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IT-beveiliging in het middelpunt van Münchens
beveiligingsconferentie en de Munich Cyber Security Conference
De vooraanstaande IT-beveiligingsvakbeurs it-sa bevestigt relevantie:
bijna compleet voorjaarsoppervlak acht maanden vóór de it-sa 2018
geboekt
Bijprogramma met internationaal zwaartepunt en branche-specifieke
knowhow
Sterke partners begeleiden de succesvolle koers van de it-sa

Of het nu om economie, bestuur & administratie of politiek gaat –
cyberbeveiliging is in het kader van de digitalisering een dringende
uitdaging, die leiders binnen de overheid en ondernemingen moeten
aangaan. Op Münchens beveiligingsconferentie en de Munich Cyber
Security Conference staat het onderwerp daarom prominent op de agenda.
De ontwikkeling van de it-sa - ’s werelds qua exposanten sterkste beurs
over dit onderwerp - laat ook de toenemende relevantie van beveiligde ITinfrastructuren zien: acht maanden vóór de it-sa 2018 is reeds 95 procent
van het expositieoppervlak van het eraan voorafgaande evenement
geboekt. De who-is-who van de branche ontmoeten elkaar van 9 tot 11
oktober 2018 in het beurscentrum van Neurenberg.
IT-beveiliging en Cyber Security worden met de digitale transformatie steeds
belangrijker – in de maatschappij, in economische en politieke zin. Deze
ontwikkeling is duidelijk te zien aan de belangstelling voor de it-sa 2018, de
wereldwijd qua exposanten sterkste en Europa’s vooraanstaande ITbeveiligingsvakbeurs. „Praktisch alle bekende aanbieders uit de ITbeveiligingsbranche, evenals grote internationale concerns met hun
cyberbeveiligingsrubriek hebben zich nu al aangemeld“, zo meldt Frank
Venjakob, Executive Director it-sa, verheugd.. „Talrijke ondernemingen zullen
zich op de it-sa 2018 met een groter beursoptreden presenteren“, voegt
Venjakob eraan toe. De it-sa onderstreept daarmee haar leidende rol als
dialoogplatform voor IT-beveiligingsdeskundigen en het management.

Voorbereidingen zijn aan de gang – op nationaal en internationaal vlak
De organisatoren van de it-sa draaien nu al op volle toeren voor de beurs van
2018 om de succesgeschiedenis van de it-sa voort te zetten. Daarvoor wisselen
ze intensief van gedachten met belangrijke spelers in de branche en hebben ze
rechtsreeks contact met verenigingen en organisaties. „De it-sa houdt dus altijd
de vinger aan de pols. De verdere ontwikkeling van de beurs en het
begeleidende congresprogramma krijgen zo sterke impulsen“, aldus Frank
Venjakob. De focus wordt in de toekomst bijvoorbeeld sterker gericht op concrete
gebruikersscenario’s – van de Industrie 4.0, via Fintech, kritische infrastructuren,
openbaar bestuur tot en met de gezondheidssector. Geïnteresseerden krijgen
daarom dit jaar opnieuw meer branche-specifieke aanbiedingen en formules in
het bijprogramma. Op ‘t internationale vlak heeft de it-sa eveneens
vernieuwingen in de aanbieding: voor de eerste keer zal er in het nieuwe
internationale forum een eigen serie van Engelstalige lezingen zijn. Tegelijkertijd
zijn ook de voorbereidingen aan de gang voor de eerste it-sa India, die van 24 tot
25 mei 2018 in Mumbai plaatsvindt. Bovendien gebruikt de NürnbergMesse haar
netwerk in de IT-beveiligingsbranche en organiseert sinds jaar en dag het
German Pavilion op de RSA Conference in San Francisco. Voor de eerste keer
organiseert de NürnbergMesse in 2018 op de Infosecurity Europe in Londen de
Beierse deelname.
Sterke partners ondersteunen de it-sa
Naast de ideëel ondersteunende partners, het Federale Bureau voor Veiligheid in
IT (BSI) en Bitkom, evenals de premium partner, de Duitse Federatie van ITbeveiliging TeleTrusT, staan talrijke andere gerenommeerde partners achter de
it-sa. In dit kader treedt de it-sa dit jaar voor ’t eerst op als sponsor van de
Munich Cyber Security Conference, die op de dag voorafgaand aan Münchens
beveiligingsconferentie plaatsvindt. „We danken onze loyale klanten en partners
voor de veelvoudige jarenlange ondersteuning. Met hen zullen we deze
succesroute voortzetten“, aldus de evenementmanager Frank Venjakob.
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 &
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Security, brengt zij in totaal zo’n 1.200 exposanten en circa 30.000 bezoekers uit
de hele wereld bij elkaar.
Verdere informatie op: www.nuernbergmesse.de/security
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 hier:
www.it-sa.de/en/news
Volg de it-sa op Twitter!
@itsa_Messe
#itsa18
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