INVITATION
CYBER ARRANGEMENT 15. SEPTEMBER 2022 KL. 16.00-19.00
Cyber truslen er mere aktuel end nogensinde. Hvad gør Danmark og de danske virksomheder for at beskytte sig?
Hvordan kan vi forebygge truslen mod vores IT-sikkerhed? Kom med, når InterForce Region Sjælland sætter fokus på dette højaktuelle emne med spændende indlæg og rig mulighed for at netværke undervejs.
Kl. 15.45-16.00 Ankomst, Slagelse Erhvervscenter, Sdr. Stationsvej 26, 1., 4200 Slagelse
Kl. 16.00-16.10 Velkomst ved Eventkoordinator Helle S. Madsen, Slagelse Erhvervscenter

Kl. 16.10-17.00 Indlæg ved Klaus Munch Kjøller, PwC
Kl. 17.00-17.10 Pause
Kl. 17.10-18.00 Indlæg ved Troels Langkjær, Langkjaer Cyber Security Consulting
Kl. 18.00-18.05 Pause
Kl. 18.05-18.20 Indlæg ved Malene Stidsen, Industriens Fond
Kl. 18.20-18.35 Indlæg og afrunding fra InterForce
Kl. 18.35-19.00 Spisning, netværk og tak for i dag
Klaus Munch Kjøller, direktør og cyberansvarlig i PwC
Klaus vil bl.a. tale ud fra PwC’s årlige analyse, hvor de løbende undersøger hvor mange virksomheder, der op-

lever cyberkriminalitet. Dette kombinere Klaus med flere konkrete eksempler fra kundekredsen og giver afledt
gode råd om, hvordan man som virksomhed skal indtænke cyber truslen i virksomhedens IT sikkerhed.

Troels Langkjær, direktør Langkjaer Cyber Security Consulting
Troels Langkjær er cybersikkerhedsekspert med afsæt i egen virksomhed, Langkjaer Cyber Security Consulting.
Troels Langkjær er datalog og ekspert i cybersikkerhed med +15 års erfaring med cybersikkerhed fra forsvaret,
som iværksætter og fra stillinger i det private erhvervsliv. Troels er hyppig oplægsholder og underviser i cybersikkerhed og er ekstern lektor ved Københavns Universitet.
Malene Stidsen, programchef cyberindsats, Industriens Fond
Malene arbejder på at styrke danske virksomheders cybersikkerhed og dermed konkurrenceevne. Missionen er bl.a. at være katalysator mellem det offentlige og erhvervslivet. Industriens Fond har igangsat over 20 projekter for +120 mio. kr. for at styrke cyber sikkerheden og er løbende på udkik efter
nye aktører, der vil være med til at udvikle cyber beredskabet i Danmark.
Thomas Ludvigsen, Major af Reserven, Militærrådgiver InterForce
Freden må aldrig tages for givet og med den aktuelle invasion i Ukraine fra Ruslands side, ser vi, hvorfor
det er så vigtigt med opbakningen til forsvaret og vores danske soldater.
Thomas vil kort tale ud fra InterForces mission om at tilsikre sammenhængskraft mellem erhvervslivet
og forsvaret og hvorfor det er vigtigt, at dansk erhvervsliv støtter freden aktivt.
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