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”Home of IT-Security”: Targi it-sa kontynuują kurs wzrostu 

 

 Równo 700 międzynarodowych wystawców oczekiwanych na  

Targach it-sa 2018 

 Potwierdzone wspólne stoiska z Izraela i Holandii 

 Congress@it-sa oraz program ramowy wspierają międzynarodową 

wymianę i młode innowacyjne przedsiębiorstwa 

 

Targi it-sa kontynuują kurs wzrostu i oferują w tym roku jeszcze raz więcej 

możliwości uzyskania informacji profesjonalistom w zakresie IT-Security i 

decydentom: Oczekuje się, że w dziesiątej edycji specjalistycznych targów 

wraz z towarzyszącym kongresem w dniach od 9 do 10 października 2018 r. 

w Messezentrum Nürnberg – Centrum Targów w Norymberdze – udział 

weźmie równo 700 wystawców z kraju i zagranicy. Z pięcioma otwartymi 

forami i równo 350 prelekcjami w halach 9, 10.0 i 10.1 program prelekcji 

wyznaczy nowe miary. Program ramowy jednoczy tym razem nowe formaty 

CyberEconomy Match-up i Award UP18@it-sa dla młodych przedsiębior- 

ców. Natomiast program kongresu z międzynarodowym udziałem jest w 

tym roku między innymi miejscem dla takich imprez jak międzynarodowe 

Symposium VIS!T i wręczenie 7. Niemieckiej Nagrody Bezpieczeństwa IT, 

której fundatorem jest fundacja Horst Görtz Stiftung. 

 

”Liczymy się z tym, że w Targach it-sa 2018 udział weźmie równo 700 wystaw- 

ców. Targi it-sa spowodują tym samym, że w tym roku w Norymberdze spotka się 

jeszcze raz więcej ekspertów w zakresie bezpieczeństwa IT a Centrum Targów 

stanie się niejako Home of IT-Security”, objaśnia Frank Venjakob, Executive 

Director it-sa z ramienia organizatora NürnbergMesse spoglądając na aktualny 

stan zgłoszeń. Liczne rezerwacje ze strony nowych wystawców, powiększenie 

powierzchni stoisk jak też bardzo wysoka liczba zapytań ze strony młodych 

przedsiębiorstw przyczyniają się do tego, że zarezerwowana powierzchnia już 

dziś jest znacznie większa niż podczas ostatniej imprezy.  
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Wspólne międzynarodowe stoiska demonstrują kompetencje w zakresie 

bezpieczeństwa IT 

Israel i Holandia już potwierdziły własne wspólne stoiska na Targach it-sa 2018. 

Wybitni specjaliści w oparciu o ponadnarodową wymianę demonstrują na nich 

zwartą ekspertyzę w danym sektorze bezpieczeństwa IT. ”Cyber-Nation” Israel 

już po raz trzeci udziela się w Targach it-sa z oficjalnym pawilonem krajowym. 

Nowe jest wspólne stoisko z Holandii. Specjaliści znajdą tu między innymi 

rozwiązania z zakresu ochrony przed podsłuchem, Security Awareness jak też 

ochrony przed Advanced Persistent Threats i bezpieczeństwa sieci. 

 

Poszerzony program prelekcji na pięciu otwartych forach 

Ulubiony program forów z równo 350 dokładnie dostosowanymi specjalistycznymi 

prelekcjami w otwartych forach zwraca się w równej mierze do decydentów jak i 

ekspertów. Na forach M9 i M10 w centrum uwagi znajdują się strategiczne usta- 

wienia zwrotnic na rzecz podwyższenia poziomu bezpieczeństwa IT, natomiast 

fora T9 i T10 zwracają się bardziej do technicznie zorientowanych użytkowników. 

Piątą sceną prelekcji jest program w hali 10.1 poszerzony w forum I10 o 

międzynarodową orientację z prelekcjami w języku angielskim w hali 10.1. Tu w 

trzecim dniu targów znana na całym świecie specjalistka w dziedzinie bezpie- 

czeństwa IT, Paula Januszkiewicz, przedstawi swój Special Keynote. Omówi, jak 

przedsiębiorstwa i organizacje mogą chronić się przed częstymi atakami hakerów 

i cyberprzestępców. Dyskusje i odczyty neutralne wobec poszczególnych 

wyrobów a dotyczące nadrzędnych tematów wykazane będą oddzielnie jako it-sa 

insights. Razem z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA, 

Cyfrowym Zrzeszeniem Bitkom, Federlanym Zrzeszeniem Bezpieczeń-stwa IT 

TeleTrusT czy też Centralnym Zrzeszeniem Przemysłu Elektrotechnicznego i 

Elektronicz- nego ZVEI w it-sa insights udział biorą wiodące międzynarodowe i 

narodowe zrzeszenia. Dla zwiedzających targi i wystawców wstęp na wszystkie 

prelekcje odbywające się na forach jest wolny.  

 

Congress@it-sa jednoczy know-how bezpieczeństwa IT z kraju i zagranicy  

Towarzyszący kongres jednoczy pod jednym dachem ofertę informacyjną reno- 

mowanych institutcji i znamienitych przedsiębiorstw z kraju i zagranicy. Obszerny 

program Congress@it-sa wystartuje już w poniedziałek, 8 października, a więc 

dzień przed otwarciem spacjalistycznych targów. Nowe jest sympozjum VIS!T 

”Administracja integruje bezpieczne technologie informatyczne”. VIS!T odbywa 

się co dwa lata w zmiennych miejscach oferując w zakresie bezpieczeństwa IT 

eks- pertom z administracji w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Luksemburgu 

własną ponadnarodową platformę dialogu i wymiany doświadczeń. 
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Na dorocznym zjeździe pełnomocników bezpieczeństwa IT z poszczególnych 

krajów związkowych i gmin oraz dorocznym Zjeździe Federalnego Urzędu 

Bezpie- czeństwa w Technice Informacyjnej również w tym roku na Targach it-sa 

w Norymberdze zbiorą się eksperci z administracji. Kierownictwu i osobom odpo- 

wiedzialnym za bezpieczeństwo IT z przedsiębiorstw i przemysłu liczne imprezy 

specjalistyczne znamienitych oferentów zaoferują wiedzę specjalistyczną w za- 

kresie trendów i rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa IT. I tak na przykład 

KPMG AG informuje o przyszłych wymaganiach stawianych CISO, natomiast 

ESET objaśnia niebezpieczeństwa ukryte w Dark-Web a szwajcarska ERGON 

Informatik AG wskazuje, co jest istotne przy wdrażaniu projektów IAM. 

 

Start-upy w centrum uwagi 

Nowe imprezy w programie ramowym podkreślają znaczenie Targów it-sa jako 

platformy intensywnej wymiany w temacie cyberbezpieczeństwa: UP18@it-sa 

oferuje Start-upom z Niemiec, Austrii i Szwajcarii scenę, na której mogą prze- 

konać decydentów z branży i potencjalnych finasistów. Pomysły mające szanse 

na powodzenie jak również innowacyjne wyroby z zakresu bezpieczeństwa, 

wstępnie wybrane przez jury, od poniedziałku, 8 października, znajdą się w 

centrum uwagi. Na zwycięzcę czeka szkolenie ufundowane przez Digital Hubs 

Cybersecurity i Bawarski Cluster Bezpieczeństwa IT. Młode innowacyjne 

przedsiębiorstwa znaj- dują się w centrum uwagi na powierzchni specjalnej 

Startups@it-sa w hali 10.1 oraz na otwartych forach w blokach referatów o tej 

samej nazwie. 

 

Fundacja Horst Görtz Stiftung nadaje nagrodę bezpieczeństwa IT 

Po raz pierwszy renomowana Niemiecka Nagopda Bezpieczeństwa IT fundacji 

Horst Görtz Stiftung nadana będzie na Targach it-sa. Dziesięciu finalistów przed 

uroczystym ogłoszeniem trzech zwycięzców zaprezentuje swoje innowacje we 

wtorek, 9 października, najpierw w ramach programu forów. Niemiecka Nagroda 

Bezpieczeństwa IT nadana będzie już po raz siódmy i dotowana jest łączną 

kwotą 200.000 EUR. 

 

Więcej informacji o otwartych forach, programie ramowym i programie kongresu 

zawarto pod: www.it-sa.de/en/events 

 

Więcej informacji o UP18@it-sa zawarto pod: 

www.it-sa.de/up18 

 

 

mailto:UP18@it-sa
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Targi bezpieczeństwa pod egidą NürnbergMesse 

NürnbergMesse dysponuje udokumentowanymi kompetencjami na tematycznym 

polu bezpieczeństwa. Na kanwie takich imprez jak Enforce Tac – Specjalistyczne 

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

Bezpieczeństwa IT, FeuerTrutz – Specjalistyczne Targi Ochrony Przeciw- 

pożarowej, Perimeter Protection – Specjalistyczne Targi Ochrony Terenów 

Otwartych, FIRE & SECURITY INDIA EXPO czy U.T.SEC – Unmanned 

Technologies & Security przyczynia się do spotkań łącznie 1.400 wystawców z 

około 36.000 zwiedzających z całego świata. 

 

Więcej informacji pod: www.nuernbergmesse.de/security 

 

Partnerzy kontaktu 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 

 

Państwa Targi it-sa na Twitterze, LinkedIn i YouTube! 

@itsa_Messe 
#itsa18 
#UP18itsa 


