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TeleTrusT jako premium partner veletrhu it-sa



TeleTrusT a it-sa stvrzují vzájemnou spolupráci
dlouhodobá podpora veletrhu it-sa v Norimberku i jinde ve světě

Spolkový svaz zabezpečení IT známý pod názvem TeleTrusT podporuje
veletrh it-sa, který v oblasti zabezpečení IT dosahuje celosvětově
nejvyšších počtů vystavovatelů, odteď jako premium partner. Veletrh it-sa
s 630 vystavovateli* a 12 780 odbornými návštěvníky ve své poslední edici
dosáhl nových rekordních čísel. TeleTrusT ho doprovází už od jeho
premiéry. „TeleTrusT veletrh it-sa už od samého začátku spoluutváří
a podílí se na jeho rozvoji. Jsme rádi, že dlouholetou, spolehlivou
spolupráci se svazem TeleTrusT můžeme dále rozvíjet a že se svaz stává
naším premium partnerem,“ vysvětluje Frank Venjakob, Executive
Director veletrhu it-sa ve společnosti NürnbergMesse. Generální ředitel
svazu dr. Holger Mühlbauer se těší na veletrh it-sa 2018, který se
uskuteční od 9. do 11. října na norimberském výstavišti: „it-sa představuje
stěžejní platformu pro dialog mezi našimi členskými firmami. Jako
premium partner se tak budeme v budoucnu ještě intenzivněji zapojovat
do formování veletrhu a doprovodného programu.“
Pořadatelská společnost NürnbergMesse a svaz TeleTrusT už v minulosti
intenzivně spolupracovaly na obsahové stránce veletrhu it-sa a jeho
doprovodného programu. TeleTrusT podporuje veletrh it-sa od jeho premiéry
v Norimberku jako člen poradního sboru. Do akce se aktivně zapojuje i jinak,
například panelovými diskuzemi na témata jako průmysl 4.0 nebo blockchain.
Kromě toho spolupracuje společnost NürnbergMesse se svazem také na
zahraničních sesterských veletrzích it-sa Brazílie a it-sa Indie.

*

Počty návštěvníků, vystavovatelů a výstavních ploch na tomto veletrhu se počítají a ověřují podle jednotných
definic FKM – společnosti pro dobrovolnou kontrolu číselných údajů veletrhů a výstav.

it-sa jako platforma pro dialog o kybernetické bezpečnosti, pevný termín
v kalendářích expertů
„Jako přední mezinárodní oborová platforma s rychlým tempem růstu má it-sa
pevné místo v kalendářích odborníků na zabezpečení IT i vrcholového
managementu firem,“ shrnuje dr. Holger Mühlbauer výsledek vývoje posledních
let. Přestěhováním do dvou hal, třemi společnými pavilony zahraničních zemí,
čtyřmi otevřenými fóry a 1650 účastníky doprovodného kongresového programu
veletrh it-sa 2017 plynule navázal na pozitivní rozvoj v předchozích letech.
Zdůraznil tak svou roli jedinečné platformy pro dialog na téma kybernetické
bezpečnosti.
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, it-sa Brazílie a it-sa Indie (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. Další informace na: www.nuernbergmesse.de/security
Kontaktní osoby pro média
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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
#itsa18
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