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it-sa 2018: Specjalistyczne Targi Bezpieczeństwa IT  
i kongres z okazji jubileuszu dziesięciolecia nadal na 
rekordowym kursie 

 

 Nowy rekord uczestnictwa i wyższe umiędzynarodowienie 

 Wspólne stoiska z Izraela, Holandii i Republiki Czeskiej  

 Andreas Könen, szef Departamentu Bezpieczeństwa 

Cyberprzestrzeni i Informacji w Federalnym Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych, informuje się 

 Special Keynote Pauli Januszkiewicz, ekspertki w zakresie 

bezpieczeństwa IT  

 20 imprez i dopasowany program kongresu Congress@it-sa 

 

Połączenie w cyfrową sieć powoduje, że gospodarka, państwo oraz 

społeczeństwo stają się coraz bardziej podatne na ataki hakerów – jak 

dowodzi raz jeszcze najnowsze włamanie do 50 milionów kont użyt-

kowników platformy Facebook. O strategiach i nowych rozwiązaniach 

technicznych chroniących przed tą formą cyberprzestępczości w 

dniach od 9 do 11 listopada na Specjalistycznych Targach it-sa 2018 

informuje 696 wystawców* (2017: 630) z 27 krajów (24). Największe na 

świecie pod względem liczby wystawców targi na temat bezpieczeń-

stwa IT już po raz dziesiąty odbędą się w Messezentrum Nürnberg – 

Centrum Targów w Norymberdze. Izrael, Holandia i Republika Czeska 

na własnych wspólnych stoiskach demonstrują kompetencje 

przemysłu bezpieczeństwa IT. Równo 350 prelekcji i rund dyskusyj-

nych na pięciu otwartych forach informuje decydentów i ekspertów o 

aspektach organizacyjnych i prawnych, zagadnieniach technicznych i 

wyrobach. Nowe jest międzynarodowe forum z prelekcjami w języku 

angielskim. Od 2012 r. równolegle do targów odbywa się kongres 

Congress@it-sa. Program kongresu informuje o aktualnych wdroże-

niach a w tym roku z 20, po części kilkudniowymi seriami prelekcji, 

wyznacza nowe jakości. Do szczególnych wydarzeń zaliczyć należy 

nadanie Deutscher IT-Sicherheitspreis (Niemiecka Nagroda Bezpie-

czeństwa IT) i nowy format start-up UP18@it-sa, które odbyło się już 

wczoraj. 
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„Najlepszy wynik, aż 696 wystawców, dwucyfrowy wzrost powierzchni wy-

stawowej i jeszcze obszerniejszy program ramowy czynią Targi it-sa 2018 

większymi i bardziej międzynarodowymi niż kiedykolwiek – oraz wiodącą 

platformą dla intensywnego dialogu na temat cyberbezpieczeństwa”, mówi  

Frank Venjakob, Executive Director it-sa, NürnbergMesse. Niezmienny 

rozwój Targów it-sa od ich premiery w 2009 r. odzwierciedla dynamikę 

branży bezpieczeństwa IT. Dzisiaj w halach 9, 10.0 i 10.1 uczestniczy dwa 

razy tyle wystawców niż przed pięcioma laty w hali 12. 

 

Trzy międzynarodowe wspólne stoiska 

W Targach it-sa 2018 uczestniczą przedsiębiorstwa z 27 krajów, wśród 

nich liczne firmy z Europy; ale również oferenci z USA oraz Azji i Afryki. Z 

samego Izraela – znanego ze swojej kultury star-up i innowacyjnych roz-

wiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa – uczestniczy aż 28 firm, w tym 21 

na izraelskim wspólnym stoisku. Kolejne międzynarodowe wspólne stoiska 

prezentują kompetencję holenderskich i czeskich specjalistów w zakresie 

bezpieczeństwa IT. 

 

Pięć otwartych forów z międzynarodowym udziałem 

Program prelekcji otwarych forów, na który składa się 350 referatów, jest 

przekrojowym odzwierciedleniem aktualnych zagadnień bezpieczeństwa IT. 

Nowe międzynarodowe Forum I10 w hali 10.1 uzupełnia scenę tematów 

zarządzania (fora M9 i M10) i technika (T9 i T10) i skierowane jest, w 

prelekcjach wygłoszonych w języku angielskim wygłoszonych, głównie do 

zwiedzających targi przybyłych z zagranicy. Do szczególnie ważnych punk-

tów zaliczają się wykazane jako „it-sa insights“ takie punkty programu jak: 

dyskusje ekspertów i prelekcje specjalistyczne dotyczące na przykład bez-

pieczeństwa IT szpitali i sektora finansowego, standaryzacji Blockchain czy 

też kwestii bezpieczeństwa w przypadku Smart Metering. Udział biorą 

przedstawiciele krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji, 

między innymi z TeleTrusT, Information Security Society Switzerland i 

ENISA. 

 

Wysokiej rangi przedstawiciele świata polityki i biznesu informują się 

Andreas Könen, szef Departamentu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i 

Informacji w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, odwiedzi 

Targi it-sa w dniu ich otwarcia. Podczas obchodu Targów it-sa Könen, 

razem z wysokimi przedstawicielami krajowych i międzynarodowych 

instytucji jak Arne Schönbohm, prezes Federalnego Urzędu 
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Bezpieczeństwa Techniki Informacyjnej, czy Susanne Dehmel, dyrektor 

zarządzający Bitkom, poinformuje się na temat aktualnego stanu rozwoju w 

zakresie bezpieczeństwa IT. 

 

Special Keynote ekspertki bezpiezeństwa IT Pauli Januszkiewicz 

Trzeciego dnia targów w Forum I10 z Special Keynote wystąpi Paula 

Januszkiewicz, znana ekspertka w zakresie bezpieczeństwa IT. W swoim 

wstąpieniu “Attacks of the Industry: A View into the Future of Cybersecurity” 

wskaże, jakie słabe miejsca hakerzy wykorzystują i omówi zagadnienie, 

kiedy zdaniem ekspertów bezpieczeństwa zalecana jest migracja usług do 

chmury. Januszkiewicz za swoje wystąpienia była już wielokrotnie wyróż-

niana i zaliczana jest do niewielu osób na świecie, którzy mają dostęp do 

kodu źródłowego Windows. 

 

Start-ups w centrum uwagi 

Nowy format imprezy UP18@it-sa już wczoraj oferował 18 start-upom 

szansę do nawiązania rozmów z przedstawicielami branży i potencjalnymi 

partnerami handlowymi. Kandydatom, wcześniej wybranym przez jury, w 

ramach Speed-Pitch stworzono możliwość zaprezentowania swoich wyro-

bów i pomysłów szerszej publiczności dzięki czemu mogli nawiązać kon-

takty do pracy w sieci. Od dziś na powierzchni specjalnej Startups@it-sa w 

hali 10.1 i z prelekcjami w otwartych forach prezentuje się 16 młodych 

przedsiębiorstw bezpieczeństwa IT. 

 

Więcej informacji o zdobywcy UP18@it-sa AWARD w Newsroom:  

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

 

Nadanie Niemieckiej Nagrody Bezpieczeństwa IT na Targach it-sa  

Targi it-sa 2018 po raz pierwszy są sceną na której odbędzie się nadanie 

Niemieckiej Nagrody Bezpieczeństwa IT (Deutscher IT-Sicherheitspreis) 

dotowanej przez fundację Horst Görtz Stiftung łączną kwotą 200.000 Euro. 

Nadanie siódmej Niemieckiej Nagrody Bezpieczeństwa IT odbędzie się 

dzisiaj o godz. 16:15 w Sali Mailand. Najpierw nominowane zespoły zapre-

zentują swoje innowacje w Forum T9.  

 

Dopasowane know-how kongresu Congress@it-sa 

Z łącznie 20, w części kilkudziennymi prelekcjami, kongres Congress@it-sa 

oferuje liczne okazje, by we własnym zakresie zgłębić fachowe i dla branży 

specyficzne know-how bezpieczeństwa IT. Już wczoraj program towarzy-
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szący kongresowi wystartował ze szczególnym wydarzeniem: międzynaro-

dowym Symposium Vis!t (Verwaltung integriert sichere Informations-

technologie – Administracja integruje bezpieczną technologię informacyjną) 

skierowane do ekspertów bezpieczeństwa IT w administracji w Niemczech, 

Austrii, Szwajcarii i Luksemburgu. Kolejne seanse prelekcji zajmują się 

takimi adresami jak np. wyzwania dla odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

IT w średnich przedsiębiorstwach, kwestiami odpowiedzialności w ramach 

Europejskiego Podstawowego Rozporządzenia o Ochronie Danych czy też 

tematem Identity oraz Access Management. W tym roku równolegle do 

Targów it-sa ponownie odbędzie się również konferencja IT-Grundschutz-

Tag des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (Podstawo-

wa Ochrona IT Federalnego Urzędu Techniki Informacyjnej) oraz coroczna 

konferencja pełnomocników bezpieczeństwa IT w krajach związkowych i 

ośrodkach komunalnych. 

 

Targi bezpieczeństwa pod egidą NürnbergMesse 

NürnbergMesse dysponuje udokumentowanymi kompetencjami na tema-

tycznym polu bezpieczeństwa. Na kanwie takich imprez jak Enforce Tac – 

Specjalistyczne Targi Law Enforcement, it-sa, it-sa Brasil oraz it-sa India – 

Specjalistyczne Targi Bezpieczeństwa IT, FeuerTRUTZ – Specjalistyczne 

Targi Ochrony Przeciwpożarowej, Perimeter Protection – Specjalistyczne 

Targi Ochrony Terenów Otwartych, FIRE & SECURITY INDIA EXPO czy 

U.T.SEC – Unmanned Technologies & Security przyczynia się do spotkań 

łącznie 1.400 wystawców z około 36.000 zwiedzających z całego świata. 

 

Więcej informacji pod: www.nuernbergmesse.de/security 

 

Partnerzy kontaktu dla prasy i mediów 

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 

 

Wszystkie teksty prasowe oraz informacje uzupełniające, zdjęcia i impresje 

filmowe znajdą Państwo pod: www.it-sa.de/en/news 

 

Państwa Targi it-sa na Twitterze, LinkedIn i YouTube! 
@itsa_Messe 

#itsa18  

 #UP18itsa 


