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Największe na świecie targi bezpieczeństwa IT: 
dziesiąta edycja it-sa kończy się z nowymi rekordami 

 

 Największe branżowe targi bezpieczeństwa IT z 696 wystawcami 

 Również liczba odwiedzających z branży zwiększyła się w edycji 

it-sa 2018 i wyniosła 14 290 

 Większa liczba wystawców międzynarodowych i wspólne 

stoiska z Izraela, Holandii i Czech 

 Wśród gości wysokiej rangi reprezentanci ze świata polityki 

i przedstawiciele zrzeszeń z kraju i zagranicy 

 Zwycięzcy UP18@it-sa i Niemieckiej Nagrody Bezpieczeństwa IT 

 

 

W tegorocznej dziesiątej edycji targi it-sa odnotowują nowe najlepsze 

wyniki – branżowe targi bezpieczeństwa IT z 696 wystawcami1 (2017: 

630) z 27 krajów (24) i kolejnym rekordem wynoszącym 14 290 

odwiedzających z branży (12 780) z ponad 50 krajów (44) 

konsekwentnie powielają wzrost z ostatnich lat. Zwiększenie 

powierzchni o blisko 20 procent i jeszcze większa liczba wystawców 

międzynarodowych w porównaniu do lat poprzednich umocniły 

znaczenie targów it-sa jako „Home of IT-Security” w Norymberdze. 

Poza samymi liczbami również pierwsze nastroje panujące wśród 

długoletnich wystawców przemawiają za it-sa: „Nasi wystawcy są 

zachwyceni. Podążając ścieżką dynamicznego rozwoju branży, 

sprawili, że targi it-sa w Norymberdze stały się centralną platformą 

bezpieczeństwa IT” – tłumaczy Petra Wolf z kierownictwa firmy 

organizującej targi NürnbergMesse. 

 

Kierownik wydarzenia Frank Venjakob dodaje: „Targi it-sa 2018 spełniły 

wszelkie oczekiwania. W dziesiątą rocznicę czołowa platforma dialogu 

w zakresie bezpieczeństwa IT z udziałem wystawców z 27 krajów 

                                                
1 * Statystyki odwiedzających, wystawców i powierzchni tych targów są obliczane i certyfikowane 

zgodnie z jednolitymi definicjami FKM – Stowarzyszenia Dobrowolnej Kontroli Statystyk Targowych 
i Wystawowych. 
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pokazała, jak ważna jest branża bezpieczeństwa IT dla sukcesu procesu 

cyfryzacji. Wzrost liczby odwiedzających i udział międzynarodowej 

publiczności wyższy o ponad 20 procent podkreślają znaczenie targów it-

sa, podobnie jak trzy międzynarodowe wspólne stoiska”. Izrael, Holandia 

i Czechy zademonstrowały siłę ich branży bezpieczeństwa IT na własnych 

wspólnych stoiskach. Do głównych punktów programu targów it-sa 2018 

należał wykład specjalny polskiej ekspert ds. bezpieczeństwa IT Pauli 

Januszkiewicz i nowy konkurs dla startupów UP18@it-sa, który wygrała 

firma IT-Seal. Po raz pierwszy na targach it-sa wręczono również 

Niemiecką Nagrodę Bezpieczeństwa IT fundacji Horsta Görtza. Wielu 

wysokiej rangi decydentów ze świata polityki, administracji i gospodarki 

odwiedzających targi wykorzystało odwiedziny Andreasa Könena, 

kierownika działu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji 

w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Budownictwa 

i Ojczyzny, kolację Bitkom Executive Dinner z udziałem ministra spraw 

wewnętrznych Bawarii Joachima Herrmanna, przyjęcie państwowe 

w bawarskim Ministerstwie Finansów, Rozwoju Kraju i Ojczyzny oraz 

odwiedziny międzynarodowych urzędników i delegacji jako okazję do 

wymiany informacji i poglądów na temat cyberbezpieczeństwa. 

 

350 wkładów w dyskusję w pięciu otwartych forach 

Eksperci ds. bezpieczeństwa IT odwiedzający targi mieli duży wybór, jeśli 

chodzi o program forów: po raz pierwszy aż w pięciu forach, między innymi 

w nowym międzynarodowym forum I10, wystawcy, stowarzyszenia 

i organizacje miały możliwość zaprezentowania różnych aspektów 

bezpieczeństwa IT. Dyskusje i poszczególne prelekcje jako it-sa insights 

zarysowały główne tematy – na przykład Przemysł 4.0 lub KRITIS. 

Podczas pokazów hackingu na żywo publiczność mogła się przekonać, jak 

łatwo cyberprzestępcy mogą zaatakować urządzenia przenośne lub przejąć 

kontrolę nad systemami IoT. „Również nowe forum międzynarodowe od 

początku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem” – z radością 

wspomina Frank Venjakob. 

 

Wykład specjalny Pauli Januszkiewicz 

„Culture comes with understanding” – oto ważny apel Pauli Januszkiewicz, 

tegorocznej najważniejszej mówczyni. W swoim wykładzie specjalnym 

„Attacks of the Industry: A View into the Future of Cybersecurity” znana 

w międzynarodowej branży specjalistka ds. bezpieczeństwa IT 
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zademonstrowała, z jaką łatwością hakerom udaje się przejmować systemy 

IT. Niemal zawsze nie stanowi to dla nich większego wyzwania, ponieważ 

systemy te są często błędnie skonfigurowane. Cyberprzestępcy poprzez 

inżynierię społeczną i ataki phishingowe z łatwością torują sobie drogę do 

sieci firmowych. Dlatego do najważniejszych czynników podnoszących 

bezpieczeństwo IT zalicza się człowiek. 

 

Dialog między polityką i gospodarką na temat cyberbezpieczeństwa 

Z okazji targów it-sa Horst Seehofer, minister spraw wewnętrznych, który 

objął patronat nad imprezą, podkreślił: „Z sytuacją globalnego 

cyberzagrożenia państwo musi zmierzyć się wspólnie z gospodarką i poza 

granicami Niemiec! Targi it-sa są okazją do międzynarodowej 

i kompleksowej wymiany informacji na temat cyberbezpieczeństwa 

i bezpieczeństwa informacji”. Wielu wysokiej rangi reprezentantów ze 

świata polityki i gospodarki wykorzystało targi it-sa 2018 do dialogu. Już 

wieczorem przed rozpoczęciem targów bawarski minister finansów, 

rozwoju kraju i ojczyzny Albert Füracker zaprosił na przyjęcie państwowe. 

Pierwszego dnia targów Andreas Könen, kierownik działu 

cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w Federalnym 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny, wspólnie 

z Arne Schönbohmem, prezydentem Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa 

Techniki Informacyjnej, prezesem Bitkom Susanne Dehmel i innymi 

przedstawicielami krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i instytucji 

zasięgał informacji na targach. Wieczorem Joachim Herrmann, bawarski 

minister spraw wewnętrznych i integracji, powitał gości na ekskluzywnej 

kolacji Bitkom Executive Dinner. 

 

Bogaty program kongresowy z wysokiej rangi uczestnikami  

Na 20 imprezach zorganizowanych pod jednym dachem kongres 

Congress@it-sa znów zapewnił uczestnikom możliwość zdobycia informacji 

z większej puli tematów branżowych i specjalistycznych. Oferta sięgała od 

międzynarodowego sympozjum Vis!t (Administracja integruje bezpieczną 

technologię informacyjną) przez bezpieczeństwo IT w średniej wielkości 

firmach oraz unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych aż po dzień 

podstawowej ochrony IT Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Techniki 

Informacyjnej lub coroczną konferencję inspektorów ds. bezpieczeństwa IT 

w krajach związkowych i gminach, obie imprezy odbyły się również w tym 

roku w czasie targów it-sa w Norymberdze. 
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Szczęśliwy zwycięzca nagrody UP18@it-sa 

Okazję do świętowania ma firma IT-Seal z Darmstadt, zwycięzca nagrody 

UP18@it-sa. W nowym konkursie CyberEconomy dla startupów, twórców 

i decydentów w przeddzień targów młody zespół zdobyła sympatię dzięki 

swojej koncepcji podnoszenia świadomości bezpieczeństwa IT. W ten 

sposób firma IT-Seal decyzją publiczności pokonała 15 innych startupów. 

 

Niemiecka Nagroda Bezpieczeństwa IT została wręczona  

na targach it-sa 

7. Niemiecka Nagroda Bezpieczeństwa IT fundacji Horst Görtz została po 

raz pierwszy wręczona na targach it-sa. Zwycięzca nagrody dotowanej 

łączną sumą 200 000 euro, startup Physec z Bochum, przekonał jury 

ekspertów swoją koncepcją „Enclosure-PUF”. Dzięki niej po raz pierwszy 

fizyczną integralność złożonego systemu można zapewnić bez stałej 

dostępności źródła zasilania elektrycznego. Kolejne wyróżnienie otrzymała 

Katedra Bezpieczeństwa Sieci i Danych Uniwersytetu Ruhry z Bochum 

wspólnie z berlińskim przedsiębiorstwem Cure 53 za rozwiązanie 

skierowane przeciwko szkodliwemu kodowi Javascript. 

 

W dniach od 8 do 10 października 2019 roku w centrum targowym 

w Norymberdze odbędą się następne targi it-sa. 

 

Targi o tematyce bezpieczeństwa w centrum NürnbergMesse 

Centrum NürnbergMesse posiada uznane kompetencje w temacie 

bezpieczeństwa. Organizując imprezy, takie jak Enforce Tac – targi dla 

organów ścigania, it-sa, it-sa Brasil i it-sa India – targi bezpieczeństwa IT, 

FeuerTrutz – targi zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej, Perimeter 

Protection – targi ochrony obwodowej FIRE & SECURITY INDIA EXPO 

oraz U.T.SEC – Unmanned Technologies & Security, jest ono miejscem 

spotkań łącznie ponad 1500 wystawców i około 38 000 odwiedzających 

z całego świata. 

 

Bliższe informacje pod adresem: www.nuernbergmesse.de/security 
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Osoby kontaktowe 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 dodatkowe informacje, zdjęcia i filmy są 

dostępne na stronie: www.it-sa.de/en/news 

 

Bądź na bieżąco z it-sa na Twitterze, YouTube i LinkedIn! 

 

@itsa_targi 

#itsa18 

#UP18itsa 


