеми по ОПИК за финансиране на малкия и
средния бизнес и в частност на стартъпи и предстоящи схеми,
които се очаква да бъдат обявени до края на 2020 г.”
Камен Стратиев, представител на Областния информационен
център за европейски програми, гр. Пловдив
Ангелина Тодорова, началник на Звено „Координация” във Фонда
на фондовете

15.45–16.00
16.00–16.15

16.15–16.30
16.30–16.45

Силвия Павлова – „Кой начин за валидиране и финансиране е
подходящ за моя стартъп: инкубатор, преакселератор, акселератор, crowdfunding, ангел инвеститор, рисков инвеститор?”
Добрина Проданова, председател на УС на Търговско-промишлената камара в Пловдив – презентация на тема: „Услуги и
проекти на Камарата в помощ на стартиращите предприемачи от
Южен централен район”
Милен Иванов, Co-founder and CEO of CEO Angels Club - презентация на тема „Ангелско инвестиране”
доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП и
съпредседател на Съвета по иновации при БТПП – презентация на
тема „Значението на финансовите инструменти във финансовия
мениджмънт на стартъпите и ролята на Съвета по иновации при
БТПП за развитието им”

24 СЕПТЕМВРИ, вторник
Fintech, Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2019

10.00–17.00, палата 10

Cyberlaw, Cybercrime & Cybersecurity

10.00–17.00, палата 10
10.00–10.30
Кибер заплахите в България и чужбина. Какво трябва да знае
10.30–11.30
12.00–13.00

14.00–14.30
14.30–15.30

16.00–17.00

бизнеса (Красимир Коцев)
Как да не бъдем лесна мишена на киберпрестъпления? (Божидар
Божанов); PCI DSS в ежедневието в борбата със съвременните
хакерски атаки (Павел Камински)
Правното регулиране в неограничения и неуправляван виртуален
свят – възможно ли е? (адв. Никола Стойчев); Регулативните
мерки за киберсигурност като предпоставка за единен цифров
пазар (адв. Диана Вълкова); Подобряване на сигурността на
защитената търговска тайна и фирмените бази данни (адв. Полина
Терзийска)
Противодействието на киберпрестъпления в България (ГДБОП)
Онлайн безопасност - какви са заплахите пред децата днес и как
да ги предпазим (Деян Благоев); Инвестиции в киберсигурността.
Развитие на киберпотенциала. Cryptography for Absolute Beginners
(Светлин Наков)
Защо е важно да комуникираме в защитена мрежа с екипа ни? (Ст.
Чеканов)

25 СЕПТЕМВРИ, сряда
Smart Building and Smart Cities

10.00–17.00, палата 10
10.30–11.30

14.30–15.30

Безпилотни летателни апарати за градска среда (проф. Димо
Зафиров); Авиационна мобилност в интелигентни градове (Георги
Георгиев)
Смарт туризъм – що е то и има ли почва у нас? (Елица Стоилова);
Компонентите на градската среда и как да изберем перфектния
дом (Любен Сяров); Гласовият асистент - необходимост в съвременния дом (Любомир Михалчев)

Industry 2020. Digital Technologies for B2B and FMCG Industry

10.00–17.00, палата 10
10.00–10.30
10.30–11.30

12.00–13.00

14.00–14.30
14.30–15.30

16.00–17.00

Дигиталната трансформация – бъдещето на вашия бизнес
(Христо Христов)
Дигитализацията в помощ на производството (Тодор Гигилев)
Digital Transformation – Hype or Must? Предизвикателствата и опасностите пред бизнеса по пътя на дигитализацията. Как да измерим
колко сме дигитални? (Димитър Димитров); Индустриален IoT:
използване на интернет от нещата за решаване на реални бизнес
проблеми (Бальо Динев)
Автоматизация и дигитализация на процеса по подбор (Николай
Николов); Интегрирани системи за автоматизация на дейностите
свързани с управлението на заплатите и кадрите (Петър Топалов)
Силата на бранда. Как да създадем, изграждаме и използваме найценния актив на компанията? (Станимир Андонов)
Пазарна стойност на бранда и стойност на потребителя (Стойне
Василев); Социалните медии като елемент от изграждането на
фирмен брандинг (Александър Георгиев); Сигналите на силния
Brand за Google (Никола Минков)
Бизнес културата в дигиталната ера (Тодор Терзиев); Персонализация в дигиталната комуникация и защо трябва да прилагаме в
стратегията за своите брандове - примери и успешни практики
(Николай Йоргов)

26 СЕПТЕМВРИ, четвъртък

10.00–17.00, палата 10

Growth Hacking & Lean Digital Transformation
Smart Retail 2020. Digital Solutions for More Sales

27 СЕПТЕМВРИ, петък

10.00–17.00, палата 10

E-Commerce 4.0 & Omnichannel Transformation
Logistics of the Future. Supply Chain Management & Fulfillment Solutions

28 СЕПТЕМВРИ, събота

10.00–17.00, палата 10

Digital Marketing Strategy for Hotels and Restaurants
Video & Social Media Marketing
Още информация за конференциите и лекторите –
в Интернет страницата на „ДиТех” на адрес: https://bdw.bg/

