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Nadal na kursie wzrostu: Targi it-sa 2019 w czterech 
halach odzwierciedlają stan bezpieczeństwa IT 

 

 Pozytywny oddźwięk: Targi it-sa 2019 z poszerzoną powierzchnią 

wystawową 

 Informacyjne: Obszerny program ramowy z kongresem 

Congress@it-sa wokół aktualnych kwestii bezpieczeństwa IT 

 Innowacyjne: UP19@it-sa wprowadza start-upy w światła rampy 

 

Nowe modele płatności, globalne usieciowienie łańcuchów produkcyjnych i  

elektroniczna służba zdrowia E-Health – cyfryzacja zmienia, jak żyjemy i jak 

pracujemy. I niesie z sobą cały szereg niebezpieczeństw: Cyberprzestępcy 

czyszczą konta bankowe, unieruchamiają taśmy produkcyjne a nawet przej-

mują kontrolę nad urządzeniami medycznymi. Jako na świecie naznacz-

niejsze specjalistyczne targi w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego 

Targi it-sa w dniach od 8 do 10 października 2019 w Messezentrum 

Nürnberg – Centrum Targów w Norymberdze – oferują obszerną gamę 

wyrobów i rozwiązań dla większego bezpieczeństwa IT. W ostatniej edycji, z 

698 wystawcami1 i 14.290 zwiedzającymi specjalistami i decydentami, 

uzyskały nowe najwyższe notowania. W tym roku Targi it-sa, by sprostać 

nadal rosnącemu zainteresowaniu, po raz pierwszy odbędą się w czterech 

halach. Towarzyszący im program kongresu Congress@it-sa wystartuje już 

dzień wcześniej, w tym roku również jednocześnie z corocznym Zjazdem 

Pełnomocników Bezpieczeństwa IT w krajach związkowych i organizmach 

komunalnych. Przy czym 7 października w ramach Targów it-sa odbędzie się 

także start UP19@it-sa, już drugie wydanie „CyberEconomy Match-up“. 

 

Z dwucyfrowymi liczbami wzrostu teraz w czterech halach targów 

Od szeregu lat Targi it-sa z dwucyfrowymi ratami wzrostu wśród biorących 

udział wystawców i odwiedzających odzwierciedlają wprost szalony rozwój 

przemysłu bezpieczeństwa IT. W ankiecie przeprowadzonej z Federalnym 

Zrzeszeniem Bezpieczeństwa IT TeleTrusT dotyczącej preferencji targowych 

wśród przedsiębiorstw będących jego członkami Targi it-sa ponownie zajęły 

                                                
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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czołowe miejsce. „Największym zainteresowaniem niemieckich producentów 

w dziedzinie IT cieszą się aktualnie Targi it-sa w Norymberdze i RSA in San 

Francisco“, ogłosiło zrzeszenie w kwietniu. Podobnie ostro w górę pnie się 

krzywa powierzchni wystawowej zamówionej przez uczestniczące przedsię-

biorstwa. „Dzisiaj, na pięć miesięcy przed Targami it-sa 2019, powierzchnia 

stoisk zgłoszonych dotychczas przez wystawców znacznie przekracza wynik 

ostatniej imprezy“, mówi Frank Venjakob, Executive Director Targów it-sa z 

ramienia NürnbergMesse. Dla potrzeb Targów it-sa hala 11.0 powiększy 

swój dotychczasowy układ hali tak, by sprostać realizacji zapotrzebowania 

na powierzchnie niezbędnych pod stoiska. 

 

Atrakcyjny program targów, na forach i kongresu 

Znane są już pierwsze główne atrakcje Targów it-sa 2019: Podobnie jak w 

poprzednich latach z Startup@itsa młodym przedsiębiorstwom na atrakcyj-

nych warunkach oddano do dyspozycji wydzieloną powierzchnię. Wspólny 

występ przedsiębiorstw bezpieczeństwa IT z Kraju Basków na targach jest 

pierwszym wspólnym międzynarodowym stoiskiem już teraz potwierdza-

jącym udział w Targach it-sa 2019. Program otwartych forów dyskusyjnych 

na Targach it-sa również i w tym roku wabi 350 zapowiadanymi referatami: 

W każdej hali odbywają się krótkie prelekcje wystawców, w których kwestie 

bezpieczeństwa IT naświetla się z perspektywy zarządzania i techniki. Do 

najważniejszych punktów zalicza się wymienione jako „it-sa insights“ punkty 

programu – neutralne pod względem poszczególnych wyrobów prelekcje i 

dyskusje ekspertów zrzeszeń i organizacji – jak choćby „International Forum“ 

jako czysto angielskojęzyczna scena prelekcji. W centrum zainteresowania 

na forach znajdują się między innymi kwestie prawne i trendy w zakresie 

bezpieczeństwa IT, jak choćby zastosowanie sztucznej inteligencji w prze-

myśle 4.0 oraz krytyczne infrastruktury. Program towarzyszący kongresowi 

wystartuje już 7 października. Wyzwania stawiane odpowiedzialnym za bez-

pieczeństwo IT poruszane będą w szeregu imprez w których rozpatrywane 

będą różnorakie aspekty bezpieczeństwa IT. Roczny Zjazd Pełnomocników 

Bezpieczeństwa IT w krajach związkowych i organach komunalnych po-

nownie czyni z Congress@it-sa ważną platformę informacji dla ekspertów w 

organach władz i administracji. 
 

CyberEconomy Match-up przechodzi do drugiej rundy 

W przededniu Targów it-sa podczas UP19@it-sa wystąpi dwanaście grup 

start-up z zakresu bezpieczeństwa IT, by w błyskawicznych rozmowach 

prezentacyjnych przekonać do siebie potencjalnych inwestorów. W imprezie 
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CyberEconomy Match-Up, przewidzianej dla grupy start-up wykonawcy i 

decydenci, zapadną decyzje, kto już w przedbiegach mógł przekonać jury 

eskpertów. Jury oceni całościowo pakiet składający się z oferty, przedsię-

biorstwa oraz strategii urynkowienia i marketingu. Na zdobywcę nagrody 

UP19@it-sa Award czeka indywidualny trening i mentoring ufundowany 

przez Digital Hub Cybersecurity i Bawarski Cluster Bezpieczeństwa IT.  

Udział zgłosić można do 9 sierpnia pod: www.it-sa.de/en/up19. 

 

Informacje odnośnie trybu zgłaszania udziału i jury ekspertów w UP19@it-sa: 

www.it-sa.de/en/up19 

 

Targi bezpieczeństwa NürnbergMesse 

NürnbergMesse dysponuje doskonałymi kompetencjami w tematycznej dzie-

dzinie bezpieczeństwa IT. Imprezami jak Enforce Tac – Specjalistyczne 

Targi Law Enforcement, it-sa oraz it-sa India – Specjalistyczne Targi 

Bezpieczeństwa IT, FeuerTRUTZ – Specjalistyczne Targi Prewencji i 

Ochrony Przeciwpożarowej, Perimeter Protection – Specjalistyczne Targi 

Ochrony Terenów Otwartych, Specjalistyczne Targi FIRE & SECURITY 

INDIA EXPO i U.T.SEC – 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 


