Vervoersverbindingen
Essen Centraal station, taxi/metro U11
(reistijd 5 minuten)
Snelweg A52 (afrit Essen-Rüttenscheid) en rijksweg
224 direct naar de beurs
Airport Express-bus (reistijd 20 minuten), stopt voor
terminal A (vertrektijd 7.45 tot 18.45 uur om het
half uur, gelijktijdig van beurs en vliegveld, heen- en
terugreis 25 euro, enkele reis 15 euro)

Ruim 1000 exposanten uit meer dan 40 landen zijn vertegenwoordigd om u de nieuwste producten en diensten
te presenteren. Op internationaal topniveau, met de
nieuwste trends en belangrijkste innovaties. Niet alleen
de hoofdthema’s zijn nieuw, maar ook hal 8, die speciaal
is gereserveerd voor de thema’s cyber security en economische bescherming en voor een hoogstaand gespecialiseerd congres. Zo kunt u zich op deze internationale
hotspot nog overzichtelijker laten inspireren voor uw
business.

Vliegveld Düsseldorf International security essen
informatiebalie in de aankomsthal van terminal B

De toonaangevende beurs
voor veiligheid
25 – 28 september 2018, Essen

Hotelreservering

MESSE ESSEN GmbH
Postfach 10 01 65
45001 Essen
Tel. +49 (0) 201.72 44-0
security@messe-essen.de
www.security-essen.de
www.facebook.com/securityessen

EMG – Essen Marketing GmbH
Tel. +49 (0) 201.88-7 20 46
touristikzentrale@essen.de
www.essen.de
HRS Hotel Reservation Service
http://partner.hrs.com/messe-essen

Openingstijden

Catalogusbestelling

25 – 27 september
28 september

A. Sutter Fair Business GmbH
katalogorder@sutter.de
Kosten: 22 Euro zzgl. Verpackung
und Porto

9 – 18 uur
9 – 16 uur

Video//Perimeter//Toegang/Mechatronica/
Mechanica/Systemen//Cyber security/
Economische bescherming//Diensten//
Brand/Inbraak/Systemen//

Toegangsprijzen
Dagkaart
met online vooraanmelding
ter plaatse

]

Secure your Business! Waar zou dat u beter lukken dan
op de toonaangevende beurs voor veiligheid? De security
essen is al meer dan 40 jaar de nummer één. Alleen hier
presenteert de wereldmarkt voor veiligheid zich in al zijn
facetten en op deze grote schaal. Van brandbeveiliging en
perimeter tot aan cyber security. Met ons enorm uitgebreide aanbod tonen wij u duurzame innovaties, waardevolle contacten en nieuwe expertise.

Registreer nu als bezoeker online en
ontvang tot 30 euro korting.
Alle info’s op www.security-essen.de

Organisator

[

ZORG VOOR
NIEUWE
INSPIRATIES

31 Euro
41 Euro

Passe-partout
met online vooraanmelding 75 Euro
ter plaatse
105 Euro

www.security-essen.de

Onze highlights voor
2018

Alles onder een dak
vloerse hallen en veel daglicht – uitstekende voorwaarden
voor uw bezoek.

De security essen 2018 biedt u zes themagebieden en een
nieuwe nummering van de hallen. De toonaangevende beurs
presenteert u zodoende korte wegen, acht grote, gelijk-

Security Research Area
hal 7
Naast het Ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF)
presenteren gerenommeerde bedrijven en instituten hun
nieuwste projecten op het gebied van civiele veiligheidsonderzoek.

Ons programma
2018
Cyber Security-conferentie NIEUW
hal 8
Met vakkundige ondersteuning van de (Duitse) Federale
Dienst voor Veiligheid in de Informatietechnologie (BSI,
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), en
de (Duitse) Landelijke Vereniging van Beveiligingstechniek
(BHE, Bundesverband Sicherheitstechnik e. V.), staan hier
de kansen en risico’s van cyber security, de veiligheid van
gebouwen in de toekomst en nog veel meer centraal.
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Speciale presentatie Bescherming,
Veiligheid en Service
hal 1
De ontmoetingsplaats voor de middenstanders heeft
zich alweer uitgebreid. Ontmoet alle bekende beveiligingsdiensten.
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Jonge, innovatieve ondernemingen
hal 7
Bezoek de gemeenschappelijke stand van de beste
start-ups, die worden ondersteund door het federaal
ministerie voor Economie Zaken en Energie.
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GA

FG 3

Global Travel Security
hal 1
Hoe schat u risico’s in en hoe beschermt u uw medewerkers in het buitenland? Deskundigen geven u antwoord
op deze vragen.
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Gate 8

hal 8
ATLANTIC Cyber Security-forum NIEUW
Congress In de 300 m2 grote speciale tentoonstellingsruimte draait
Hotel
alles om de bescherming van de openbare ruimte. Met
live-scenario’s over gegevensbescherming, IoT (internet
van de dingen) en bewaking.
Security Experts forum
hal 2
Presentaties van geheel nieuwe producten, oplossingen
en diensten. Het aanbod wordt aangevuld met referaten
en rondetafelbijeenkomsten.
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Gemeenschappelijke stands

Gemeenschappelijke stand van de brandweer
hal 6
De brandbeveiligingssector wordt gekenmerkt door
talrijke wetten, verordeningen en normen. Hier kunt u
de nieuwste ontwikkelingen volgen.

Landenpaviljoens
hal 3
hal 3

China
Taiwan

hal 7
hal 5
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Congress Center West

Gemeenschappelijke stand opleidingsinstanties
hal 1
Hier maakt u kennis met universiteiten, hogescholen,
beroepsacademies en andere onderwijsinstituten met
als hoofdthema ‘Veiligheid’.

Verenigd Koninkrijk
Italië

A 52

Congress Center East

Congress Center South

Alfre

Drone zone
hal 7
Anti-drone systemen en drone-bewaking zijn helemaal in.
Alle dagen informatie en live-voorstellingen.

Brandbeveiligingsforum
hal 6
Uitgebreide informatie over brandpreventie en -bestrijding
met spannende lezingen en discussies.
Brandbeveiligingsdag op 27 september
Beleef spectaculaire live-voorstellingen.

buitenterrein

Gespreksgroep binnenlandse veiligheid NIEUW
Voorstelling van de resultaten van de eerste veiligheidsconferentie van Essen: videobewaking in de openbare
ruimte en veiligheid van grote evenementen.

BRAND/INBRAAK/SYSTEMEN
Hal 6 + 7

DIENSTEN
Hal 1

PERIMETER
Hal 3

TOEGANG/MECHATRONISCHE/MECHANISCHE/
SYSTEMEN Hal 2 + 3 + Galeria

CYBER SECURITY/ECONOMISCHE BESCHERMING
Hal 8

VIDEO
Hal 5 + 7

Dag van de (vervolg) opleiding op 25 september
Informatie- en contactplatform voor leerlingen, studenten
en omscholers in de beveiligingseconomie.
Beursrondgangen
Beursrondleidingen die speciaal zijn afgestemd op
verschillende groepen geïnteresseerden en bezoekersgroepen, bijv. architecten.

