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Op Europa’s grootste IT-beveiligingsvakbeurs worden meer dan
580 exposanten verwacht
De internationale deelname groeit
Vier open forums verstrekken informatie over actuele thema’s
Congress@it-sa verschaft vakkennis vlakbij de beurs

Van 10 tot 12 oktober stellen zich op de it-sa 2017 opnieuw meer
exposanten voor dan bij het laatste evenement: in twee hallen
presenteren ze op Europa’s grootste vakbeurs voor IT-beveiliging in het
beurscentrum van Neurenberg, actuele hard- en software, evenals
diensten voor professionele gebruikers. Tot de hoogtepunten horen drie
internationale gemeenschappelijke stands en een omvangrijk
bijprogramma met ca. 320 voordrachten. Eén dag vóór de beurs start het
vierdaagse congresprogramma Congress@it-sa.
Met een duidelijke groei tot meer dan 580 verwachte exposanten uit 23 landen
(2016: 489 exposanten uit 19 landen) zet de it-sa, die voor het eerst in de
hallen 9 en 10 plaatsvindt, haar groeikoers voort. „De wijziging naar twee
hallen biedt de noodzakelijke ruimte voor meer exposanten, grotere stands en
nog meer kennisuitwisseling“, legt Frank Venjakob uit, Executive Director it-sa
bij de organisator NürnbergMesse.
Internationaal bemand dialoogplatform
Voor het eerst presenteren tegelijkertijd drie landen hun gebundelde ITbeveiligingscompetentie op de it-sa met een eigen gemeenschappelijke stand.
Naast Frankrijk, één van de belangrijkste Duitse handelspartners, geven
exposanten uit de Tsjechische Republiek en bedrijven uit Israël
gemeenschappelijk acte de présence. De aanmeldingslijst omvat
ondernemingen uit Europa of bijvoorbeeld uit de VS, Rusland, Canada en
Japan.
„Aangezien cybercriminaliteit een mondiaal fenomeen is, groeit wereldwijd de
betekenis van beveiliging voor digitale infrastructuren. De internationale markt

voor IT-beveiligingsoplossingen groeit navenant. De it-sa 2017 weerspiegelt
deze trend“, aldus Frank Venjakob.
Veelsoortig bijprogramma over actuele onderwerpen
Het populaire forumprogramma van de it-sa is dit jaar met vier
voordrachtpodia en ca. 320 programmapunten nog uitgebreider dan in
voorgaande
jaren:
in beide hallen verstrekken deskundigen informatie over de zeer snelle
ontwikkeling in IT-beveiliging. Terwijl in de forums T9 en T10 technische
aspecten centraal staan, richten de bijdragen in de forums M9 en M10 zich op
het management. Ook jonge ondernemingen die in het speciale segment
Startups@it-sa exposeren, geven hier informatie over hun oplossingen. In
erkende voordrachten en discussierondes – „it-sa insights“ – houdt men zich
bovendien bezig met actuele onderwerpen zoals kunstmatige intelligentie of
de EU-verordening betreffende gegevensbescherming.
Vakkennis pur sang in begeleidend congres
Het begeleidende congresprogramma Congress@it-sa wordt dit jaar
vormgegeven via 15 deels meerdaagse voordrachtseries. Ook hier hoort de
veranderde rechtspositie in de EU tot de centrale vragen. Opnieuw vindt in het
kader van Congress@it-sa de Dag van de IT-basisbescherming plaats van het
(Duitse) Rijksbureau voor veiligheid in IT, evenals de jaarvergadering van de
IT-functionarissen in deelstaten en gemeentes, die belast zijn met beveiliging.
Met de hallenwisseling van de it-sa, verhuizen ook de congresevenementen:
deze vinden nu plaats in het midden van het NCC en blijven daardoor goed
bereikbaar en verbonden met het beursgebeuren.
Verder informatie over
www.it-sa.de/programme

het

bijprogramma

en

Congress@it-sa:

Beveiligingsbeurzen van de NürnbergMesse
De NürnbergMesse beschikt over bewezen competentie op het gebied van
beveiliging. Met evenementen zoals Enforce Tac – vakbeurs voor Law
Enforcement, it-sa en it-sa Brasil – vakbeurzen voor IT-beveiliging,
FeuerTRUTZ – vakbeurs voor preventieve brandbeveiliging, Perimeter
Protection – vakbeurs voor bescherming van tentoonstellingsterreinen in de
open lucht, FIRE & SECURITY INDIA EXPO, evenals U.T.SEC - Unmanned
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Technologies & Security, brengt zij in totaal meer dan 1.200 exposanten en
meer dan 30.000 bezoekers uit de hele wereld bij elkaar.
Contactpartners voor pers en media
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
Alle persteksten evenals verdere informatie, foto’s en filmimpressies vindt u
hier: www.it-sa.de/en/news
Volg de it-sa op twitter!
@itsa_Messe
#itsa17
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