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Trzy międzynarodowe wspólne stoiska na it-sa 2018


Pawilony krajowe z Izraela, Holandii i Republiki Czeskiej

Na Targach it-sa 2018 Izrael, Holandia i Republika Czeska na własnych
wspólnych stoiskach zaprezentują kompetencje swojego przemysłu
bezpieczeństwa IT. W dniach od 9 do 11 października w Messezentrum
Nürnberg – Centrum Targów w Norymberdze – te trzy narodowości
wciągną flagę na maszt gdy tylko Targi it-sa otworzą swoje podwoje.
„Cyberbezpieczeństwo jest globalnym wyzwaniem które pokonać można tylko
wspólnymi siłami wszystkich krajów. Targi it-sa oferują w tym celu
międzynarodowym ekspertom IT i wszystkim odpowiedzialnym odpowiednią
platformę”, objaśnia Frank Venjakob, Executive Director Targów it-sa.
Międzynarodowej publiczności naTargach it-sa wspólne stoiska z Izraela,
Holandii i Republiki Czeskiej prezentują trendy i innowacje z poszczególnych
krajów. Swój udział w wiodącej europejskiej platformie dialogu na rzecz
cyberbezpieczeństwa zgłosili już wystawcy z łącznie 24 krajów.
Izrael – Kultura start-up spotyka się know-how bezpieczeństwa IT
Łącznie 27 izraelskich firm aktualnie zgłosiło swój udział w Targach it-sa 2018, w
tym 20 wystawców którzy prezentują się na izraelskim wspólnym stoisku w hali 9.
Stoisko to jest zarazem największe wśród trzech wspólnych międzynarodowych
stoisk. Zwiedzjący specjaliści spotkają tu wyspecializowanych oferentów, na
przykład w dziedzinie monitorowania pracy sieci w środowisku produkcyjnym,
Intrusion-Detection czy też odparcie Denial-of-Service oraz młode firmy które
napierają, by uzyskać wstęp dostać międzynarodowy parkiet bezpieczeństwa IT.
Naród start-up już po raz trzeci nie bez sprawiania wrażenia demonstruje na
Targach it-sa kompe-tencję swojego przemysłu bezpieczeństwa IT. Dalszymi
oferentami bezpieczeństwa IT którzy razem z Israel Export Institute występują na
wspólnym stoisku są: Avnet Cyber Group, Cognigo Research, Coronet, Cyberbit,
CybeReady, Cynet Security, Cytegic, Empow Cyber Security, Kaymera
Technologies, Pcysys, Reblaze Technologies, Safe-T, Scadafence, Secure-Ly,
Sixgill, Terafence, Unbound Tech, Vdoo und Votiro.

Republika Czeska – Bezpieczeństwo informacji zawsze na oku
W hali 10.1 swoją flagę pokazuje Republika Czeska. Oferenci bezpieczeństwa IT
z sąsiedniego kraju informują tu o swoich wyrobach i usługach, na przykład
monitoring pracy sieci czy też Advanced Threat Protection. Udział we wspólnym
czeskim stoisku zgłosiły firmy GreyCortex, Institut mikroelektronickych aplikací,
Novicom, Safetica Technologies, zrzeszenie ELA (Elektrotechnická asociace),
inicjatywa Network Security Monitoring Cluster oraz Czech Trade. Dotychczas
swój udział potwierdziło łącznie dziewięć czeskich przedsiębiorstw.
Holandia – Nowe wspólne stoisko
Po raz pierwszy na Targach it-sa swój występ prezentują również
przedsiębiorstwa holenderskie. Pawilon holenderski sekcji Innovation Quarter
znaleźć można w hali 10.0. Na wspólnej powierzchni skupia się oferta firm Beone
Development Group, BitSensor, Compumatica secure networks, Cybersprint,
Eclectic IQ, Fox-IT Group, Guardian 360 oraz Tesorion. W centrum uwagi
znajdują się tu takie tematy Security Awareness i Managed Security. Łącznie
udział bierze 15 holenderskich przedsiębiorstw.
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, YouTube i LinkedIn!
@itsa_Messe
#itsa18
#homeofITsecurity
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