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Rostoucí zahraniční účast:
it-sa 2017 se třemi společnými stánky cizích zemí
•

V Norimberku se pod národní vlajkou představí Česko, Francie
a Izrael

Tři státy se na letošním veletrhu it-sa pořádaném od 10. do 12. října ve
Veletržním centru Norimberk nechají vidět ve zvláštním světle. České,
francouzské a izraelské firmy budou prezentovat národní know-how
v oblasti zabezpečení IT na vlastních společných stáncích v halách
9 a 10.
Internet nezná hranice a stále užší propojení různých zařízení otevírá
kybernetickým podvodníkům nové prostory k útoku. Odborníci na
zabezpečení IT se proto na veletrh it-sa přijíždějí informovat, jak mohou své
firmy a instituce lépe chránit před digitální špionáží a sabotáží. K tomu
odborným návštěvníkům největšího evropského veletrhu zabezpečení IT
pomohou také společné stánky tří zemí. „V letošním roce se vlastním
národním pavilonem budou prezentovat hned tři země – Česko, Francie
a Izrael. Podtrhuje to roli veletrhu it-sa jako platformy pro dialog expertů, kteří
se bez ohledu na hranice zemí společně zasazují o lepší zabezpečení IT,“
vysvětluje Frank Venjakob, Executive Director veletrhu it-sa ve společnosti
NürnbergMesse.
Česko – zaměřeno na zabezpečení informací
Vlajka České republiky bude vlát v hale 10. Proexportní agentura CzechTrade
zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR organizuje nový přírůstek
mezi zahraničními společnými stánky na veletrhu it-sa 2017. Na společné
ploše jsou dosud jako vystavovatelé přihlášeny firmy Datasys, GreyCortex,
Novicom a ThreatMark a dále také Network Security Monitoring Cluster,
uskupení českých organizací a firem v oblasti zabezpečení počítačových sítí
a informací.

Francie – již druhá účast
Francie se formou společného stánku účastní veletrhu it-sa po prezentaci
v roce 2016 už podruhé. Návštěvníci veletrhu zde najdou nabídky z oblasti
Privileged Access Managementu, šifrování e-mailů, VPN klientů, nástrojů pro
zabezpečení softwaru a zabezpečení počítačových sítí. Svou účast na
francouzském společném stánku v hale 10 již potvrdily firmy Gatewatcher,
Idnomic, TheGreenBow, Quarkslab a Wallix. Podle agentury Business France
zaměřené na podporu hospodářství, která je organizací stánku pověřena, lze
počítat s účastí i dalších subjektů.
Izrael – společný stánek startupového národa se rozrůstá
Izrael je znám svou startupovou kulturu, která podporuje inovace, a proslavil
se jako kolébka renomovaných aktérů na trhu kybernetické bezpečnosti. Na
stánku v hale 9 organizovaném agenturou Israel Export Institute představí své
společné know-how startupy a ambiciózní firmy. Společné vystoupení obohatí
veletrh it-sa rovněž už podruhé (po edici v roce 2016) a již dnes je zřejmé, že
účast bude tentokrát vyšší. Momentálně jsou přihlášeny následující firmy:
Bufferzone Security, Coronet, Cronus Cyber Technologies, Cyber SecBI,
cyber sixgill, CybeReady Learning Solutions, Cytegic, empow cyber security,
GuardiCore, Illusive Networks, Inpedio, Reblaze Technologies, Safe-T Data,
Sasa – Software Cooperative Agricultural Society, Scadafence, Secdo,
Securely.
Veletrhy o zabezpečení pořádané společností NürnbergMesse
Společnost NürnbergMesse disponuje v oblasti zabezpečení prokazatelným
know-how. Na akcích jako Enforce Tac (odborný veletrh zaměřený na law
enforcement), it-sa a it-sa Brazílie (odborné veletrhy kybernetické
bezpečnosti), FeuerTRUTZ (odborný veletrh preventivní požární bezpečnosti),
Perimeter Protection (odborný veletrh zaměřený na ochranu otevřených
areálů), FIRE & SECURITY INDIA EXPO, ale také U.T.SEC – Unmanned
Technologies & Security se setkává přibližně 1200 vystavovatelů a cca
30 000 návštěvníků z celého světa.
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Kontaktní osoby pro média
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
Všechny texty pro média a další informace, fotografie a videa najdete na:
www.it-sa.de/en/news
Sledujte veletrh it-sa na Twitteru!
@itsa_Messe
#itsa17
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