Програма

Водещ: Асен Григоров
12:00 – 13:30 Welcome drinks, работен обяд, време за срещи в зоната на
конференцията

13:30 – 14:00- The Big News
Тема: Представяне на новата асоциация на дигиталнaтa
комуникационнa индустрия– структура, нови членове и ролята й за
развитието на сектора

14.00 – 15:30 Имаме ли план?
Тема: Целите, възможностите и предизвикателствата пред цифровата
свързаност, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост
Модератор: Андреана Атанасова
Участници:
Иван Димитров – Председател на Комисията за регулиране на
съобщенията /tbc/
Златина Николова – Директор Дирекция Информационни технологии,
МТИТС

Валери Борисов – Заместник –председател ДАЕУ
Галя Маринова – Председател на УС на БАККО

15:30 – 16:30 Whisky time
Дегустация на exclusive селекция японски уискита и ръчен черен
шоколад
Кафе пауза

16:30 – 18:00 Direct Injection Directive
Тема: „Търси се пресечна точка“ – дискусия с представители на всички
страни, засегнати от новата директива
Модератор: Асен Григоров
Участници:
Мехти Меликов – Директор Дирекция Авторско право в Министерство на
културата
Господин Йовчев –Главен оперативен директор бТВ Медиа груп
Анна Танова – изпълнителен директор АБРО
Мариана Андреева – адвокат
Дени Джалова - Булсатком

Условия за индивидуално участие:

Акредитация за 1 участник*

250 лв**

Ранно записване до 01.11.2021г

180 лв

В деня на конференцията

350 лв.

* Членовете на БАККО не заплащат акредитация
** Цените са в BGN, без включен ДДС

Противоепидемични мерки

Споделяме, че София Ивент Център вече е акредитирана като EU green
COVID certificate venue, което гарантира , че всички екипи обслужващи
проявите, на които са домакини, са на 100% ваксинирани и/или
преболедували, и притежават зелен сертификат
/сертификат за
ваксинация, сертификат за преболедувал, сертификат за валиден
отрицателен PCR тест/.
Можем да осъществим нашето събитие в пълен капацитет, възползвайки
се от висококачествена услуга и при спазване на всички одобрени ( към
момента на провеждане на събитието) от МЗ мерки.
По този начин заедно ще покажем, че здравето и безопасността на
аудиторията, участниците и екипа са приоритет за всички нас. Това е
единственият начин да преодолеем предизвикателствата и да
продължим да работим, общуваме и живеем както всички искаме свободно.

