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Targi it-sa 2018 z nowymi partnerami i międzynarodowym 
sympozjum VIS!T 

 

 Sicherheitsnetzwerk München (Sieć Bezpieczeństwa Monachium) oraz 

Information Security Society Switzerland nowi partnerzy Targów  it-sa 

 Międzynarodowe sympozjum VIS!T w Norymberdze miejscem spotkań 

ekspertów technologii informacyjnej w organach administracji 

 

Targi it-sa 2017 z 630 wystawcami* i 12.780 zwiedzającymi specjalistami 

wobec poprzedniej imprezy wykazały wzrost o 28 względnie 25 procent – 

podkreślając tym samym swoją pozycję pod względem wystawców jako 

najsilniejsze na świecie specjalistyczne targi w zakresie rozwiązań bez-

pieczeństwa IT oraz wiodąca platforma dialogu w temacie cyberbezpie-

czeństwa. Istotną rolę dla wysokiego poziomu atrakcyjności Targów it-sa 

odgrywają dwa czynniki: Ścisła współpraca podmiotów ideowych oraz 

partnerów i renomowane imprezy towarzyszące. W 2018 r. Sicherheits-

netzwerk München (Sieć Bezpieczeństwa Monachium) oraz Information 

Security Society Switzerland rozszerzą sieć partnerów Targów it-sa. Po 

raz pierwszy podczas Targów it-sa 2018 odbędzie się także międzynaro-

dowe sympozjum VIS!T «Verwaltung integriert sichere Informationstech-

nologie» (Administracja integruje bezpieczną technologię informacyjną). 

Targi it-sa 2018 otworzą swoje podwoje w dniach od 9 do 11 października 

w Messezentrum Nürnberg – Centrum Targów w Norymberdze. 

 

Poza konsultacją wystawców w Radzie Doradczej Targów kierownictwo targów 

w przypadku Targów it-sa 2018 stawia także na wsparcie ze strony podmiotów 

ideowych Bitkom i BSI oraz rozszerzenie kooperacji z partnerami. 

 

Ważne referencje i idealna platforma informacyjna 

Sicherheitsnetzwerk München (Sieć Bezpieczeństwa Monachium), w której jako 

organizator Targów it-sa uczestniczy NürnbergMesse, oraz Information Security 

Society Switzerland (ISSS) rozszerzają sieć partnerów specjalistycznych targów 

bezpieczeństwa IT. „Targi it-sa, będąc jednymi z najważniejszych targów w 

dziedzinie bezpieczeństwa IT, już od dawna są ważną referencją dla partnerów 

                                                
*
 Liczby zwiedzających, wystawców i powierzchni specjalistycznych targów ustalane i certyfikowane są 

według jednolitej definicji FKM – Stowarzyszenia na Rzecz Dobrowolnej Kontroli Liczb Targów i Wystaw.  
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w Sicherheitsnetzwerk München (Sieć Bezpieczeństwa Monachium). Cieszymy 

się, że obecnie już oficjalnym partnerstwem jeszcze bardziej zintensyfikujemy 

naszą współpracę”, mówi Peter Möhring, General Manager Sicherheitsnetzwerk 

München. „Targi it-sa także dla ekspertów ze Szwajcarii stanowią wyróżniającą 

się imprezę i idealną platformę informacyjną w dziedzinie bezpieczeństwa IT“, 

mówi prezes ISSS Umberto Annino. Targi it-sa poza podmiotami ideowymi i 

partnerem premium wspierają Bundesverband IT-Sicherheit (TeleTrusT - 

Federalne Zrzeszenie Bezpieczeństwa IT), Arbeitgeberverbände der Metall- 

und Elektroindustrie in Bayern (bayme vbm – Zrzeszenia Pracodawców 

Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Bawarii), Bayerisches IT-

Sicherheitscluster (Bawarski Cluster Bezpieczeństwa IT), Bayerischer Verband 

für die Sicherheit in der Wirtschaft (BVSW – Bawarskie Zrzeszenie Bez-

pieczeństwa w Gospodarce), Deutschland sicher im Netz (DsiN – Niemcy 

Bezpieczne w Sieci), Datakontext, Verband der Internetwirtschaft (eco – 

Zrzeszenie Gospodarki Internetowej), czeski Network Security Monitoring 

Cluster, Open Web Application Security Project (OWASP), tech UK oraz 

Bundesverband der IT-Anwender (VOICE – Federalne Zrzeszenie Użytkowni-

ków IT). Kierownik imprezy Frank Venjakob wyjaśnia dalej: „Dzięki intensywnej 

wymianie z przedstawicielami branży w Radzie Doradczej Targów i naszym 

kontaktom z zrzeszeniami i organizacjami mamy możliwość nałuchiwania rynku. 

Tą drogą otrzymujemy ważne impulsy dla dalszego rozwoju Targów it-sa oraz 

programu kongresu. Współpraca z obecnymi i nowymi partnerami cieszy nas 

niezmiernie.“ 

 

Międzynarodowe sympozjum VIS!T odbędzie na Targach it-sa 2018 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Federalny Urząd ds. 

Bezpieczeństwa w Techniki Informacyjnej) z okazji Targów it-sa 2018 

organizuje w Norymberdze międzynarodowe sympozjum VIS!T «Verwaltung 

integriert sichere Informationstechnologie» (Administracja integruje bezpieczną 

technologię informacyjną). Impreza co dwa lata w zmieniających się miejscach 

skierowana jest do ekspertów bezpieczeństwa w organach administracji. 

Uczestnicy z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Luksemburga w ramach VIS!T 

dyskutują wokół specyficznych wyzwań. 

 

Warszawa: Nonstop do NürnbergMesse i z powrotem 

Od 7 maja 2018 r. bezpośrednie loty Polskich Linii Lotniczych LOT skrócą czas 

podróży między stolicą Polski Warszawą i Norymbergą. Od poniedziałku do 

piątku z dwoma lotami dziennie oraz w weekendy z każdorazowo jednym lotem. 

Samoloty startują w Warszawie o godz. 08:15 wzgl. w Norymberdze o godz. 

10:30, po czym po równo 100 minutach lotu lądują w porcie docelowym. Powrót 
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odbywa się z Norymbergi o godz. 19:55 wzgl. o godz. 17:40 z Warszawy. Loty 

znacznie ułatwią przede wszystkim polskim przedsiębiorcom odbycie 

jednodniowych wizyt w Norymberdze. Nowe połączenie lotnicze wzmacnia 

ścsłe stosunki gospodarcze między obydwoma krajami. Już choćby same 

specjalistyczne targi odbywające się w Norymberdze przyciągają z Polski 

rocznie 350 wystawiających przedsiębiorstw i 12.400 zwiedzających. Do 

beneficjentów międzynarodowych specjalistycznych targów, które w pierwszej 

kolejności skorzystają z bezpośrednich lotów, należą m.in. Interzoo (potrzeby 

zwierząt domowych, 8-11 maja), Stone+tec (kamień naturalny, 13-16 czerwca), 

GaLaBau (kształtowanie ogrodów i krajobrazu, 12-15 września), FachPack 

(opakowania, 25-27 września), Chillventa (technika chłodnicza i klimatyzacyjna, 

16-18 października) czy też BrauBeviale (technologia napojów, 13-15 

listopada). 

 

Targi bezpieczeństwa NürnbergMesse 

NürnbergMesse dysponuje doskonałymi kompetencjami w tematycznej dziedzi-

nie bezpieczeństwa IT. Imprezami jak Enforce Tac – Specjalistyczne Targi Law 

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

Bezpieczeństwa IT, FeuerTRUTZ – Specjalistyczne Targi Prewencji i Ochrony 

Przeciwpożarowej, Perimeter Protection – Specjalistyczne Targi Ochrony 

Terenów Otwartych, Specjalistyczne Targi FIRE & SECURITY INDIA EXPO i 

U.T.SEC – Unmanned Technologies & Security przyczynia się do spotkań 

ogólnie licząc równo 1.200 wystawców i bez mała 30.000 zwiedzających z 

całego świata. Pozostałe informacje 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 

 

Podążajcie Państwo za Targami it-sa na Twitterze! 
@itsa_Messe 
#itsa18 


