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čtvrtek 12. října 2017

Mezinárodnější a větší it-sa: rekordních 630 vystavovatelů
a 12 780 odborných návštěvníků
•
•
•
•
•

dvouciferný nárůst počtu vystavovatelů i návštěvníků
výrazně vyšší podíl zahraničních návštěvníků
doprovodný program s mezinárodní účastí
podpora odborných garantů a partnerů
it-sa Indie otevírá od roku 2018 nové trhy

Veletrh it-sa zdůraznil svou pozici jednoho z nejvýznamnějších veletrhů
v oblasti zabezpečení IT na světě. Je zároveň přední oborovou akcí
v Evropě. S 630* vystavovateli (2016: 489) a 12 780 návštěvníky (2016:
10 181) dosáhla devátá edice platformy pro dialog profesionálů na
kybernetickou bezpečnost nových rekordů. Díky tomu it-sa i letos
pokračuje ve svém dvouciferném tempu růstu (konkrétně 28 procent
u vystavovatelů a 25 procent mezi návštěvníky). Oproti předchozímu
roku se zvýšila zejména účast zahraničních návštěvníků. Počet
odborných návštěvníků z ciziny byl o 53 procent vyšší než v roce 2016.
O mezinárodním významu veletrhu svědčí také účast vystavovatelů ze
24 zemí a tři společné stánky cizích zemí. Na doprovodných akcích
Congress@it-sa se odborníci informovali mimo jiné na výzvy, které
s sebou nese obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů.
Výstavní plocha veletrhu it-sa 2017 se rozrostla o 46 procent, a letošní ročník
tak byl větší než kterýkoliv předchozí. V nové kombinaci haly 9 a dvoupodlažní
haly 10 se na čtyřech pódiích uskutečnilo 320 přednášek. Otevřená fóra tak
nabídla pestré odborné znalosti a názory expertů na témata související se
zabezpečením IT. Speciální plochy Startups@it-sa a Campus@it-sa přinesly
informace o mladých firmách a možnostech výzkumu a vzdělávání v oblasti
kybernetické bezpečnosti.

*Počty návštěvníků, vystavovatelů a výstavních ploch na tomto veletrhu se
počítají a ověřují podle jednotných definic FKM – společnosti pro dobrovolnou
kontrolu číselných údajů veletrhů a výstav.

Mezinárodní zaměření
Česko, Francie a Izrael byly na veletrhu it-sa 2017 zastoupeny společnými
stánky a předvedly silné stránky svých odvětví zabezpečení IT. Do programu
přednášek se vedle řady firem, sdružení a institucí zapojili renomovaní řečníci
zastupující mezinárodní aktéry jako ENISA (Evropská agentura pro
bezpečnost sítí a informací). Dr. Steve Purser, šéf oddělení Core Operations,
například přednesl výhled budoucích bezpečnostních požadavků v internetu
věcí.
Apel Daniela Domscheit-Berga
Ve svém keynote projevu bývalý mluvčí WikiLeaks Daniel Domscheit-Berg
vyzval shromážděné experty na zabezpečení IT, aby se aktivně podíleli na
digitalizaci. Vzhledem k radikálním změnám, které přinesla třetí průmyslová
revoluce, je podle něj úlohou celé společnosti, a zejména pak odvětví
zabezpečení IT nastavit smysluplný směr vývoje a zajistit úspěch této
transformace.
Předávání know-how na Congress@it-sa
V rámci doprovodného kongresového programu se souběžně s veletrhem
uskutečnilo celkem 14 přednáškových cyklů na aktuální témata, jako je
obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, IT compliance nebo
zabezpečení dat pro digitální aplikace ve zdravotnictví. Zúčastnění experti tak
měli prostor pro intenzivní výměnu názorů a předávání znalostí.
Srdce Norimberku bije pro zabezpečení IT
Na it-sa a kongresu se setkali také mnozí zástupci politiky, veřejné správy
a profesních sdružení, aby diskutovali o kybernetické bezpečnosti. Na půdě
Congress@it-sa se odehrálo každoroční zasedání pracovníků spolkových
zemí a obcí zodpovídajících za zabezpečení IT nebo také Den základního
zabezpečení IT Spolkového úřadu pro bezpečnost v oblasti informačních
technologií. „Srdce Norimberku bije pro zabezpečení IT,“ zdůraznil předseda
úřadu Arne Schönbohm úlohu veletrhu. „Z hlediska našeho odvětví můžeme
být opravdu hrdí, že se tu etabloval největší veletrh tohoto zaměření.“ Už
v den před veletrhem se na bavorském ministerstvu financí, místního rozvoje
a vlasti konala státní recepce u příležitosti zahájení it-sa 2017. Zahraniční
delegace z Indie, Rakouska a Nizozemska stejně jako delegace vedená
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náměstkem ministra vnitra Ruské federace Alexandrem M. Machonovem
přicestovaly do Norimberku právě proto, aby se jejich členové informovali na
nejnovější vývoj v oblasti zabezpečení IT. „Veletrh it-sa má mezi všemi
světovými veletrhy v oblasti IT security nejvyšší počet vystavovatelů.
V Norimberku se scházejí odborníci z celého světa. Akce tak je centrální
platformou pro dialog o kybernetické bezpečnosti,“ uzavírá Petra Wolfa,
členka vedení pořadatelské společnosti NürnbergMesse.
Bitkom nadále odborným garantem
Digitální sdružení Bitkom znovu potvrdilo svou podporu veletrhu it-sa a bude
se na něm vedle Spolkového úřadu pro bezpečnost v oblasti informačních
technologií nadále intenzivně podílet. „Veletrh it-sa je tou pravou platformou
pro další rozvoj problematiky zabezpečení IT. Proto bude Bitkom veletrh it-sa
v Norimberku i nadále podporovat jako odborný garant,“ uvedl člen výboru
Winfried Holz. Za přítomnosti místopředsedkyně vlády a bavorské ministryně
hospodářství, médií, energetiky a technologií Ilse Aignerové spolu
s dr. Rolandem Fleckem a Peterem Ottmannem, generálními řediteli
NürnbergMesse Group, podepsal dohodu o prodloužení spolupráce na další
tři edice veletrhu.
it-sa Indie: zaměřeno na nový trh
Premiérou it-sa Indie ve dnech 24. a 25. května 2018 v Bombaji rozšiřuje
společnost NürnbergMesse své portfolio o veletrh zabezpečení IT v zahraničí.
Projektu nového veletrhu se dostane podpory také ze strany Spolkového
svazu pro zabezpečení IT TeleTrusT. Jednatel dr. Holger Mühlbauer očekává
velký potenciál pro poskytovatele zabezpečení IT: „Jsme přesvědčeni, že it-sa
v Norimberku je jedinečnou oborovou platformou. Proto vítáme skutečnost, že
mezinárodně orientované firmy se do budoucna budou moci spolehnout na
osvědčený formát veletrhu, který jim poslouží jako odrazový můstek pro
expanzi na indický trh.“
Příští it-sa se koná od 9. do čtvrtek 11. října 2018 v norimberském
veletržním centru.
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Veletrhy o zabezpečení pořádané společností NürnbergMesse
Společnost NürnbergMesse disponuje v oblasti zabezpečení prokazatelným
know-how. 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 1200 vystavovatelů a cca
30 000 návštěvníků z celého světa.
Další informace na: www.nuernbergmesse.de/sicherheit
Kontaktní osoby pro média
Thomas Philipp Haas, Lena Vogl
T
+49 911 860 683 23
F
+49 911 860 612 83 23
lena.vogl@nuernbergmesse.de
Všechny texty pro média a další informace, fotografie a videa najdete na:
www.it-sa.de/news
Sledujte veletrh it-sa na Twitteru
@itsa_Messe
#itsa17
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