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Targi it-sa 2018: w Europie najważniejsza platforma 
wzrostu branży bezpieczeństwa IT 

 

 Technika bezpieczeństwa IT w centrum uwagi Monachijskiej 

Konferencji Bezpieczeństwa i Munich Cyber Security Conference 

 Wiodące Targi Bezpieczeństwa IT it-sa potwierdzają znaczenie: 

Bez mała kompletna powierzchnia z ubiegłego roku wynajęta już 

osiem miesięcy przed Targami it-sa 2018 

 Program ramowy z międzynarodowym punktem ciężkości i dla branży 

specyficznym know-how 

 Silni partnerzy towarzyszą kursowi sukcesu Targów it-sa 

 

Czy to w gospodarce, administracji czy w polityce – cyberbezpieczeństwo 

w dobie cyfryzacji stało się pilnym wyzwaniem któremu sprostać muszą 

zarówno kierujący państwami jak i przedsiębiorstwami. Na Monachijskiej 

Konferencji Bezpieczeństwa i Munich Cyber Security Conference temat 

zajmuje na agendzie czołową pozycję. Rosnące znaczenie bezpiecznych 

struktur IT ukazuje również rozwój Targów it-sa, na świecie najsilniejszych 

targów na ten temat: Osiem miesięcy przed Targami it-sa 2018 wynajęto już 

95 prozent powierzchni wystawowej poprzedniej imprezy. Who-is-Who 

branży spotka się w dniach od 9 do 11 listopada 2018 r. w Messezentrum 

Nürnberg - Centrum Targów w Norymberdze. 

 

Bezpieczeństwo IT i Cyber Security w dobie transformacji cyfrowej stają się coraz 

ważniejsze – pod względem społecznym, gospodarczym i politycznym. Rozwój 

daje o sobie wyraźnie znać zainteresowaniem Targami it-sa 2018, na świecie 

największych pod względem wystawców i w Europie wiodących 

specjalistycznych targach bezpieczeństwa IT. ”Praktycznie wszyscy znani 

oferenci z branży bezpieczeństwa IT oraz duże koncerny międzynarodowe 

działające w dziedzinie cyberbezpieczeństwa już się zgłosiły”, cieszy się Frank 

Venjakob, Excecutive Director it-sa. ”Liczne przedsiębiorstwa zaprezentują się na 

Targach it-sa 2018 większym wystąpieniem”, mówi dalej Venjakob. Targi it-sa 

jako platforma dialogu dla ekspertów bezpieczeństwa IT i zarządzające 

kierownictwo podkreślają tym samym swoją wiodącą rolę. 
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Przygotowania w toku – na poziomie krajowym jak i międzynarodowym 

Przygotowując Targi it-sa 2018 organizatorzy już teraz pracują na wysokich 

obrotach, by z powodzeniem kontynuować historię sukcesu Targów it-sa. Dlatego 

utrzymują ścisły kontakt i wymianę z aktorami branży oraz bezpośredni kontakt z 

zrzeszeniami i organizacjami. ”Targi  it-sa są zawsze tam gdzie bije puls czasu. 

Dalszemu rozwojowi targów i towarzyszącemu im programowi kongresu 

przysparza to kolejnych silnych impulsów”, mówi dalej Frank Venjakob. W 

przyszłości w centrum uwagi znajdą się na przykład konkretne scenariusze 

użytkowników –  od Przemysłu 4.0, poprzez Fintech, krytyczne infrastruktury i 

administrację publiczną po służbę zdrowia. Dlatego też w tym roku 

zainteresowani otrzymają w programie ramowym jeszcze raz specyficzne oferty 

branżowe i formaty. Również na płaszczyźnie międzynarodowej Targi it-sa 

oferują w swoim bagażu nowość: Po raz pierwszy w nowym międzynarodowym 

forum swoje miejsce znajdzie własny angielskojęzyczny stream referatów. 

Równolegle trwają przygotowania do pierwszych Targów it-sa India, które od 24 

do 25 maja 2018 r.  odbędą się w Mumbaju. Poza tym NürnbergMesse 

korzystając ze swojej sieci w branży bezpieczeństwa IT od lat organizuje German 

Pavillon na konferencji RSA Conference w San Francisco. W 2018 r. 

NürnbergMesse organizuje bawarski udział na Infosecurity Europe w Londynie. 

 

Targi it-sa wspierają silni partnerzy 

Poza podmiotami ideowymi jak Federalny Urząd Bezpieczeństwa w Technice 

Informacyjnej (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) oraz 

Bitkom i partnerem premium Federalne Zrzeszenie Bezpieczeństwa IT TeleTrusT 

(Bundesverband IT-Sicherheit TeleTrusT) Targi it-sa wspierają liczni renomowani 

partnerzy. W ślad za tym Targi it-sa w tym roku występują po raz pierwszy jako 

sponsor konferencji Munich Cyber Security Conference, która odbędzie się w 

przededniu Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (Münchener Sicherheits- 

konferenz). ”Dziękujemy naszym lojalnym klientom i partnerom za różnorodne 

wieloletnie wsparcie. Razem z nimi będziemy dalej kontynuować pełną sukcesów 

drogę”, z przekonaniem mówi kierownik imprezy Frank Venjakob. 

 

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 
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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 bezpeiczeństwa pod egidą NürnbergMesse 

NürnbergMesse dysponuje udokumentowanymi kompetencjami na tematycznym 

polu bezpieczeństwa. Na kanwie takich imprez jak Enforce Tac – Specjalistyczne 

Targi Law Enforcement, it-sa, it-sa Brasil oraz it-sa India – Specjalistyczne Targi 

Bezpieczeństwa IT, FeuerTRUTZ – Specjalistyczne Targi Ochrony Przeciw- 

pożarowej, Perimeter Protection – Specjalistyczne Targi Ochrony Terenów 

Otwartych, FIRE & SECURITY INDIA EXPO czy U.T.SEC – Unmanned 

Technologies & Security prowadzi do spotkań równo 1.200 wystawców z około 

30.000 zwiedzających z całego świata.  

 

Więcej informacji 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 

 

Państwa Targi it-sa na Twitterze! 
@itsa_Messe 
#itsa18 


