TISKOVÁ INFORMACE

14. října 2019

„Home of IT Security“ ještě větší a mezinárodnější: it-sa
v Norimberku dosahuje nových rekordů






nové rekordy: 750 vystavovatelů ve čtyřech halách
růst počtu návštěvníků, značný přírůstek ze zahraničí
čtyři společné pavilony cizích zemí
program kongresu a fór o aktuálních tématech větší než kdy předtím
IDEE vítězem CyberEconomy Match-upu UP19@it-sa

753 vystavovatelů1 (2018: 698) z 25 zemí a 15 632 mezinárodních odborných
návštěvníků (14 290) učinilo z norimberského výstaviště na tři dny místo
setkání mezinárodní komunity zabezpečení IT. Největší veletrh zabezpečení IT
na světě poskytl manažerům činícím rozhodnutí a odborníkům informace
o všech aspektech zabezpečení informací a ochrany osobních údajů
v přibližně 350 příspěvcích na fórech a ve 30 akcích na doprovodném
kongresu. „it-sa je nepostradatelným veletrhem pro každého, kdo se
profesionálně věnuje zabezpečení IT. Výrazný nárůst počtu vystavovatelů
i návštěvníků, jakož i další rozšíření výstavních prostor potvrzují relevantnost
veletrhu it-sa jako přední mezinárodní platformy pro kybernetickou
bezpečnost,“ vysvětluje Petra Wolf, členka vedení pořadatelské společnosti
NürnbergMesse.
Počet návštěvníků veletrhu opět vzrostl souběžně s vyšší účastí vystavovatelů.
„Nárůst počtu návštěvníků veletrhu ze zahraničí činil 20 procent, a byl tak ještě
výraznější než růst v Německu. Pokračuje tak jasný trend z předchozích let: it-sa je
stále mezinárodnější. Vedle německy mluvícího regionu pokrývá řadu dalších zemí
v Evropě,“ říká šéf veletrhu it-sa Frank Venjakob.
Čtyři společné pavilony cizích zemí
Také vystavovatelé na veletrhu it-sa 2019 měli velmi mezinárodní složení. Firmy
z Česka, Baskicka, Nizozemska a Rakouska se prezentovaly ve vlastních
národních pavilonech. Důležitost veletrhu it-sa pro přeshraniční spolupráci ve
Počty návštěvníků a vystavovatelů a velikost výstavních ploch na tomto veletrhu se počítají a ověřují podle
jednotných definic FKM – společnosti pro dobrovolnou kontrolu údajů veletrhů a výstav.
1

věcech kybernetické bezpečnosti se projevila například „Německo-nizozemskou IT
security snídaní“ za účasti generálního konzula Paula Ymkerse, na kterou pozvala
asociace Bundesverband IT-Sicherheit TeleTrusT, ale také delegacemi, které
přicestovaly z Česka a Rakouska.
Program fór s keynote projevem autora bestsellerů Mishi Glennyho
Pět otevřených fór, včetně mezinárodního fóra v anglickém jazyce, nabídlo
s přibližně 350 příspěvky zajímavé pohledy na zabezpečení IT. Vyvrcholením byl
keynote projev britského investigativního novináře a autora titulu „McMafia“ Mishi
Glennyho v poslední den veletrhu. Publikum vzal na cestu světem organizovaného
zločinu, darknetem a různých formami kybernetické kriminality. Glenny tvrdí, že
dnešní rostoucí propojenost a využívání strojového učení pro automatizované
rozhodování v oblasti kybernetické bezpečnosti představují novou výzvu. Lidé už
rozměr používaných algoritmů často nedokážou pochopit, a proto hrozí ztráta
kontroly.
Congress@it-sa s 30 akcemi pod jednou střechou
Také doprovodný kongresový program Congress@it-sa svými 30 akcemi zdůraznil
význam it-sa jako platformy pro dialog o kybernetické bezpečnosti. Přesně
zaměřené odborné znalosti o tématech, jako je zabezpečení IT pro malé a střední
podniky nebo v průmyslové výrobě, byly v nabídce stejně jako informace o využití
umělé inteligence. I v letošním roce se v Norimberku konal Den základního
zabezpečení IT a výroční zasedání pracovníků spolkových zemí a obcí
zodpovídajících za zabezpečení IT.
Startup IDEE získal cenu UP19@it-sa
Mnichovské firmě IDEE se podařilo zvítězit v pitchi startupů na akci zvané
CyberEconomy Match-up UP19@it-sa. Po krátkém představení a fázi networkingu
s investory a zástupci odvětví zabezpečení IT mohla firma převzít ocenění UP@itsa AWARD.
Další it-sa se bude konat od 6. do 8. října 2020 na výstavišti v Norimberku.
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Veletrhy o zabezpečení pořádané společností NürnbergMesse
Společnost NürnbergMesse disponuje v oblasti zabezpečení prokazatelným knowhow. Na akcích jako Enforce Tac (odborný veletrh zaměřený na law enforcement),
it-sa, it-sa Brazílie a it-sa Indie (odborné veletrhy kybernetické bezpečnosti),
FeuerTRUTZ (odborný veletrh preventivní požární bezpečnosti), Perimeter
Protection (odborný veletrh zaměřený na ochranu otevřených areálů), FIRE &
SECURITY INDIA EXPO, ale také U.T.SEC – Unmanned Technologies & Security
se setkává přibližně 1400 vystavovatelů a cca 36 000 návštěvníků z celého světa.
Další informace na: www.nuernbergmesse.de/security
Kontaktní osoby pro média
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

Všechny texty pro média a další informace, fotografie a videa najdete na: www.itsa.de/en/news
Sledujte veletrh it-sa na Twitteru, YouTube a LinkedInu.
@itsa_Messe
#itsa19
#UP19itsa
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