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Op weg naar verdere groei: it-sa 2019 toont IT-security
in vier beurshallen




Positieve respons: it-sa 2019 met uitgebreide
tentoonstellingsruimte
Informatief: Uitgebreid kaderprogramma en Congress@it-sa over
actuele IT-veiligheidsvragen
Innovatief: UP19@it-sa zet start-ups in de schijnwerpers

Nieuwe betaalmodellen, de wereldwijde netwerkvorming van productieketens
en e-health – de digitalisering verandert hoe wij leven en werken. En dat
brengt gevaren zich mee: Cybercriminelen roven bankrekeningen leeg, laten
productielijnen stilstaan of krijgen zelfs controle over medische apparatuur.
Als 's werelds grootste vakbeurs voor cybersecurity-exposanten biedt de itsa van 8 tot 10 oktober 2019 in het beurscentrum Nürnberg een uitgebreid
aanbod aan producten en oplossingen voor meer IT-veiligheid. Tijdens de
laatste editie vestigde de it-sa met 698 exposanten1 en 14.290 vakbezoekers
en beslissers een nieuw record. Dit jaar zal de it-sa voor het eerst vier hallen
beslaan om de groeiende belangstelling te kunnen verwerken. Het
bijbehorende congresprogramma Congress@it-sa begint de dag ervoor al,
ook dit jaar met de jaarlijkse conferentie van IT-beveiligingsbeambten van
landen en gemeenten. Ook vindt al op 7 oktober de UP19@it-sa plaats, de
tweede editie van de „CyberEconomy Match-up“ voor de it-sa.
Met tweecijferige groeicijfers in vier beurshallen nu
Al meerdere jaren registreert de it-sa met tweecijferige groeipercentages bij
de exposanten- en bezoekersparticipatie de snelle ontwikkeling van de ITbeveiligingsindustrie. Bij een enquête van de Duitse IT Security Association
TeleTrusT over de beurs-voorkeur van zijn aangesloten ondernemingen
stond de it-sa opnieuw aan de top. „De it-sa in Nürnberg en de RSA in San
Francisco genieten momenteel de grootste populariteit bij de Duitse IT1

De bezoekers-, exposanten- en oppervlaktecijfers van deze beurs worden volgens de uniforme
definities van de FKM – Gesellschaft zur freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen
(Vereniging voor Vrijwillige Controle van Beurs- en Beursstatistieken) bepaald en gecertificeerd.

beveiligers“, maakte de vereniging in april bekend. Ook de curve van de door
deelnemende bedrijven geboekte tentoonstellingsruimte loopt steil naar
boven. „Momenteel, vijf maanden voor de it-sa 2019, ligt de standruimte van
de tot nu toe aangemelde exposanten al boven het resultaat van het laatste
evenement“,
aldus
Frank
Venjakob,
Executive
Director
it-sa,
NürnbergMesse. Op de it-sa 2019 zal hal 11.0 de bestaande halconstellatie
uitbreiden om de benodigde standruimte te kunnen realiseren.
Aantrekkelijk beurs-, forum -en congresprogramma
De eerste highlights van de it-sa 2019 staan vast: Net als in voorgaande
jaren biedt Startup@itsa jonge bedrijven een speciale presentatieruimte aan
tegen aantrekkelijke voorwaarden. Een gezamenlijke beurspresentatie van
IT-security-bedrijven uit Baskenland is de eerste internationale gezamenlijke
stand, die voor de it-sa 2019 reeds bevestigd is. Het programma van de
open fora lokt ook dit jaar met rond 350 verwachte lezingen op de it-sa: In
elke hal vinden talrijke korte voordrachten van de exposanten plaats, die ITveiligheidsvragen uit perspectieven van management en techniek belichten.
Tot de hoogtepunten behoren de als „it-sa insights“ aangeduide
programmapunten – productneutrale lezingen en discussies door experts
van verenigingen en organisaties – evenals het „International Forum“ als
puur Engelstalig voordrachtspodium. In het middelpunt van de
forumbijdragen staan onder andere juridische kwesties en ITbeveiligingstrends zoals de toepassing van kunstmatige intelligentie en ITbeveiliging voor industrie 4.0 en kritieke infrastructuren. Het bijbehorende
congresprogramma begint op 7 oktober. Uitdagingen voor ITbeveiligingsmanagers komen aan de orde in verschillende evenementen die
betrekking hebben op verschillende aspecten van IT-beveiliging. De
jaarlijkse conferentie van de IT-beveiligingsbeambten van landen en
gemeenten maakt Congress@it-sa opnieuw tot een belangrijk
informatieplatform voor experts binnen overheidsinstanties en besturen.
CyberEconomy Match-up gaat de tweede ronde in
Op de dag voor de it-sa treden bij UP19@it-sa twaalf start-ups uit de ITbeveiligingssector aan, om potentiële investeerders in een Speed-Pitch te
overtuigen. Bij de CyberEconomy Match-Up voor start-ups, makers en
beslissers mogen diegenen, die vooraf de vakjury hebben kunnen
overtuigen, zich presenteren. Deze beoordeelt het totaalpakket bestaande uit
aanbod, bedrijf en verkoop- en marketingstrategie. De winnaar van de
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UP19@it-sa Award krijgt individuele coaching en mentoring door de Digital
Hub Cybersecurity en het Beierse IT Security Cluster. Kandidaat stellen is tot
9 augustus onder www.it-sa.de/en/up19 mogelijk.
Informatie over de kandidatuurprocedure en de vakjury voor UP19@it-sa is
te vinden onder: www.it-sa.de/en/up19
Beveiligingsbeurzen van de NürnbergMesse
De NürnbergMesse heeft een bewezen expertise op het gebied van
beveiliging. Met evenementen zoals Enforce Tac – vakbeurs voor Law
Enforcement, it-sa en it-sa India – vakbeurzen voor IT-beveiliging,
FeuerTrutz – vakbeurs voor preventieve brandbeveiliging, Perimeter
Protection – vakbeurs voor beveiliging van openluchtevenementen FIRE &
SECYRITY INDIA EXPO en U.T.SEC – Unmanned Technologies & Security
brengt dit in totaal meer dan 1.600 exposanten en rond de 41.000 bezoekers
vanuit
de
hele
wereld
samen.
Meer
informatie
op:
www.nuernbergmesse.de/security
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 verdere informatie, foto's en filmimpressies vindt u
onder: www.it-sa.de/en/news
Volg de it-sa op Twitter, YouTube en LinkedIn!
@itsa_Messe
#itsa19
#UP19itsa
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