
 
 

 

 

 

 

Już 24 listopada w 3. dniu konferencji Advanced Threat Summit 2022 spotkamy się w pokojach wirtualnych online 

by podyskutować i wypełnić ciekawymi dyskusjami FORA DOBRYCH PRAKTYK! Poniżej znajdziecie Państwo szereg 

rekomendacji, które pomogą Państwu lepiej przygotować się do ich prowadzenia: 

- FDP służą przede wszystkim dobremu dialogowi uczestników, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, szukaniu 

odpowiedzi na bieżące wyzwania 

- W danym pokoju / dyskusji optymalnie powinno uczestniczyć 6-12 osób - CSO/CISO, managerowie 

odpowiedzialni za (cyber)bezpieczeństwo z dużych firm i instytucji.  

- Każdy z uczestników jest obecny na równych prawach – jak przy rozmowie okrągłego stołu – i dobrze, żeby każdy 

z uczestników danego FDP mógł zabrać głos 

- Fora nie są miejscem przeznaczonym do robienia prezentacji! 

- Nie są również miejscem promocji produktów, usług i rozwiązań 

- Jako Lider tematu powinniście Państwo pokazać się przede wszystkim jako eksperci dziedzinowi w temacie 

wybranego FDP. 

Prosimy Państwa jako Liderów, abyście nade wszystko zadbali o dobry przebieg dyskusji i aktywność uczestników. 

My ze swojej strony będziemy prosili uczestników, aby powiedzieli nam, czym chcieliby się podzielić w trakcie 

spotkania FDP i jakie zagadnienia w ramach głównego tematu uważają za najbardziej wartościowe dla całej 

dyskusji. Oczywiście uzyskane informacje, przekażemy Liderom zagregowane wraz z danymi o tym, kto wyraził 

chęć udziału w danym FDP – tak, by taką dyskusję można było lepiej przygotować. Pytania od uczestników 

przekażemy przed rozpoczęciem konferencji.  

Ponieważ zależy nam na tym, by owocem FDP były też rekomendacje dobrych praktyk, będziemy mieli prośbę o 

przygotowanie przez wszystkich Liderów najważniejszych punktów z dyskusji na zaproponowanym przez nas 

wzorze, który udostępnimy – w ciągu kilku dni od daty FDP – najpóźniej do środy, 30 listopada. Ta informacja 

zostanie opublikowana w raporcie pokonferencyjnym pt. „Holistyczna perspektywa cyberbezpieczeństwa – w 

świecie zagrożeń i incydentów”, którego premiera zaplanowana jest na 15 grudnia br. Szczegóły raportu zostaną 

opublikowane wkrótce.  

Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie dotyczące moderacji dyskusji. Zachęcamy do zapoznania się z nim pod 

adresem: https://evention.pl/szkolenie-dla-moderatorow-forow-dobrych-praktyk-i-dyskusji-roundtables/  

Nagranie dostępne jest w wersji wideo w wersji pełnej (niespełna 50 minut) oraz w formie pigułki (nieco ponad 5 

minut), a także w wersji audio.  

https://evention.pl/szkolenie-dla-moderatorow-forow-dobrych-praktyk-i-dyskusji-roundtables/

