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Sterke groei: it-sa met aanzienlijk meer 
tentoonstellingsruimte 

 

 Geboekte exposantenstands van  it-sa 2018 ver boven het resultaat 

van vorig jaar 

 Grotere beursstands en nieuwe exposanten zorgen voor groei 

 Meer stands momenteel nog beschikbaar 

 

De deelnemende bedrijven presenteren dit jaar op  it-sa van 9 tot 11 

september hun IT-beveiligingsoplossingen. En in oktober 2018 nogmaals in 

een aanzienlijk grotere tentoonstellingsruimte. De geboekte netto-

tentoonstellingsruimte overstijgt reeds vijf maanden voor aanvang het 

resultaat van vorig jaar. Naast vergrotingen van de stands draagt een groot 

aantal nieuwe aanmeldingen bij tot de groei van de it-sa beurs 2018. 

 

Onlangs registreerde  it-sa tweecijferige groeipercentages tot 630 exposanten en 

12.780 bezoekers en een groei van de tentoonstellingsruimte van 46 procent. 

Deze dynamisch ontwikkeling zet  it-sa in 2018 voort: Voor de editie van dit jaar 

is alleen al door de tot nu toe aangemelde exposanten al meer dan 11.000 

vierkante meter standoppervlak in de hallen 9 en 10 met de niveaus 10.0 en 10.1 

bezet. Daarmee zet  it-sa zijn groei qua oppervlak ook in 2018 met twee cijfers 

voort. 

 

Grotere stands en nieuwe bedrijven 

Bedrijven en organisaties als Atlassian, Bechtle, LogPoint, NTT Security, 

Protected Networks en vele andere presenteren zich met aanzienlijk grotere 

stands dan in 2017. Daarbij komt de groeiende aanvraag door bedrijven, die voor 

het eerst deelnemen aan 's werelds grootste IT-beveiligingsvakbeurs. De it-sa 

beurs onderstreept daarmee zijn positie als toonaangevend dialoogplatform op 

het gebied van cybersecurity. 

 

Tijdige investering in beurspresentatie 

„De bedrijven nemen al vroeg in 2018 hun beslissing en investeren veel en 

langdurig in hun beurspresentatie. Meerdere bedrijven demonstreren hun 

producten en hun knowhow op stands, die tot driemaal groter zijn dan in het 

vorige jaar“, verklaart Frank Venjakob, Executive Director it-sa, NürnbergMesse. 
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Nog steeds bereiken aanvragen uit alle segmenten van de IT-

beveiligingsbranche het team rond Frank Venjakob. „Ook de belangstelling van 

starters is twee keer zo groot“, merkt Venjakob. 

 

Meer stands beschikbaar 

Met de wisseling van hallen in het afgelopen jaar staat extra capaciteit ter 

beschikking, om aan de grote belangstelling van de IT-beveiligingsbranche 

tegemoet te komen. Momenteel zijn nog enkele stands beschikbaar. 

Geïnteresseerde bedrijven, organisaties en verenigingen kunnen meer informatie 

over de it-sa beurs, een uitgebreid overzicht van het evenement en details over 

de aanmelding vinden onder: www.it-sa.de/become-exhibitor 

 

Beveiligingsbeurzen van de NürnbergMesse 

De NürnbergMesse heeft een bewezen expertise op het gebied van beveiliging. 

Met evenementen als Enforce Tac – vakbeurs voor Law Enforcement, it-sa, it-sa 

Brasil en it-sa India – vakbeurzen voor IT-beveiliging, FeuerTRUTZ – vakbeurs 

voor preventieve brandbeveiliging, Perimeter Protection – vakbeurs voor 

outdoorbeveiliging FIRE & SECURITY INDIA EXPO en U.T.SEC – Unmanned 

Technologies & Security brengt hij meer dan 1.400 exposanten en ongeveer 

36.000 bezoekers vanuit de hele wereld samen. 

 

Meer informatie onder: www.nuernbergmesse.de/security 
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Alle persberichten en verdere informatie, foto's en filmimpressies vindt u onder: 

www.it-sa.de/en/news 

 

Volg  it-sa op Twitter, LinkedIn en YouTube! 

@itsa_Messe 
#itsa18 
#homeofITsecurity 


