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Kurs wzrostu: Targi it-sa z wyraźnie większą powierzchnią
wystawy




Zarezerwowana powierzchnia stoisk wystawców na Targach it-sa
2018 znacznie przekracza wynik w poprzednim roku
Większe stoiska targów i nowi wystawcy przyczyniają się do wzrostu
Niektóre powierzchnie stoisk są jeszcze do dyspozycji

Na tegorocznych Targach it-sa uczestniczące przedsiębiorstwa w dniach od
9 do 11 listopada 2018 prezentują się jeszcze raz wyraźnie na większej
powierzchni wystawy. Zarezerwowana powierzchnia wystawy netto już na
pięć miesięcy przed rozpoczęciem przekracza wynik w roku poprzednim.
Do wzrostu Targów it-sa 2018 oprócz powiększonych stoisk przyczyniają
się liczne nowe zgłoszenia.
Ostatnio Targi it-sa odnotowały dwumiejscowe raty przyrostu do 630 wystawców i
12.780 zwiedzających oraz wzrost powierzchni wystawy rzędu 46 procent. Dynamiczny rozwój Targów it-sa trwa nadal: Dla potrzeb tegorocznej edycji przez
dotychczas zgłoszonych wystawców w halach 9 i 10 na poziomach 10.0 i 10.1 już
obłożono 11.000 metrów kwadratowych. Tym samym Targi it-sa także w 2018 r.
kontynuują dwumiejscowy wzrost powierzchni.
Większe stoiska i nowe przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa jak i organizacje, takie jak Atlassian, Bechtle, LogPoint, NTT
Security, Protected Networks i wiele innych, inaczej niż w 2017 r., prezentują się
na stoiskach o wyraźnie większej powierzchni. Do tego dodać należy rosnący
popyt ze strony przedsiębiorstw, które po raz pierwszy biorą udział w najsilniejszych pod względem wystawców Specjalistycznych Targach Bezpieczeństwa IT.
Targi it-sa podkreśllają tym swoją pozycję wiodącej platformy dialogu w
dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego.
Odpowiednio wczesna inwestycja w występ na targach
„Swoją decyzję udziału w Targach it-sa 2018 przedsiębiorstwa podejmują odpowiednio wcześnie i w swój występ na targach ustawicznie inwestują. Szereg firm
demonstruje swoje wyroby i know-how na stoiskach trzykrotnie większych niż w
ubiełym roku” objaśnia Frank Venjakob, Executive Director it-sa, NürnbergMesse.

Do zespołu, którym kieruje Frank Venjakob, nadal napływają liczne zapytania z
wszystkich segementów branży bezpieczeństwa IT. „Również zainteresowanie
ze strony start-up’ów jest jeszcze o jeden raz większe“, dodaje Venjakob.
Kolejne powierzchnie stoisk są jeszcze dostępne
Wraz ze zmianą hal w ubiegłym roku, by podołać tak znacznemu zaintersowaniu
branży bezpieczeństwa IT, do dyspozycji stoją dodatkowe możliwości. Niektóre
powierzchnie stoisk są jeszcze do dyspozycji. Zainteresowane przedsiębiorstwa,
organizacje i zrzeszenia więcej informacji o Targach it-sa, obszerną retrospektywę imprezy oraz szczegóły zgłoszeń znajdą pod:
www.it-sa.de/become-exhibitor
Targi bezpieczeństwa oragnizowane przez NürnbergMesse
NürnbergMesse legitymuje się znakomitymi kompetencjami na niwie bezpieczeństwa. Organizując takie imprezy jak Enforce Tac – Specjalistyczne Targi Law
Enforcement, it-sa, it-sa Brasil czy też it-sa India – Specjalistyczne Targi
Bezpieczeństwa IT, FeuerTRUTZ – Specjalistyczne Targi Ochrony Przeciwpożarowej, Perimeter Protection – Specjalistyczne Targi Ochrony Terenów
Otwartych FIRE & SECURITY INDIA EXPO oraz U.T.SEC – Unmanned
Technologies & Security, przyczynia się do spotkania łącznie 1.400 wystawców z
36.000 zwiedzających z całego świata.
Więcej informacji pod: www.nuernbergmesse.de/security
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Wszystkie teksty prasowe oraz informacje uzupełniające, zdjęcia i impresje
filmowe znajdą Państwo pod: www.it-sa.de/en/news
Idźcie Państwo tropem Targów it-sa na forach Twitter, LinkedIn i YouTube!
@itsa_Messe
#itsa18
#homeofITsecurity
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