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Veletrh it-sa opět větší a mezinárodnější





Na největším evropském veletrhu zabezpečení IT se očekává více
než 580 vystavovatelů.
Roste mezinárodní účast.
O aktuálních tématech budou informovat čtyři otevřená fóra.
Congress@it-sa nabídne odborné znalosti v bezprostřední blízkosti
veletrhu.

Na it-sa 2017 se od 10. do 12. října opět představí víc vystavovatelů než
v předchozí edici. Ve dvou halách na největším evropském odborném
veletrhu zabezpečení IT ve Veletržním centru Norimberk budou
prezentovat hardware, software i služby pro profesionální uživatele.
K vrcholům akce budou patřit tři zahraniční společné stánky a rozsáhlý
doprovodný program čítající přibližně 320 přednášek. Den před
zahájením veletrhu startuje čtyřdenní program Congress@it-sa.
S výrazným nárůstem na více než 580 očekávaných vystavovatelů ze 23 zemí
(2016: 489 vystavovatelů z 19 zemí) pokračuje it-sa v expanzi a poprvé se
uskuteční v halách 9 a 10. „Přesun do dvou hal přinese potřebný prostor pro
vyšší počet vystavovatelů, větší stánky a ještě intenzivnější výměnu znalostí,“
vysvětluje Frank Venjakob, Executive Director it-sa ve společnosti
NürnbergMesse, která veletrh pořádá.
Platforma pro dialog s mezinárodním obsazením
Úhrn svého know-how v oblasti kybernetické bezpečnosti na veletrhu it-sa
poprvé představí formou společného stánku hned tři země. Vedle Francie,
jednoho z nejvýznamnějších obchodních partnerů Německa, se společně
budou prezentovat také vystavovatelé z Česka a firmy z Izraele. Seznam
přihlášených zahrnuje firmy z Evropy a dále také například z USA, Ruska,
Kanady nebo Japonska. „Jelikož kyberkriminalita je globální fenomén, roste
po celém světě význam zabezpečení digitální infrastruktury. Tomu odpovídá
také růst mezinárodního trhu řešení pro zabezpečení IT. Veletrh it-sa 2017
tento trend odráží,“ uvádí Frank Venjakob.

Rozmanitý doprovodný program na aktuální témata
Oblíbená fóra na veletrhu it-sa jsou letos se čtyřmi pódii a přibližně 320 body
programu ještě obsáhlejší než v předchozích letech. V obou halách přednesou
experti informace o razantním vývoji v odvětví IT security. Zatímco na fórech
T9 a T10 budou v popředí stát technické aspekty, příspěvky na fórech M9
a M10 se budou zaměřovat na management. O svých řešeních budou
informovat také mladé firmy vystavující na speciální ploše Startups@it-sa.
Vyhrazené přednášky a diskuze pod názvem „it-sa insights“ se budou kromě
toho zabývat aktuálními tématy, jako je umělá inteligence nebo obecné
nařízení EU o ochraně osobních údajů.
Odborné znalosti na doprovodném kongresu
Doprovodný
kongresový
program
Congress@it-sa
čítá
15 zčásti
několikadenních přednáškových řad. I zde patří ke stěžejním otázkám nový
právní stav v EU. V rámci Congress@it-sa se opět uskuteční Den základního
zabezpečení IT pořádaný Spolkovým úřadem pro bezpečnost v oblasti
informačních technologií a výroční zasedání pracovníků spolkových zemí
a obcí zodpovídajících za zabezpečení IT. Spolu s přesunem veletrhu it-sa do
nových hal se mění také místo konání kongresu. Akce na jeho programu se
uskuteční v budově NCC Mitte, která se nachází v pohodlné blízkosti
veletržního dění.
Další informace k doprovodném programu a Congress@it-sa:
www.it-sa.de/programme
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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