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’s Werelds grootste IT-beveiligingsbeurs: it-sa sluit de 
tiende editie af met nieuwe records 

 

 Met 696 exposanten ’s werelds grootste vakbeurs voor IT-

beveiliging 

 it-sa 2018 zet met ruim 14.290 deelnemers ook qua aantal 

vakbezoekers de ontwikkeling door  

 Grotere internationale deelname en gemeenschappelijke stands 

uit Israël, Nederland en de Tsjechische Republiek 

 Hooggeplaatste politieke vertegenwoordigers en 

vertegenwoordigers van federaties en verenigingen uit binnen- 

en buitenland stelden zich op de hoogte 

 Winnaars bij UP18@it-sa en de Duitse IT-beveiligingsprijs 

 

De it-sa noteert met de tiende editie van dit jaar nieuwe records: de 

vakbeurs voor IT-beveiliging zet met 696 exposanten1 (2017: 630) uit 

27 landen (24) en een verder record van 14.290 vakbezoekers (12.780) 

uit meer dan 50 naties (44), de groei van de laatste jaren consequent 

voort. Een oppervlaktetoename van zo’n 20 procent en opnieuw een 

grotere internationale deelname dan in voorgaande jaren staven de 

betekenis van de it-sa als „Home of IT-Security“ in Neurenberg. Naast 

de pure cijfers zegt ook de eerste sfeerindruk onder de al jaren 

komende exposanten veel over de it-sa: „Onze exposanten zijn 

enthousiast. Tegelijk met de dynamische ontwikkeling in hun branche 

hebben ze de it-sa op de beurslocatie in Neurenberg tot het centrale 

IT-beveiligings-platform doorontwikkeld“, zo stelt Petra Wolf, lid van 

de directie bij de organisator NürnbergMesse. 

 

Evenementmanager Frank Venjakob vult aan: „De it-sa 2018 kon over de 

hele linie overtuigen. Bij het tiende jubileum liet het vooraanstaande 

dialoogplatform voor IT-beveiliging met exposant-deelnames uit 27 landen 

zien hoe belangrijk de IT-beveiligingsbranche is voor het slagen van de 

                                                
1 * De bezoekers-, exposanten- en oppervlakcijfers van deze beurs worden volgens de uniforme 

definities van de FKM – Maatschappij voor vrijwillige controle van beurs- en tentoonstellingscijfers - 
vastgesteld en gecertificeerd. 
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digitalisering. De toename van het aantal bezoekers en de met meer dan 

20 procent gestegen internationale bezoekersdeelname onderstrepen de 

betekenis van de it-sa, net zoals de drie internationale gemeenschappelijke 

stands.“ Israël, Nederland en de Tsjechische Republiek demonstreerden 

de sterkte van hun IT-beveiligingsbranche met eigen gemeenschappelijke 

stands. Tot de hoogtepunten van de it-sa 2018 werd de speciale lezing van 

de Poolse IT-beveiligingsexpert Paula Januszkiewicz gerekend en de 

nieuwe start-up-wedstrijd UP18@it-sa, die het bedrijf IT-Seal won. Voor het 

eerst vond ook de prijstoekenning van de Duitse IT-beveiligingsprijs vanuit 

de Horst Görtz-stichting plaats op de it-sa. Met het bezoek van Andreas 

Könen, hoofd van de afdeling cyber- en informatiebeveiliging binnen het 

Duitse federale ministerie van binnenlandse zaken, met het Bitkom 

Executive Dinner inclusief deelname van de Beierse minister van 

binnenlandse zaken Joachim Herrmann, een staatsontvangst op het 

Beierse ministerie van financiën, voor landontwikkeling en vaderland, 

evenals met bezoeken van internationale functionarissen en delegaties, 

gebruiken talrijke hooggeplaatste besluitvormers uit politiek, bestuur en 

economie de it-sa voor een gedachtewisseling over cyberveiligheid. 

 

350 forumbijdragen in vijf open fora 

Voor de IT-beveiligingsexperts was het moeilijk kiezen in het 

forumprogramma: met voor het eerst vijf fora, waaronder het nieuwe 

internationale forum I10, boden exposanten, verenigingen, federaties en 

organisaties inzage in de meest uiteenlopende aspecten van IT-beveiliging. 

Discussierondes en afzonderlijke lezingen brachten als insights van de it-sa 

de belangrijkste punten naar voren, bijvoorbeeld betreffende het onderwerp 

Industrie 4.0 of KRITIS. In live hack-demonstraties kon het publiek zich 

ervan overtuigen hoe gemakkelijk aanvallers mobiele apparaten kapen of 

IoT-systemen onder hun controle krijgen. „Ook het nieuwe internationale 

forum werd vanaf de start uitstekend bezocht“, zo stelt Frank Venjakob 

verheugd. 

 

Speciale lezing van Paula Januszkiewicz 

„Culture comes with understanding“ – aldus een belangrijk appel van Paula 

Januszkiewicz, de topspreekster van dit jaar. In haar speciale lezing 

“Aanvallen van de bedrijfstak: een blik in de toekomst van cyberbeveiliging” 

demonstreerde de internationaal bekende IT-beveiligingsspecialiste, hoe 

gemakkelijk het hackers lukt om IT-systemen over te nemen. Vrijwel altijd 
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hebben ze daarbij vrij spel, omdat deze vaak verkeerd zijn geconfigureerd. 

Het zou voor cybercriminelen gemakkelijk zijn om daarvoor met social 

engineering en phishing-attacks een eerste stap te zetten in het 

ondernemingsnetwerk. Daarom zou tot de grootste steunpunten voor meer 

IT-beveiliging de factor mens gerekend worden. 

 

Dialoog van politiek en bedrijfsleven met betrekking tot 

cyberbeveiliging 

Ter gelegenheid van de it-sa onderstreepte beschermheer Horst Seehofer, 

minister van binnenlandse zaken: „De situatie van de mondiale 

cyberbedreiging moet de staat aanpakken, samen met het bedrijfsleven, en 

over de grenzen van Duitsland heen! De it-sa is dè gelegenheid om 

internationaal en allesomvattend over het onderwerp cyber- en 

informatiebeveiliging van gedachten te wisselen.“ Talrijke hooggeplaatste 

vertegenwoordigers uit politiek en bedrijfsleven gebruikten de it-sa 2018 

dienovereenkomstig voor een dialoog. Reeds op de avond vóór de start 

van de beurs deed de Beierse minister van financiën en binnenlands 

zaken, Albert Füracker, een uitnodiging voor de officiële staatsreceptie. Op 

de eerste beursdag stelden Andreas Könen, hoofd van de afdeling cyber- 

en informatiebeveiliging op het federale ministerie van binnenlandse zaken, 

samen met Arne Schönbohm, de president van het federale bureau voor 

beveiliging in IT, Bitkom-directeur Susanne Dehmel en andere 

vertegenwoordigers van nationale en internationale federaties en instituten, 

zich op de beurs op de hoogte. ’s Avonds begroette Joachim Herrmann, de 

Beierse minister van binnenlandse zaken en integratie bij het exclusieve 

Bitkom Executive Dinner. 

 

Omvangrijk congresprogramma met deelname van hooggeplaatsten  

Met 20 manifestaties onder één dak bood Congress@it-sa opnieuw meer 

onderwerpen aan waarover de deelnemers vak- en branche-specifieke 

informatie konden inwinnen. Het spectrum reikte van het internationale 

symposium Vis!t (Bestuur en administratie integreert veilige 

informatietechnologie) via IT-Security in de middenstand en de Europese 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tot de Dag van de 

Basisbescherming van het Duitse Ministerie voor Veiligheid in IT (IT-

Grundschutz-Tag) of de jaarvergadering van de IT-functionarissen in 

deelstaten en gemeentes die beide ook dit jaar ter gelegenheid van de it-sa 

in Nürnberg plaatsvonden. 
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Gelukkige winnaar bij UP18@it-sa 

Het bedrijf IT-Seal uit Darmstadt heeft reden tot feestvieren. Het is de 

winnaar van de UP18@it-sa Award. Bij de nieuwe CyberEconomy Match-

Up voor startups, drijvende krachten en beslissers aan de vooravond van 

de beurs, overtuigde het jonge team door zijn concept voor meer IT-

Security-Awareness. Daarmee kon IT-Seal zich in de publieksbeslissing 

handhaven tegenover 15 andere startups. 

 

Duitse IT-beveiligingsprijs werd toegekend op de it-sa 

De 7e Duitse IT-beveiligingsprijs van de Horst Görtz-stichting is voor de 

eerste keer toegekend op de it-sa. De winnaar van de in totaal met Euro 

200.000 gedoteerde prijs, de startup Physec uit Bochum, overtuigde de jury 

bestaande uit experts met zijn concept „Enclosure-PUF“. Daarmee kan 

voor het eerst de fysieke ongeschondenheid van een complex systeem 

zonder permanente beschikbaarheid van een stroomvoorziening worden 

gegarandeerd. De leerstoel voor net- en gegevensbeveiliging aan de Ruhr-

Universiteit Bochum heeft een andere onderscheiding gekregen, samen 

met de Berlijnse onderneming Cure 53 voor hun oplossing tegen een 

beschadigde Javascript-code. 

 

Van 8 tot 10 oktober 2019 vindt de volgende it-sa plaats in het 

beurscentrum van Neurenberg. 

 

Beveiligingsbeurzen van de NürnbergMesse 

De NürnbergMesse beschikt over bewezen competentie op het gebied van 

beveiliging. Met evenementen zoals 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 bescherming van 

tentoonstellingsterreinen in de open lucht, FIRE & SECURITY INDIA 

EXPO, evenals U.T.SEC - Unmanned Technologies & Security, brengt zij 

in totaal meer dan 1.500 exposanten en circa 38.000 bezoekers uit de hele 

wereld bij elkaar. 

 

Verdere informatie via: www.nuernbergmesse.de/security 
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Contactpartners voor pers en media 

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 

 

Alle persteksten evenals verdere informatie, foto’s en filmimpressies vindt u 

via: www.it-sa.de/en/news 

 

 

Volg de it-sa op Twitter, YouTube en LinkedIn! 
 

@itsa_Messe 

#itsa18 

#UP18itsa 


