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it-sa 2017: větší a mezinárodnější než kdy předtím 
 
• silný růst z Německa i zahraničí 

• přesun do hal 9 a 10 

• tři společné stánky cizích zemí 

• obsáhlý doprovodný program a 320 přednášek na fórech 

• přednáška Daniela Domscheit-Berga o digitalizaci 

• Congress@it-sa se 14 přednáškovými řadami 

 
S novým rekordním počtem 629 (2016: 489) vystavovatelů je it-sa 

konaná od 10. do 12. října 2017 největším veletrhem řešení pro 

zabezpečení IT v Evropě. Vystavující firmy, instituce a organizace 

pocházejí z 24 zemí a pokrývají ve dvou veletržních halách celou škálu 

současných produktů a služeb pro zabezpečení IT. Know-how 

v oblasti kybernetické bezpečnosti poprvé prezentují tři zahraniční 

společné stánky, konkrétně z Česka, Francie a Izraele. Jedinečnou 

nabídku informací pro profesionální uživatele a pracovníky 

s rozhodovací pravomocí završuje kolem 320 přednášek ve čtyřech 

veřejně přístupných fórech a doprovodný program Congress@it-sa se 

14 přednáškovými řadami. K vrcholům veletrhu it-sa patří keynote 

projev bývalého mluvčího WikiLeaks Daniela Domscheit-Berga 

o výzvách digitalizace. 

 
„S 629 vystavovateli se počet zúčastněných firem oproti předchozímu roku 
znovu zvýšil o více než čtvrtinu. Veletrh it-sa tím podtrhuje svoji pozici 

přední oborové platformy a Norimberk se díky němu stává místem pro 
dialog mezinárodní komunity v zabezpečení IT,“ vysvětluje Frank Venjakob, 
výkonný ředitel veletrhu it-sa ve společnosti NürnbergMesse. Veletrh it-sa 

tak rovněž odráží vynikající situaci v odvětví. Obrat v oblasti zabezpečení 
IT se u 84 procent vystavovatelů od poslední edice it-sa vyvíjel pozitivně 
a podruhé v řadě se ekonomická nálada celkově zlepšila. 
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Změna hal a možnost rozšíření 

Veletrh it-sa se v letošní edici přesouvá do hal 9 a 10. Nové rozvržení hal 
nabízí dostatek prostoru pro uspokojení silné poptávky z odvětví 
zabezpečení IT. „Veletrh it-sa se změnou hal dostal nový domov v srdci 

výstaviště s přímým napojením na doprovodný kongresový program,“ 
dodává Frank Venjakob. 
 
Společné stánky Česka, Francie a Izraele 

Účast firem z mnoha evropských zemí, ale také z Kanady, Japonska nebo 
USA dokazuje mezinárodní význam veletrhu it-sa. Tři zahraniční společné 

stánky pak souhrnně představí know-how poskytovatelů zabezpečení IT 
z Česka, Francie a Izraele. Šest českých specialistů, deset firem z Francie 
a devatenáct izraelských vystavovatelů nabídne odborným návštěvníkům 

ucelený přehled aktuálních řešení. 
 
Rozsáhlý program přednášek ve čtyřech otevřených fórech 

Oblíbený program přednášek veletrhu it-sa je s přibližně 320 příspěvky 
ještě obsáhlejší než v předchozích letech. Odborníci z průmyslu, profesních 
sdružení a institucí teď informace přednesou na čtyřech fórech namísto 

dosavadních tří. Přednášky jsou volně přístupné pro všechny návštěvníky 
veletrhu. Program přednášek je tematicky rozdělen do bloků management 
(fóra M9 a M10) a technika (T9 a T10) a představuje průřez současnými 

otázkami zabezpečení IT. Řada řečníků promluví o výzvách obecného 
nařízení EU o ochraně osobních údajů, které vstupuje v platnost v květnu 
2018, zatímco jiní se zaměření na jednotlivá bezpečnostní opatření nebo 

jejich vzájemnou součinnost v systému zabezpečení IT. Vrcholem 
přednáškového programu jsou expertní debaty a odborné přednášky 
označované jako „it-sa insights“. Týkají se mimo jiné využití umělé 

inteligence k identifikaci hrozeb, zabezpečení IT ve čtvrté průmyslové 
revoluci, ransomwaru a možností blockchainu. 
 
Daniel Domscheit-Berg o důsledcích digitální revoluce 

Incidenty v zabezpečení IT jako WannaCry ilustrují zranitelnost IT systémů 
ve stále více propojeném světě. Bývalý mluvčí WikiLeaks a síťový aktivista 

Daniel Domscheit-Berg ve svém keynote projevu ve čtvrtek 12. října 
promluví o blížícím se přelomu, jaký vyvolá digitalizace. Ve fóru M10 
odpoví Domscheit-Berg na otázku: „Jsme připraveni na opravdový rozjezd 

digitální revoluce?“ 
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Startups@it-sa a Campus@it-sa: zaměřeno na inovace a výzkum 

Speciální plochy Startups@it-sa a Campus@it-sa nabídnou prostor třinácti 
mladým, inovativním firmám a devíti vysokým školám z Německa 
i zahraničí. Návštěvníci it-sa zde najdou nové nápady a získají přehled 

o aktuálních výzkumných projektech a o nabídce vysokých škol pro 
rostoucí trh zabezpečení IT. 
 
Congress@it-sa: přesně zacílená nabídka informací 

Congress@it-sa začíná už den před samotným veletrhem výročním 
zasedáním pracovníků spolkových zemí a obcí zodpovídajících za 

zabezpečení IT, které se u příležitosti veletrhu it-sa koná už popáté v řadě. 
Kongresový program s celkem 14 zčásti vícedenními přednáškovými 
řadami v bezprostřední blízkosti veletrhu se obrací na odborníky z firem, 

veřejné správy a akademické obce. K programu v areálu NCC Mitte patří 
také Den základního zabezpečení IT Spolkového úřadu pro bezpečnost 
v oblasti informačních technologií a konference European Expert Group for 

IT-Security EICAR. 
 
it-sa Indie – oborová platforma pro zabezpečení IT v Indii 

Veletrhem it-sa Indie, který se bude poprvé konat ve dnech 24. 
a 25. května 2018 v Bombaji, rozšiřuje společnost NürnbergMesse své 
portfolio o odborný veletrh, který se zaměří na hlavní témata zabezpečení 

IT na indickém trhu. Rámec tvoří digitalizace, zabezpečení IT a pozitivní 
hospodářský vývoj v Indii. 
 

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/en/security 
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Kontaktní osoby pro média 

Thomas Philipp Haas, Lena Vogl 
T +49 9 11 860 683 23 
F +49 9 11 860 612 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 


