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Informacja prasowa 
 

Nazwa wydarzenia: The Hack Summit 2020 (dawniej What The H@ck) 

Charakter wydarzenia:  Jedno z największych i najważniejszych w Polsce wydarzeń z obszaru IT Security. 

                                          Składa się z konferencji, warsztatów oraz ITSec Expo – targów produktów i usług 

                                          oraz pracy w obszarze IT security. 

Organizatorzy: Fundacja Academic Partners,  

                           Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) 

Data i miejsce: 5 grudnia 2020, online 

Strona www: https://thehacksummit.com/  

Kanały Social Media: 

FB: @TheHackSummit   

IG: @thehacksummit 

LI: The Hack Summit 

TT: @TheHackSummit 

 

 

Notatka prasowa: 

 

W sobotę, 5 grudnia odbędzie się konferencja The Hack Summit, kontynuacja wydarzenia What the H@ck pod 

nową marką, od jej głównego organizatora. To jedna z największych i najważniejszych w Polsce konferencji z 

obszaru IT Security, adresowana do osób związanych z branżą, programistów, architektów, przedstawicieli kadry 

zarządczej oraz również wszystkich pozostałych zainteresowanych cyberbezpieczeństwem.  

Projekt wyróżnia przede wszystkim ciekawa, konkretna i bogata agenda, w której położono szczególny nacisk 

na wysokiej jakości wartość merytoryczną. Będzie można znaleźć w niej ponad 16 ścieżek tematycznych, z takich 

obszarów jak m.in. blockchain & cryptocurrencies security, secure software development & architecture, cloud, 

SysOps, DevOps, SecOps, attack & defence (Red & Blue Teaming), threat hunting, network & telco security, 

hardware, embedded, mobile, IoT security, industrial control systems haking, cybercrime & forensics, 

cybersecurity in defense, governance risk and compliance, legal, regulatory & privacy. Łącznie na uczestników 

będzie czekało ponad 110 wystąpień przygotowanych przez doświadczonych praktyków i ekspertów oraz 

przedstawicieli środowisk naukowych.  

Wszystkie prelekcje będą dostępne w wyjątkowo wygodnej formie nagrań VoD – możliwych do obejrzenia w 

dowolnym, dogodnym momencie, jeszcze przez 3 miesiące po wydarzeniu. W dniu wydarzenia odbędą się także 

interaktywne sesje Q&A oraz prelekcje Main Stage, które będą transmitowane na żywo. 

https://thehacksummit.com/
https://www.facebook.com/TheHackSummit/
http://www.instagram.com/thehacksummit/
https://www.linkedin.com/showcase/the-hack-summit
https://twitter.com/TheHackSummit


Ciekawym dodatkiem do konferencji i wystąpień prezentacyjnych jest także możliwość wzięcia udziału w 

praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych trenerów z Polski i zagranicy.  

W takcie wydarzenia, uczestnicy będą mieli również możliwość odwiedzenia stoisk Sponsorów i Partnerów na 

wirtualnej hali wystawienniczej. Warto zobaczyć jakie produkty, usługi lub oferty rekrutacyjne oferują czołowe 

organizacje z obszaru IT Security.  

Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Academic Partners oraz Narodowe Centrum Bezpieczeństwa 

Cyberprzestrzeni (NCBC).  

Więcej informacji i rejestracja na stronie: https://thehacksummit.com/  

 

 

Załączniki: 

▪ Przykładowa treść posta w Social Mediach 

▪ Logo wydarzenia 

▪ Banery promocyjne 

▪ Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji wydarzenia 

 

 

Kontakt dla mediów: 

Anna Feliksbrot 

Anna.Feliksbrot@FundacjaAP.org.pl 

+48 660 419 335 

https://thehacksummit.com/
mailto:Anna.Feliksbrot@FundacjaAP.org.pl

