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„Home of IT Security“ jeszcze większe i jeszcze bardziej 
międzynarodowe: Targi it-sa w Norymberdze ponownie 
osiągnęly znakomite wyniki 

 

 Nowe rekordowe wyniki: 750 wystawców w czterech halach 

 Wzrost liczby zwiedzających ze znacznym międzynarodowym plusem 

 Cztery międzynarodowe wspólne stoiska 

 Program kongresu i forów na aktualne tematy większy niż kiedykolwiek  

 IDEE zdobywcą CyberEconomy Match-up UP19@it-sa 

 

753 wystawców1 (2018: 698) z 25 krajów oraz 15.632 międzynarodowych 

zwiedzających specjalistów (14.290) na trzy dni uczyniło Messezentrum 

Nürnberg – Centrum Targów w Norymberdze – miejscem spotkań między-

narodowej wspólnoty bezpieczeństwa IT. W równo 350 referatach na forach i 

30 imprezach na kanwie towarzyszącego kongresu największe na świecie 

targi bezpieczeństwa IT zaoferowały decydentom i ekspertom informacje 

dotyczące wszystkich aspektów bezpieczeństwa informacyjnego i ochrony 

danych. „Targi it-sa są ojczyzną dla tych wszystkich, którzy profesjonalnie 

poświęcają się tematowi bezpieczeństwa IT. Zdecydowany plus w przypadku 

liczb wystawców i zwiedzających oraz ponownie zwiększona powierzchnia 

wystawowa dobitnie podkreślają znaczenie Targów it-sa jako międzynaro-

dowej platformy na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego”, wyjaśnia Petra 

Wolf, członek kierownictwa organizatora targów NürnbergMesse.  

 

Liczba zwiedzających targi wzrastała równolegle do wzrostu udziału wystawców. 

„Plus po stronie zwiedzających targi przybyłych z zagranicy plasował się przy tym 

o 20 procent wyżej niż sam wzrost w obrębie Niemiec. Jest to wyraźna konty-

nuacja trendu z ubiegłych lat: Targi it-sa stają się coraz bardziej międzynarodowe. 

Poza obszarem niemieckojęzycznym obejmują szerokim kręgiem liczne kraje w 

Europie,“ konkretyzuje swoją wypowiedź kierownik Targów it-sa, Frank Venjakob. 

 

                                                
1 Liczby zwiedzających, wystawców i powierzchni specjalistycznych targów ustalane i certyfikowane są według 

jednolitej definicji FKM – Stowarzyszenia na Rzecz Dobrowolnej Kontroli Liczb Targów i Wystaw.  
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Cztery międzynarodowe wspólne stoiska 

Po stronie wystawców Targi it-sa 2019 również były reprezentowane nad wyraz 

międzynarodowo: Na wspólnych stoiskach prezentowały się przedsiębiorstwa z 

Kraju Basków, Holandii, Austrii i Republiki Czeskiej. Znaczenie Targów it-sa dla 

transgranicznej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego widocz-

ne było choćby podczas „Niemiecko-Holenderskiego Śniadania Bezpieczeństwa 

IT” w którym udział wziął konsul generalny Paul Ymkers, na które zaprosił Bundes-

verband IT-Sicherheit TeleTrusT (Federalne Zrzeszenie Bezpie-czeństwa IT) oraz 

delegacje z Austrii i Republiki Czeskiej. 

 

Autor bestesellerów Misha Glenny z Special Keynote w programie na forach 

Na pięciu otwartych forach, w tym na angielskojęzycznym International Forum, 

zaoferowano równo 350 referatów które pozwoliły uzyskać ciekawy wgląd w za-

gadnienia bezpieczeństwa IT. Punktem szczytowym był Special Keynote z którym 

brytyjski dziennikarz śledczy i autora publikacji „McMafia” Misha Glenny wystąpił w 

ostatnim dniu targów. Zabrał słuchaczy w podróż do świata przestępczości zorga-

nizowanej, do mrocznej sieci Darknet i różnych form cyberprzestępczości. Dziś, 

tak brzmi jego teza, rosnące sprzężenie w sieci oraz zastosowanie maszynowego 

uczenia dla potrzeb zautomatyzowanych decyzji w dziedzinie bezpieczeństwa 

cybernetycznego stanowi nowe wyzwanie: Człowiek bardzo często nie może już 

pojąć zastosowanych algorytmów, co w następstwie grozi utratą kontroli.  

 

Kongres Congress@it-sa z 30 imprezami pod jednym dachem 

Również program towarzyszący kongresowi Congress@it-sa z 30 imprezami pod-

kreślił znaczenie Targów it-sa jako platformy dialogu na rzecz bezpieczeństwa 

cybernetycznego. Dostosowana wiedza fachowa w takich dziedzinach jak bezpie-

czeństwo IT dla średnich przedsiębiorstw lub też produkcji przemysłowej była tak 

samo istotna jak informacje na temat zastosowania sztucznej inteligencji. Również 

w tym roku na kanwie Targów it-sa w Norymberdze odbył się IT-Grundschutz-Tag 

(Zjazd Podstawowej Ochrony IT) a także coroczny zjazd pełnomocników bezpie-

czeństwa IT krajów związkowych i ośrodków komunalnych.  

 

Start-up IDEE zwycięzcą UP19@it-sa Award 

W prezentacji Start-upów w CyberEconomy Match-up UP19@it-sa przebiło się 

przedsiębiorstwo IDEE z Monachium. Po krótkiej prezentacji i fazie Networking z 

inwestorami oraz przedstawicielami branży IT przedsiębiorstwo mogło odebrać 

nagrodę UP@it-sa AWARD. 
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Kolejne targi odbędą się w dniach 6-8 października 2020 r. w Centrum 

Wystawienniczym w Norymberdze. 

 

Targi bezpieczeństwa NürnbergMesse 

NürnbergMesse dysponuje doskonałymi kompetencjami w tematycznej dziedzinie 

bezpieczeństwa IT. Imprezami jak Enforce Tac – Specjalistyczne Targi Law Enfor-

cement, it-sa, it-sa India – Specjalistyczne Targi Bezpieczeństwa IT, FeuerTRUTZ 

– Specjalistyczne Targi Prewencji i Ochrony Przeciwpożarowej, Perimeter Pro-

tection – Specjalistyczne Targi Ochrony Terenów Otwartych, Specjalistyczne Targi 

FIRE & SECURITY INDIA EXPO i U.T.SEC – Summit for Drones, Unmanned 

Technologies & Security przyczynia się do spotkań ogólnie licząc równo 1.600 

wystawców i bez mała 41.000 zwiedzających z całego świata. 

 

Więcej informacji pod: www.nuernbergmesse.de/security 

 

Kontakt dla prasy i mediów 

Thomas Philipp Haas, Lena Vogl 

T +49 9 11 86 06-83 23 

F +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

Wszystkie teksty prasowe oraz informacje uzupełniające, zdjęcia i impresje 

filmowe znajdą Państwo pod: www.it-sa.de/en/news 

 

Podążajcie Państwo tropem Targów it-sa na Twitterze, YouTube i LinkedIn! 

 

@itsa_Messe 

#itsa19 

#UP19itsa 

 


