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Köszöntő
Köszönjük, hogy érdeklődik a Security B-Sides Budapest (BSidesBUD) támogatása iránt!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a soron következő konferencia 2018. március 1-én kerül
megrendezésre a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban.
A BSides egy közösségcentrikus keretrendszer, amely az IT-biztonsági szakma képviselői
számára biztosít lehetőséget konferenciák, események szervezésére. Célja, hogy kibővítse
a szakmai beszélgetések spektrumát és lehetőséget teremtsen a téma iránt
érdeklődőknek arra, hogy művelődjenek, képezzék magukat, és hogy együtt tudjanak
működni hasonló kvalitású emberekkel. A közösség egyaránt nyitva áll a pályakezdők,
diákok és a mélyebb szakmai tartalmakra kíváncsi IT-biztonsági szakemberek előtt is.
Ez egy intenzív esemény, ötletelésekkel, vitákkal, okfejtésekkel, értekezésekkel, demókkal
és közvetlen interakciókkal az előadók és a közönség között, platformot adva a jó ötletek
születéséhez.
A konferencia szponzorai nem csak a rendezvényt támogatják, de közreműködésükkel
lehetőséget biztosítanak arra is, hogy az IT-biztonsági közösség gyarapodjon és hasznos
tudásra tegyen szert, ezzel viszont az egész szakma fejlődéséhez is hozzájárulnak.
Ez a dokumentum a BSidesBUD2018 szponzorációs lehetőségeit tartalmazza. Különböző
támogatási szinteket, csomagokat állítottunk össze leendő partnereink számára, de az
egyes elemeket külön-külön is össze lehet válogatni, így mindenki kiválaszthatja a neki
leginkább megfelelő opciókat.
Bízunk benne, hogy értékesnek találja a munkánkat és támogatásával hozzájárul a
BSidesBUD2018 sikeréhez!
Üdvözlettel,
A BSidesBUD Csapata
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A BSidesBUD története
Az első budapesti BSidesBUD konferenciára 2017. március 2-án került sor a Lurdy
Konferencia- és Rendezvényközpontban. A pilot-eseményre 17 előadó érkezett négy
kontinensről, hogy olyan izgalmas témákba nyújtsanak betekintést, mint az IP kamerák
felhőn keresztüli feltörése, a BIG DATA vagy a security logok elemzése…
A BSidesBUD2017 elnevezésű rendezvényen 13 előadás és 4 nagyobb lélegzetvételű
workshop várta az érdeklődőket egy teljes napon át. A magyar IT-szakemberek mellett
jelen voltak előadók Ausztráliából, Argentínából, Németországból és az Egyesült
Államokból is, így igazán színes, izgalmas volt a program.
A konferencia a nemzetközi BSides konferenciák licencét használja (csak a tavalyi évben
több mint ötven konferenciát szerveztek világszerte a BSides márkanév alatt), ezért nagy
presztízzsel bír az IT-biztonsági szférában. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a
BSidesBUD2017 429 fős közönségének tagjai 11 különböző országból érkeztek. A
hivatalos follow-up dokumentumot innen tudja letölteni.
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Célcsoport
A konferencia nemcsak azokat az IT szakembereket várja, akik szeretnének
kapcsolatokat építeni, tapasztalatot cserélni hasonló érdeklődésű és szaktudású
emberekkel, hanem azokat az IT szakos hallgatókat is, akik érdeklődnek az IT-biztonság
iránt, és belekóstolnának a témába, esetleg később ebben a szakmában kívánnak
elhelyezkedni. A rendezvény remek lehetőség, hogy képbe kerüljünk az IT-biztonság
legújabb trendjeivel, és a workshop-ok révén mélyebben megismerkedjünk olyan
témákkal, amelyekkel egyébként csak drága kurzusokon való részvétellel lenne lehetőség.

Miért érdemes támogatni?
Márkaismertség-növelés:

A

szponzoráció

szintjétől

függően

növelheti

márkaismertségét a következő lehetőségekkel: karszalag, konferencia-igazolvány, logo
elhelyezése a weboldalon, a hírlevelek láblécében, a programfüzeten, a kivetítőn az
előadások szünetében, rollup-kihelyezési lehetőség a konferencia helyszínén, vagy akár a
színpadon.
Kapcsolatépítés a szakma képviselőivel: A BSides lehetővé teszi a résztvevők számára,
hogy beszélgessenek, eszmét cseréljenek, így összehozva a szakma képviselőit, vezetőit,
kiváló szakembereit a téma iránt érdeklődőkkel, a pályakezdőkkel és diákokkal, remek
lehetőséget biztosítva a kapcsolatépítésre.
Új munkaerő toborzása: A BSidesBUD konferencia elsődleges célja, hogy támogassa az
kiberbiztonsági közösséget. A célcsoport nem csak senior IT-biztonsági specialistákból
tevődik

össze,

hanem

kevesebb

tapasztalattal

rendelkező

szakemberekből,

pályakezdőkből és diákokból egyaránt. Az ajtó a hazai érdeklődők és a nemzetközi
vendégek előtt is nyitva áll, ezért a rendezvény a potenciális új munkaerő egészen széles
spektrumát tárja támogatói elé.

[4]

Részvétel az innovációk születésében: A BSidesBUD-hoz hasonló események
alkalmával lezajlott eszmecserék a katalizátorai az innovációk, új ötletek születésének.
Akik ezen a konferencián jelen vannak, jó eséllyel vehetnek részt új dolgok születésében.

Támogatási csomagok
Kérjük, támogatási igényét jelezze az info@bsidesbud.com e-mail címen!

Juttatások
Minden cégnek különböző céljai és prioritásai vannak a szponzorációval kapcsolatban, ezért
különféle támogatási szinteket kínálunk, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelő
csomagot. A csomagok megvásárlásával a támogatók kedvezményes áron juthatnak hozzá az
egyes szponzorációs juttatásokhoz, ha azonban saját csomagot kívánnak összeállítani, arra is
lehetőséget biztosítunk. A juttatásokat tehát külön-külön is össze lehet válogatni, a
szponzoráció szintje pedig attól függ, hogy a kiválasztott juttatások összesített ára melyik
támogatási csomag árszintjét érik el. Amennyiben kérdése merül fel a csomagokkal vagy a
juttatásokkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@bsidesbud.com email címen!
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Szponzori csomagok
Kérjük, tekintse meg az előre összeállított szponzorációs csomagjainkat!
Szponzorációs szint
Juttatások

Bronz
250 000 Ft

Ezüst
550 000 Ft

Arany
900 000 Ft

Gyémánt
1 300 000 Ft

Elérhető csomagok száma

korlátlan

korlátlan

4

1

Belépők (standszemélyzetként) *

0

2

4

6

Belépők
(látogatóként) **

2

4

6

10

Logo a konferencia weboldalán

X

X

X

X

Logo a konferencia programfüzetén

X

X

X

X

Logo a hírlevelek láblécében

X

X

X

X

Logo a konferenciaigazolványokon

X

X

X

X

Flyer a welcome-csomagban ***

X

X

X

Szponzori stand

X

X

Extra méretű szponzori stand
exkluzív helyválasztással

X

Rollup kihelyezés a helyszínen

X

X

X

Rollup kihelyezés a színpadon

X

Logo a pódiumon/kivetítőn a
szünetekben

X

Bemutató poszt a konferencia
közösségi oldalain

X

Főszponzori köszönetnyilvánítás a
nyitóbeszédben

X

X

JOB csomag ****

X
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X

Szponzori juttatások
Amennyiben saját kezűleg szeretné összeválogatni az Ön számára fontos juttatásokat,
kérjük válassza ki az opciókat az alábbi táblázatból! A szponzorációs szintet a kiválasztott
juttatások árának összege határozza meg.
Juttatások

Ár

Belépők (standszemélyzetként) *

5 000 Ft

Belépők
(látogatóként) **

8 000 Ft

Logo a konferencia weboldalán

40 000 Ft

Logo a konferencia programfüzetén

40 000 Ft

Logo a hírlevelek láblécében

40 000 Ft

Logo a konferenciaigazolványokon

40 000 Ft

Flyer a welcome-csomagban ***

45 000 Ft

Szponzori stand

300 000 Ft

Extra méretű szponzori stand exkluzív
helyválasztással

450 000 Ft

Rollup kihelyezés a helyszínen

65 000 Ft

Rollup kihelyezés a színpadon

150 000 Ft

Logo a pódiumon/kivetítőn a szünetekben

80 000 Ft

Bemutató poszt a konferencia közösségi
oldalain

165 000 Ft

Főszponzori köszönetnyilvánítás a
nyitóbeszédben

100 000 Ft

HACK the VENDOR csomag

100 000 Ft

JOB csomag ****

200 000 Ft

* csak a standon lehetnek jelen, az előadásokat nem látogathatják
** az előadásokat és a standokat egyaránt látogathatják
*** álláshirdetést nem tartalmazhat, csak marketingcélú szóróanyagot

[7]

**** álláshirdetés elhelyezése a welcome-csomagban és a konferencia után kiküldött JOB hírlevélben

„HACK THE VENDOR”

kiegészítő partneri csomag

(max. 3 támogató)
Ennek a speciális partnerségnek a célja, hogy nem megszokott módon hívja fel a szakértők
figyelmét a partner valamilyen információbiztonsági termékére. A BSidesBUD konferencia
ideje alatt egy előre meghatározott időkeret (3-6 óra) áll a résztvevők rendelkezésére, hogy
bemutassák, milyen módon tudják megkerülni a bemutatott termék védelmi intézkedéseit. Ez
a kiegészítő partneri csomag bármelyik alapcsomaghoz megvásárolható. A következő típusú
szoftver és hardver gyártóit várjuk – de természetesen minden egyéb ötletre nyitottak
vagyunk:
• IPS – a résztvevő feladata egy szándékosan sebezhetőre konfigurált webalkalmazás
feltörése, miközben a gyártó partner HIPS és NIPS eszközei próbálják blokkolni a
támadásokat.
• DLP – a résztvevő feladata egy a hoszt alapú DLP megoldás által védett információ (pl. 100
darab hitelkártya szám) kijuttatása elektronikusan.
• WAF (Web Application Firewall) - a résztvevő feladata egy szándékosan sebezhetőre
konfigurált web alkalmazás feltörése, miközben a gyártó partner WAF eszköze próbálja
blokkolni a támadásokat.
• Device Controll – a résztvevő feladata egy sztenderd XP SP3 rendszerhez pendrive vagy
bármilyen a kiírásban meghatározott külső adathordozó vagy kommunikációs felület
csatlakoztatása és adatok lopása. A gyártó eszköze minden külső kommunikációs portot
blokkol. A rendelkezésre álló konferencia idő és szervezési feladatok miatt maximum 3
partnert tudunk fogadni. Annak a résztvevőnek, aki elsőre kerüli meg a gyártói védelmet, a
gyártó 735 EUR-t ajánl fel adózottan. A gyártó cserébe megkapja a védelmi rendszer
megkerülésének pontos módját. A Hacktivity a rendezvény végén megjelenő sajtóanyagaiban
kiemelten foglalkozik a feltört és fel nem tört gyártók eseteivel.
„HACK THE VENDOR” kiegészítő partneri csomag díja egy alapcsomag mellé: +100 000 Ft
+ áfa (plusz a nyeremény, azaz 735 EUR díj a fentiek szerint)
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