EINDVERSLAG

12 oktober 2017

Internationaler en groter: it-sa vestigt met 630 exposanten en
12.780 vakbezoekers nieuwe records
•
•
•
•
•

Groei door exposanten- en bezoekerstoename in de dubbele cijfers
Internationale bezoekersdeelname duidelijk gestegen
Bijprogramma met internationale deelname
Ideële sponsors en partners ondersteunen de it-sa
it-sa India opent vanaf 2018 nieuwe markten

De it-sa onderstreept haar rol als één van de wereldwijd belangrijkste
vakbeurzen voor IT-beveiliging en als het toonaangevende evenement in
Europa: met 630** exposanten (2016: 489) en 12.780 bezoekers (2016:
10.181) sloot de negende editie van het dialoogplatform voor
cyberbeveiligingsdeskundigen af met nieuwe records. Daarmee zet de
it-sa dit jaar haar groeikoers voort met dubbele cijfers van 28 procent bij
de exposanten, en 25 procent bij de bezoekers. Met name de
internationale bezoekersdeelname steeg ten opzichte van het afgelopen
jaar: het aantal buitenlandse vakbezoekers lag 53 procent hoger dan in
2016. Exposantendeelnames uit 24 landen en drie internationale
gemeenschappelijke stands onderstrepen eveneens de internationale
relevantie van de it-sa. Bij het begeleidende congresprogramma
Congress@it-sa stelden de deskundigen zich onder andere op de hoogte
van de uitdagingen door de EU-basisverordening met betrekking tot
gegevensbescherming.
Met een groei van het expositieoppervlak van 46 procent presenteerde de itsa 2017 zich groter dan ooit. In de nieuwe combinatie van hal 9, en hal 10 met
twee verdiepingen, boden vier voordrachtpodia en 320 voordrachten in de
open fora veelsoortige vakkennis en expertbeoordelingen met betrekking tot
vraagstukken over IT-beveiliging. De speciale gebieden Startups@it-sa en

*

De bezoeker-, exposanten- en oppervlaktecijfers van deze beurs worden volgens uniforme definities van
de FKM – Maatschappij voor vrijwillige controle van beurs- en expositiecijfers – vastgesteld en
gecertificeerd.

Campus@it-sa verschaften informatie over jonge ondernemingen, evenals
over onderzoeksterreinen en opleidingsmogelijkheden op het vlak van ITbeveiliging.
Internationaal georganiseerd
Israël, Frankrijk en de Tsjechische Republiek waren met eigen
gemeenschappelijke stands vertegenwoordigd op de it-sa 2017 en lieten de
kracht zien van hun IT-beveiligingsindustrie. In het voordrachtprogramma
deden naast talrijke ondernemingen, federaties en instituten, vermaarde
sprekers voor internationale spelers zoals ENISA (European Union Agency for
Network and Information Security) mee. Dr. Steve Purser, Head of Core
Operations Department, gaf bijvoorbeeld een overzicht van de komende
beveiligingseisen in het Internet of Things.
Oproep van Daniel Domscheit-Berg
In zijn speciale lezing riep de voormalige WikiLeaks-woordvoerder Daniel
Domscheit-Berg de aanwezige IT-beveiligingsdeskundigen op om de digitale
veranderingen actief mede vorm te geven. Gelet op de radicale veranderingen
in het kader van een derde industriële revolutie zou het aan de samenleving
als geheel, maar juist ook aan de IT-beveiligingssector zijn, om zinvolle
nieuwe wegen in te slaan voor het slagen van deze transformatie.
Knowhowoverdracht bij Congress@it-sa
In het kader van het congresprogramma vonden in samenhang met de beurs
in totaal 14 voordrachtseries plaats over actuele onderwerpen zoals de EUbasisverordening
over
gegevensbescherming,
IT-compliance
of
gegevensbeveiliging voor digitale gezondheidstoepassingen. Ze boden de
deelnemende experts ruimte voor intensieve gedachtewisseling en extra
kennisoverdracht.
Het hart van de IT-beveiliging klopt in Neurenberg
Op de it-sa en bij het congres ontmoetten ook talrijke vertegenwoordigers uit
de politiek, overheden, verenigingen en federaties elkaar voor
gedachtewisseling over cyberbeveiliging. Zo vonden onder het dak van
Congress@it-sa de jaarvergadering plaats van de met IT-beveiliging belaste
functionarissen uit deelstaten en gemeentes, evenals de Dag van de ITbasisbescherming van het (Duitse) Rijksbureau voor de beveiliging in IT. „In
Neurenberg klopt het hart van de IT-beveiliging“, zo onderstreepte de
president ervan, Arne Schönbohm, de rol van de it-sa. „Vanuit het oogpunt
van de branche kan men er gerust trots op zijn dat hier de grootste vakbeurs
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over het onderwerp is gevestigd.“ Reeds op de dag vóór de beurs, vond op
het Ministerie van Financiën van de deelstaat Beieren, een staatsontvangst
plaats voor landontwikkeling en vaderland naar aanleiding van de opening van
de it-sa. Internationale delegaties uit India, Oostenrijk en Nederland, evenals
een delegatie rond de staatssecretaris van binnenlandse zaken van de
Russische Federatie, Alexander M. Makhonov, waren op eigen gelegenheid
naar Neurenberg afgereisd om zich op de hoogte te stellen van de actuele
ontwikkelingen in IT-beveiliging. „De it-sa heeft wereldwijd het hoogste aantal
exposanten van alle IT-beveiligingsbeurzen. In Neurenberg komen
deskundigen uit de hele wereld bij elkaar en de stad is daarmee het centrale
platvorm voor dialoog over cyberbeveiliging“, aldus de samenvatting van Petra
Wolf, directielid bij de organisator van de NürnbergMesse.
Bitkom verlengt ideële ondersteuning
De digitale federatie Bitkom bekrachtigde haar ondersteuning van de it-sa en
zal deze voortaan naast het rijksbureau voor beveiliging in de IT, als ideële
sponsor intensief begeleiden. "De it-sa is het juiste platform om het onderwerp
IT-beveiliging verder vooruit te helpen. Vandaar dat Bitkom de it-sa in
Neurenberg verder ondersteunt als ideële sponsor“, aldus lid van het
presidium Winfried Holz. Hij ondertekende in het bijzijn van de
plaatsvervangende minister-president en de Beierse minister voor
Economische Zaken en Media, Energie en Technologie Ilse Aigner, samen
met Dr. Roland Fleck en Peter Ottmann, de CEO’s van de NürnbergMesse
Groep, de oorkonde ter verlenging van de samenwerking voor nog eens drie
evenementjaren.
it-sa India – nieuwe markt op het oog
Met de première van de it-sa India op 24 en 25 mei 2018 in Mumbai breidt de
NürnbergMesse haar portfolio in het buitenland uit met een vakbeurs over het
onderwerp IT-beveiliging. Het nieuwe beursproject krijgt ook ondersteuning
van de Duitse Federatie voor IT-beveiliging, TeleTrusT. Volgens directeur Dr.
Holger Mühlbauer belooft het een groot potentieel voor ITbeveiligingsaanbieders: „Wij zijn overtuigd van de it-sa als brancheplatform in
Neurenberg. Vandaar dat wij het toejuichen dat internationaal gerichte
ondernemingen in de toekomst hoge verwachtingen kunnen koesteren van
een bewezen beursformule als platform voor hun expansie in de Indische
markt.“
Van 9 tot 11 oktober 2018 vindt de volgende it-sa plaats in het
beurscentrum van Neurenberg.
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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, it-sa Brasil en it-sa India – 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
Technologies & Security, brengt zij in totaal meer dan 1.200 exposanten en
circa 30.000 bezoekers uit de hele wereld bij elkaar.
Verder informatie via: www.nuernbergmesse.de/security

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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