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Tři společné pavilony cizích zemí na it-sa 2018 

 

 Národní pavilony Česka, Izraele a Nizozemska 

 

Česko, Izrael a Nizozemsko představí své know-how v oblasti IT security na 

it-sa 2018 vlastními národními pavilony. Vlajky těchto tří zemí budou na 

norimberském výstavišti vlát od 9. do 11. října, kdy it-sa otevře své brány. 

 

„Kybernetická bezpečnost je globální výzva, kterou lze řešit pouze v přeshraniční 

spolupráci. Veletrh it-sa k tomu poskytuje platformu mezinárodním expertům na 

zabezpečení IT i manažerům,“ vysvětluje Frank Venjakob, výkonný ředitel it-sa. 

Společné pavilony Česka, Izraele a Nizozemska ukážou mezinárodnímu publiku 

na it-sa 2018 trendy a inovace z jednotlivých zemí. Na přední evropskou 

platformu pro dialog o kybernetické bezpečnosti se už zaregistrovali 

vystavovatelé z celkem 24 zemí. 

 

Izrael – startupová kultura v průsečíku se znalostmi o zabezpečení IT 

Na it-sa 2018 je momentálně registrováno celkem 27 izraelských firem, a to 

včetně 20 vystavovatelů, kteří se budou prezentovat na izraelském společném 

stánku v hale 9. Jedná se o největší ze tří společných pavilonů zahraničních 

zemí. Odborní návštěvníci zde najdou specializované poskytovatele, například 

pro monitorování datových sítí v průmyslových výrobních prostředích, detekci 

narušení nebo obranu proti odepření služby, ale také mladé firmy, které se 

prosazují na mezinárodním trhu zabezpečení IT. Startupová země Izrael tak na 

it-sa už potřetí přesvědčivě demonstruje know-how svého odvětví zabezpečení 

IT. Společného pavilonu se kromě Israel Export Institute zúčastní také následující 

poskytovatelé řešení pro kybernetickou bezpečnost: 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 

a Votiro. 
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Česko – zaměřeno na zabezpečení informací 

V hale 10.1 bude vlát česká vlajka. Poskytovatelé zabezpečení IT ze sousední 

země zde představí informace o svých produktech a službách, jako je 

monitorování datových sítí nebo Advanced Threat Protection. Do českého 

pavilonu se registrovaly firmy GreyCortex, Institut mikroelektronickych aplikací, 

Novicom, Safetica Technologies, ELA (Elektrotechnická asociace), iniciativa 

Network Security Monitoring Cluster a CzechTrade. Svou účast už potvrdilo 

celkem devět českých firem. 
 

Nizozemsko – nový společný pavilon 

Nizozemské firmy se na it-sa představí formou společného stánku poprvé. 

Nizozemský pavilon v Innovation Quarteru bude k nalezení v hale 10.0. Společná 

plocha propojí nabídky firem Beone Development Group, BitSensor, 

Compumatica secure networks, Cybersprint, Eclectic IQ, Fox-IT Group, Guardian 

360 a Tesorion. Důraz je kladen na témata jako Security Awareness nebo 

Managed Security. Celkem se zúčastní 15 nizozemských společností. 
 

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 1400 vystavovatelů a cca 36 000 návštěvníků 

z celého světa. 

 

Další informace na: www.nuernbergmesse.de/security 
 
 

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, YouTube a LinkedInu. 
 

@itsa_Messe 

#itsa18 

#UP18itsa 


