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De it-sa, de grootste beurs voor IT-veiligheid ter wereld:
Experts maken Neurenberg tot „Home of IT Security“
•
•
•
•
•

Recorddeelname en een grotere vloer, met 750 exposanten in vier
hallen
Internationale deelnemers uit 25 landen en vier gemeenschappelijke
stands
Uitgebreid programma met fora: 350 bijeenkomsten en „it-sa insights“
Congress@it-sa: met 30 evenementen groter dan ooit
Start-ups in de pitch: CyberEconomy Match-up UP19@it-sa

Internationale IT-veiligheidsexperts en beleidsmakers wisselen van 8 tot en
met 10 oktober in het beurscentrum van Neurenberg van gedachten over
uitdagingen en trends in de cybersecurity. Met 7501 exposanten (tegen 698 in
2018) uit 25 landen (toen 27) die zich nu voor het eerst in vier hallen kunnen
presenteren, vormt dit platform bij uitstek de omgeving voor de dialoog
aangaande deze problematiek. Hoezeer de it-sa internationaal van betekenis
is, wordt onderstreept door de gemeenschappelijke stands van Baskenland,
Nederland, Oostenrijk en de Tsjechische Republiek. Naast de vakbeurs met
een kleine 350 bijeenkomsten is er veel vakkennis gebundeld in het
programma van het congres, dit jaar uitgebreid tot dertig verschillende
evenementen. Belangenverenigingen, organisaties en specialisten in ITveiligheid geven hier informatie over o.m. het nuttig gebruik van kunstmatige
intelligentie, gegevensbescherming en -beveiliging, maar ook over ITsecurity voor middenstanders of in de industriële productie. Ook dit jaar
wordt de Dag van de IT-basisbescherming onder auspiciën van het Duitse
ministerie voor Veiligheid in de Informatietechniek weer gehouden in het
kader van de Congress@it-sa, waar dan tevens de jaarlijkse vergadering
plaatsvindt van toezichthouders voor de informatiebeveiliging in de diverse
Duitse deelstaten en gemeenten. De pitch om de UP19@it-sa Award, waar
twaalf start-ups de gelegenheid krijgen de aandacht van investeerders op
zich te vestigen, staat nu al open. De it-sa wordt al sinds 2009 op de beurs
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De tellingen van de aantallen bezoekers, exposanten en vierkante meters op deze beurs worden berekend en
gecertificeerd volgens de standaarddefinities van de FKM – de Duitse instantie voor vrijwillige controle van beursen tentoonstellingscijfers

van Neurenberg gehouden als op zichzelf staand evenement. De afgelopen
drie jaar is het aantal exposanten toegenomen met meer dan 50 procent. De
groei van het aantal bezoekers beliep in dezelfde periode rond de 60 procent,
tot een aantal van 14.290 bij de laatste telling.
Voor 2019 trekt de it-sa niet alleen een recordaantal deelnemers, maar wordt er
opnieuw extra ruimte vrijgemaakt. Voor de exposanten zijn er voor het eerst nu
vier hallen beschikbaar. Naast de hallen 9, 10.0 en 10.1 is voor extra
expositieruimte nu ook hal 11.0 gereserveerd. Volgens Frank Venjakob, director itsa van de NürnbergMesse, hebben veel bedrijven hun stand op de beurs vergroot
en moesten ze om daar goed gebruik van te kunnen maken ook extra personeel
aantrekken. „De it-sa is het ‚Home of IT Security‛. Samen met het onder dezelfde
paraplu gehouden congres is de it-sa hét centrale informatieplatform voor
diegenen op alle beleidsniveaus die verantwoordelijkheid dragen voor ITveiligheid.“
Exposanten uit 25 landen en vier internationale gemeenschappelijke stands
Uit 25 landen staan er bedrijven met een stand in Neurenberg, zodat er een goed
overzicht is van de internationale markt. Daaronder bevinden zich ondernemingen
uit heel Europa, Azië en Amerika. Bijzondere aandacht verdienen de vier
gemeenschappelijke stands: Nederland (hal 10.0), Oostenrijk (11.0) en de
Tsjechische Republiek (10.1) presenteren zich evenals Baskenland (9) op de it-sa
als evenzovele hotspots voor de IT-security. „IT-veiligheid kent geen grenzen. De
it-sa weerspiegelt de dynamiek van de internationale IT-beveiligingsbranche en
toont nieuwe toepassingen afkomstig uit allerlei landen“, zegt Frank Venjakob. Ook
Duitse deelstaten als Baden-Württemberg (hal 10.0) Beieren (9) en Saarland (9)
stellen het thema IT-veiligheid hier centraal.
Actueel programma met fora: 350 bijeenkomsten en „it-sa insights“
Het programma van de vijf open fora omvat dit jaar zo'n 350 bijeenkomsten,
waaronder ook als „it-sa insights“ aangemerkte gespreksronden en bijdragen die
niet over specifieke producten gaan. Tot de onderwerpen bij management en
techniek horen bijv. de toepassing van kunstmatige intelligentie, weerbaarheid
tegen cyberaanvallen en de mens als risicofactor. Op de open fora gaan ook
hooggeplaatste beleidsmedewerkers van verschillende instanties en organisaties
die discussie aan over de huidige stand van zaken rond de IT-security. Van
degenen die zitting zullen nemen in het panel „German IT Security Law 2.0 loading
and connecting to European cybersecurity legal framework“ (dinsdag 10:00 uur,
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International Forum 10.1) noemen we hier Andreas Könen, hoofd van de afdeling
Cyber- en informatieveiligheid van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken,
Huisvesting en Heimat, Luigi Rebuffi, secretaris-generaal van de European Cyber
Security Organisation en Gerd Müller van Secunet. De minister-president van
Saarland, de heer Tobias Hans, gaf aan het begin van de beurs acte de présence
met een toespraak over het onderwerp „Cyberveiligheid als vestigingsfactor“
(dinsdag 9:15 uur, Forum 10.0).
Special Keynote Misha Glenny
De vrij toegankelijke zalen waar de bijeenkomsten worden gehouden zijn verspreid
over de vier hallen. Hierbij verdient het International Forum – waar Engels de
voertaal is – bijzondere vermelding, omdat daar op de derde beursdag de Britse
onderzoeksjournalist en bestsellerauteur Misha Glenny de Special Keynote zal
houden (donderdag 12:00 uur, International Forum). In zijn voordracht „The
Vitruvian Paradox: The Changing Face of the Human in Cyber Security“ zal
Glenny op een even indrukwekkende als onderhoudende wijze zijn visie geven op
de strijd tegen de georganiseerde cybercriminaliteit. Zijn stelling is dat het er niet
om gaat dat de mens de zwakste schakel is van de IT-veiligheidsketen, maar dat
de schuld moet worden gezocht bij de toenemende complexiteit van digitale
systemen.
Congress@it-sa met dertig evenementen in NCC West en NCC Mitte
Met dertig (in 2018 nog twintig) deels meerdaagse evenementen biedt
Congress@it-sa volop gelegenheid de eigen kennis inzake IT-security verder te
verbreden. „Het aantal aanmeldingen van bedrijven en organisaties is dit jaar steil
omhooggegaan. Alle aspecten van het thema IT-veiligheid komen daarmee dankzij
Congress@it-sa aan bod, en wel zo uitgebreid als nooit tevoren en met nog meer
maatgesneden vakkennis, specifiek branchegericht“, verduidelijkt Frank Venjakob.
Het flankerende congresprogramma is gisteren al van start gegaan, met veel
informatie over onderwerpen als cyber-verzekeringen, forensische IT,
gegevensbescherming bij toepassingen van Big Data en IT-veiligheid bij de
spoorwegen. De jaarlijkse vergadering van toezichthouders voor de
informatiebeveiliging in de diverse Duitse deelstaten en gemeenten vindt ook dit
jaar weer plaats tijdens de it-sa, en hetzelfde geldt voor de Dag van de ITbasisbescherming onder auspiciën van het Duitse ministerie voor Veiligheid in de
Informatietechniek. Het is verder voor het eerst dat het congres in het complex van
het NürnbergConvention Center de zalen Mitte en West allebei tegelijk zal
bezetten.

De it-sa, de grootste beurs voor IT-veiligheid ter wereld:
Experts maken Neurenberg tot „Home of IT Security“
Persbericht – 8 oktober 2019

Pagina 3/5

Kijk voor meer informatie over het bijprogramma en de Congress@it-sa op:
www.it-sa.de/en/events
UP19@it-sa: Competitie voor start-ups in de IT-security
Daags voor de it-sa de poorten opende, vond de CyberEconomy Match-up
UP19@it-sa plaats. Daar presenteerden twaalf door een vakjury genomineerde
ondernemingen tegenover een publiek van deskundigen hun ideeën en producten.
In het kader van een speed-pitching vond er een ontmoeting plaats tussen startups, gevestigde namen uit de branche en potentiële investeerders. Vanaf vandaag
presenteren twaalf jonge bedrijven in de IT-veiligheid zich op het speciale
beursonderdeel Startup@it-sa (hal 10.1) en met woordvoerders in de open fora.
Kijk voor meer informatie over de winnaar van de UP19@it-sa AWARD in de
Newsroom: www.it-sa.de/en/it-sa-news
Ontvangst door de regering van de deelstaat Beieren ter gelegenheid van de
it-sa
Ook reeds op maandag nodigde de minister van Financiën en voor Heimat van de
Beierse deelstaat, de heer Füracker, uit voor een ontvangst 's avonds op de
dependance van het ministerie in Neurenberg. De sprekers waren ministerieel
directeur dr. Alexander Voitl, hoofd van het bureau, prof. dr. Günter Krings,
staatssecretaris van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken, voor bouw
en binnenlandse zaken, directeur van de Neurenbergse Messe, dr. Roland Fleck,
voorzitter van de BSI, Arne Schönbohm en plaatsvervangend woordvoerder van
de Bitkom-staat Christin Eisenschmid.
De veiligheidsbeurzen van de NürnbergMesse
De NürnbergMesse heeft zijn waarde als het gaat om het thema veiligheid al
ruimschoots bewezen. Met evenementen als de Enforce Tac – de vakbeurs voor
Law Enforcement, de it-sa en de it-sa India – vakbeurzen voor de ict-veiligheid, de
FeuerTrutz – een vakbeurs voor preventieve brandbeveiliging, de Perimeter
Protection – vakbeurs voor omgevingsbeveiliging FIRE & SECURITY INDIA EXPO
en de U.T.SEC – Summit for Drones, Unmanned Technologies & Security brengt
de beursorganisatie in totaal tegen de 1600 exposanten en zo'n 41.000 bezoekers
van over de hele wereld bij elkaar.
Ga voor meer informatie naar: www.nuernbergmesse.de/security
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Contactpersonen 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 persberichten en nadere informatie, foto's en gefilmde impressies zijn te
vinden op: www.it-sa.de/en/news
Volg de it-sa op Twitter, YouTube en LinkedIn!
@itsa_Messe
#itsa19
#UP19itsa
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