Välkommen til l årets sto ra s ä ke r hets hände l s e !

SäkerhetsDagen 3 maj 2022
10.00
Årsmöte för medlemmar

Var med och påverka föreningens
framtida arbete på årsstämman.
Inte medlem? Då är du välkommen till
registreringen som öppnar kl. 11.00.

12.00
Lunch

Seriline välkomnar dig till årets säkraste
lunch, där dagen även startar för
deltagare som inte medverkat på
årsstämman.

13.00
Anders Thornberg

15.00
Fika i utställningen

Nätverka med säkerhetsproffs från
hela landet och prata med våra
utställare som erbjuder flera spännande
erbjudanden.

16.00
Hållbarhet och
exponentiell tech

Hållbarhetsexperten Rebecka Carlsson
om hur hållbarhet och exponentiell tech
ritar om affärslandskapet. I ett efterföljande
panelsamtal får du sen konkreta råd om hur
ert företag kan arbeta med hållbar säkerhet.

17.00

Rikspolischefen om Sveriges
säkerhetsläge – hur utvecklingen ser ut,
hur det påverkar säkerhetsbranschen
och inom vilka områden han ser att
säkerhetsföretag kan ta större plats.

Så möter vi en ökad hotbild

13.40

17.30

Morgan Johansson

Justitie- och inrikesministern ger en
direkt inblick i Riksdagens pågående
arbete. Vilka åtgärder planeras som
påverkar säkerhetsbranschen, och vilka
risker och möjligheter öppnar det för?

14.10

Säkerhetsföretaget Basalt presenterar sin kartläggning
Svenskt Säkerhetsindex® och visar bl.a. hur beslutsfattare
inom samhällsviktig verksamhet ser på den aktuella
hotbilden och på sin egen förmåga att hantera hoten.

Mingel

Ta igen förlorad tid med vänner från
branschen och utöka ditt nätverk
under minglet där vi även fortsätter
50-årsfirandet med underhållning av
Sara Vargas och Lars Hägglund!

19.30

Trygg och säker bransch

Bankett med underhållning

14.40

22.00

Ulf Kristersson

Nattmingel

Ansvar Säkerhets vd Jessica Löfström
om hur säkerhetsbranschen kan ta plats i
frågan om socialt ansvar, och hur vi måste
arbeta för att inte hamna i ett läge med
arbetslivskriminalitet och exploatering.

Moderaternas partiledare fortsätter på
temat arbetslivskriminalitet och var han
ser att säkerhetsbranschen passar in i
det arbetet. Vilka utmaningar finns, och
hur löser vi dem tillsammans?

Stanley Security bjuder in till en
trerätters bankett med underhållning
i toppklass av den hyllade duon Lise
och Gertrud samt prisutdelning av det
prestigefyllda Stora Säkerhetspriset.

SäkerhetsDagen slutar, men för dem
som känner att natten fortfarande är
ung fortsätter kvällen med ett nattmingel.

I 50 år har SäkerhetsBranschen samlat
säkerhetsföretag för att tillsammans belysa
viktiga branschfrågor, utveckla marknaden och
skapa ett tryggare och säkrare samhälle.
Vi hoppas att du vill vara med och fira med oss
den 3 maj då vi uppmärksammar 50-årsjubileet
på SäkerhetsDagen!

Priser
Dagpaket
2295 kr exkl. moms
Dag- & kvällspaket inklusive mingel och bankett med underhållning
3195 kr exkl. moms

Adress
Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm

Tider
9.30
Registrering för deltagare på föreningsstämman (endast medlemmar)
11.00
Registreringen öppnar för alla som inte deltar på föreningsstämman
12.00
Lunch

Säkra din plats på www.säkerhetsdagen.nu

I STOLT SAMARBETE MED
GULDPARTNERS
STANLEY Security är marknadsledande leverantör av elektroniska
säkerhets- och brandskyddslösningar. Vi täcker alla sektorer och
erbjuder hållbara och innovativa helhetslösningar för alltifrån
den stora industrin, den internationella handelskedjan till det
lilla företaget. STANLEY Security - FÖR DE SOM GÖR VÄRLDEN
TRYGGARE.

SILVERPARTNERS
Axis arbetar för en smartare och säkrare värld. Genom att kombinera
smart teknik och innovationsförmåga erbjuder vi lösningar baserade
på bild, ljud och analys för att förbättra säkerheten och optimera
affärsnyttan.

Fire &
Security

Bravida Fire & Security är Nordens ledande leverantör av integrerade
säkerhetssystem och brandskydd. Med smarta kundlösningar
förenklar vi våra kunders vardag genom att vi säkrar fastigheter och
tryggar liv.
Våra liv formas av de miljöer vi skapar runt omkring oss Genom
att konstruera våra omgivningar på ett smart och hållbart sätt, ser
Caverion till att företag och omvärld lyckas och att människor mår
bra.
Great Security är ett av Sveriges största säkerhetsföretag och
erbjuder smarta och kundanpassade lösningar för alla branscher,
med heltäckande erbjudanden för att låsa, passera, larma, övervaka,
släcka och trygga.
Seriline är ett säkerhets- och kunskapsföretag som genom att
använda den senaste tekniken i kombination med mångårig
erfarenhet förenklar flöden och processer för att skapa
kostnadseffektiva lösningar för identitetshantering.

BRONSPARTNERS

mBiz

