INFORMACJA PRASOWA

styczeń 2018

TeleTrusT Partnerem Premium Targów it-sa



TeleTrusT oraz it-sa umacniają wzajemną współpracę
Długoletnie wsparcie Targów it-sa w Norymberdze i na świecie

Bundesverband IT-Sicherheit TeleTrusT (Federalne Zrzeszenie Bezpieczeństwo Technologii Informatycznej TeleTrusT) jako partner premium od
natychmiast wspiera pod względem liczby wystawców najsilniejsze na
świecie Specjalistyczne Targi Bezpieczeństwa Technologii Informatycznej
it-sa. Targi it-sa z 630 wystawcami* i 12.780* zwiedzających specjalistów
odnotowały ostatnio nowe rekordy, przy czym TeleTrusT towarzyszy im
ściśle od czasu premiery. „TeleTrusT od samego początku Targom it-sa
nadał wyraz i ściśle towarzyszył rozwojowi tych targów. Cieszymy się, że
długoletnią i pełną zaufania współpracę z TeleTrust jako partnerem
premium możemy przypieczętować i dalej rozszerzać”, wyjaśnia Frank
Venjakob, Executive Director it-sa, NürnbergMesse. Dr. Holger Mühlbauer,
kierownik TeleTrusT, cieszy się z udziału w Targach it-sa 2018, które w
dniach od 9 do 11 października odbędą się w Messezentrum Nürnberg –
Centrum Targów w Norymberdze: „Targi it-sa są dla naszych przedsiębiorstw członkowskich centralną platformą dialogu. Dlatego też, już jako
partner premium, w przyszłości jeszcze intensywniej udzielimy się w
kształtowaniu targów i towarzyszącego im programu ramowego.”
Organizator NürnbergMesse i TeleTrusT już w przeszłości współpracowali ze
sobą intensywnie przy dalszym rozwoju Tragów it-sa i ich programu ramowego:
TeleTrusT wspiera Targi it-sa od czasu premiery w Norymberdze jako członek
Rady Doradczej Targów i jest aktywnym partnerem organizowanej imprezy, na
przykład występując z panelem i rundami dyskusyjnymi na takie tematy jak
Przemysł 4.0 czy też Blockchain. Poza tym NürnbergMesse współpracuje ściśle
z Bundesverband IT-Sicherheit (Federalne Zrzeszenie Bezpieczeństwo Technologii Informatycznej) w międzynarodowych oddziałach it-sa oraz it-sa India.

*

Liczby zwiedzających, wystawców i powierzchni specjalistycznych targów ustalane i certyfikowane są
według jednolitej definicji FKM – Stowarzyszenia na Rzecz Dobrowolnej Kontroli Liczb Targów i Wystaw.

Targi it-sa jako platforma dialogu w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego
są stałym terminem targów
„Targi it-sa, jako wiodąca międzynarodowa platforma branżowa z niebywałym
tempem rat wzrostu, są stałym terminem targów dla ekspertów w dziedzinie
bezpieczeństwa technologii informatycznej i czołowych pionów zarządzania”,
reasumuje Dr. Holger Mühlbauer wynik rozwoju w okresie ubiegłych trzech lat.
Z przeprowadzką do dwóch hal, trzema międzynarodowymi wspólnymi stoiskami, czterema otwartymi forami oraz 1.650 uczestnikami w towarzyszącym
Targom it-sa programie kongresowym Targi it-sa 2017 bezpośrednio nawiązały
do pozytywnego rozwoju w latach ubiegłych podkreślając ich rolę jako jedyną w
swoim rodzaju platformę dialogu w temacie bezpieczeństwa cyfrowego.
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
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 doskonałą kompetencją w tematycznej dziedzinie
bezpieczeństwa. Na kanwie takich imprez jak Enforce Tac – Specjalistyczne
Targi Law Enforcement, it-sa, it-sa Brasil oraz it-sa India – Specjalistyczne Targi
Bezpieczeństwa Technologii Informatycznej, FeuerTRUTZ – Specjalistyczne
Targi Prewencji i Ochrony Przeciwpożarowej, Perimeter Protection –
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Specjalistyczne Targi Ochrony Terenów Otwartych, Specjalistyczne Targi FIRE
& SECURITY INDIA EXPO i U.T.SEC – Unmanned Technologies & Security
przyczynia się do spotkań ogólnie liczących 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
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