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Największe na świecie Specjalistyczne Targi Bezpieczeństwa
IT it-sa: Eksperci uczynili Norymbergę siedzibą „Home of IT
Security“






Rekordowy udział i wzrost powierzchni: 750 wystawców w czterech
halach
Międzynarodowy udział: 25 krajów i cztery wspólne stoiska
Obszerny program na forach: 350 prelekcji i „it-sa insights“
Kongres Congress@it-sa: z 30 imprezami większy niż kiedykolwiek
Start-upy stają w szranki: CyberEconomy Match-up UP19@it-sa

Międzynarodowi eksperci i decydenci w dziedzinie IT spotkają się w dniach
od 8 do 10 października w Messezentrum Nürnberg – Centrum Targów w
Norymberdze – by tu wymienić się na temat wyzwań i trendów w dziedzinie
bezpieczeństwa cybernetycznego. Z 7501 wystawcami (2018: 698) z 25 krajów
(27), którzy po raz pierwszy zaprezentują się w czterech halach, wiodąca
platforma dialogu oferuje w tym zakresie właściwe ramy. Wspólne stoiska z
Kraju Basków, Holandii, Austrii i Republiki Czeskiej podkreślają międzynarodowe znaczenie Targów it-sa. Oprócz specjalistycznych targów z równo
350 prelekcjami na forach program kongresu, który w tym roku urósł do 30
imprez, oferuje wiedzę specjalistyczną. Zrzeszenia, organizacje i oferenci
bezpieczeństwa IT informują przykładowo o korzyściach wynikających ze
stosowania sztucznej inteligencji, ochronie i bezpieczeństwie danych oraz
bezpieczeństwie IT dla średnich przedsiębiorstw czy też w produkcji przemysłowej. Również w tym roku odbędzie się zjazd i obrady na temat Ochrony
Podstawowej, organizatorem jest Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa w Technice Informacyjnej) a także, pod auspicjami kongresu Congress@it-sa, coroczny zjazd
pełnomocników ds. bezpieczeń-stwa IT w krajach związkowych i organach
komunalnych. Już wczoraj wstępnie wyłoniono dwanaście start-upów stających w szranki o nagrodę UP19@it-sa Award stwarzając im jednocześnie
możliwość zwrócenia na siebie uwagi przez inwestorów.
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Liczby zwiedzających, wystawców i powierzchni specjalistycznych targów ustalane i certyfikowane są według
jednolitej definicji FKM – Stowarzyszenia na Rzecz Dobrowolnej Kontroli Liczb Targów i Wystaw.

Targi it-sa są niezależną imprezą, która od 2009 r. odbywa się na miejscu
targów w Norymberdze. Na przestrzeni minionych trzech lat targi odnotowały
wzrost liczby wystawców rzędu 50 procent. Natomiast plus po stronie zwiedzających przed ostatnią w tym samym okresie czasu kształtował się w
granicach 60 procent, czyli równo14.290.
Targi it-sa 2019 odnotowały nie tylko nowy rekord zgłoszonych udziałów, ponieważ
ponownie urosły również pod względem przestrzennym: Po raz pierwszy wystawcy
prezentują się w czterech halach. Poza halami 9, 10.0 oraz 10.1 do poszerzenia
powierzchni wystawowej znacznie przyczynia się hala 11.0. Jak mówi Frank
Venjakob, Director it-sa z ramienia NürnbegrMesse, liczne przedsiębiorstwa powiększyły na targach swoje stoiska i angażują dodatkowy personel do obsługi
swojego występu. „Targi it-sa przeobraziły się niejako w ‚Home of IT Security‛.
Skojarzone z towarzyszącym im kongresem Targi it-sa stanowią centralną platformę dla wszystkich odpowiedzialnych w zakresie IT na wszystkich szczeblach
podejmowania decyzji.”
Wystawcy z 25 krajów i cztery wspólne międzynarodowe stoiska
Wystawiające w Norymberdze przedsiębiorstwa z 25 krajów prezentują międzynarodowy przegląd rynku. Udział w imprezie biorą firmy z państw w Europie, Azji
oraz Ameryce. Na szczególną uwagę zasługują cztery wspólne stoiska: Holandia
(hala 10.0), Austria (11.0) i Republika Czeska (10.1) oraz Kraj Basków (9)
przedstawiają się na Targach it-sa jako IT-Security-Hotspots. „Bezpieczeństwo IT
nie zna granic. Targi it-sa odzwierciedlają dynamikę międznarodowego przemysłu
bezpieczeń-stwa i przedstawiają innowacyjne podstawy rozwiązań z najróżniejszych krajów”, mówi Frank Venjakob. Również Badenia-Wirtembergia (hala 10.0),
Bawaria (9) i Kraj Saary (9) skupiają swoją uwagę na temacie bezpieczeństwa IT.
Aktualny program forów z 350 prelekcjami i „it-sa insights“
Około 350 prelekcji, wśród nich „it-sa insights“, wykazane jako rundy dyskusyjne i
odczyty niezależne od produktu, zawiera tegoroczny program na pięciu otwartych
forach. Do tematów z zakresu zarządzania i techniki zaliczane jest zagadnienie
zastosowania sztucznej inteligencji, rezylencja cybernetyczna oraz człowiek jako
współczynnik ryzyka. Wokół aktualnego „status quo” bezpieczeństwa IT na otwartych forach dyskutują także wysokiej rangi przedstawiciele organów władzy i organizacji. I tak na przykład podczas panelu „German IT Security Law 2.0 loading and
connecting to European cybersecurity legal framework“ (wtorek, godz. 10:00,
International Forum 10.1) spotkają się Andreas Könen, kierownik Wydziału
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Bezpieczeństwo Cybernetyczne i Informacyjne w Federalnym Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych, Budownictwa i Regionów Ojczystych, Luigi Rebuffi, sekretarz
generalny European Cyber Security Organisation oraz Gerd Müller, z secunet.
Natomiast Tobias Hans, premier Kraju Saary, już na początku targów wniósł swój
wkład odczytem „Bezpieczeństwo cybernetyczne współczynnikiem decydującym o
wyborze siedziby” (wtorek, godz. 09:15, Forum 10.0).
Special Keynote Misha Glenny
Wolnodostępne sceny prelekcji usytuowane są w czterech halach, przy czym na
szczególną uwagę zasługuje angielskojęzyczne International Forum: Właśnie w
tym miejscu brytyjski dziennikarz śledczy i autor bestsellerów Misha Glenny w
trzecim dniu targów wystąpi z Special Keynote (czwartek,godz. 12:00, International
Forum). W swojej prelekcji „The Vitruvian Paradox: The Changing Face of the
Human in Cyber Security“ Glenny, w nie pozostający bez wrażeń i zarazem lekko
dostępny sposób, naświetla walkę ze zorganizowaną przestępczością cybernetyczną. Jego teza: To nie człowiek jest najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa IT lecz rosnąca kompleksowość systemów cyfrowych.
Congress@it-sa z 30 imprezami w NCC West i NCC Mitte
Z 30 (2018: 20) po części kilkudniowymi imprezami kongres Congress@it-sa
oferuje liczne okazje do zgłębienia własnej wiedzy wokół IT-Security-Know-hows.
„W tym roku liczba przedsiębiorstw i organizacji biorących udział niemalże wystrzeliła w górę. Dzięki temu kongres Congress@it-sa obejmuje temat bezpieczeństwa IT w tak różnorodny sposób jak nigdy wcześniej, oferując jeszcze więcej
specyficznej, dokładnie dopasowaniej wiedzy specjalistycznej” objaśnia Frank
Venjakob. Towarzyszący program kongresu wystartował już wczoraj i informuje
między innymi na takie tematy jak ubezpieczenia IT, forenzyka IT, ochrona danych
w aplikacjach Big Data czy też bezpieczeństwo IT w komunikacji kolejowej.
Coroczny zjazd pełnomocników bezpieczeństwa w krajach związkowych i organizmach komunalnych również i w tym roku odbędzie się na kanwie Targów it-sa,
podobnie jak zjazd Podstawowej Ochrony IT organizowany przez Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (Federalny Urząd Bezpieczeństwa Techniki
Informacyjnej). Tym razem kongres po raz pierwszy odbywa się jednocześnie w
pomieszczeniach NürnbergConvention Center Mitte oraz West.
Więcej informacji o programie ramowym i kongresie Congress@it-sa:
www.it-sa.de/en/events
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UP19@it-sa: Konkurs IT-Security-Start-ups
Już w przededniu Targów it-sa odbył się CyberEconomy Match-up UP19@it-sa.
Dwanaście przedsiębiorstw, nominowanych przez specjalistyczne jury, prezentuje
fachowej publiczności idee swojej działalności i wyroby: W ramach Speed-Pitching
Start-upy spotkały się z przedstawicielami branży i potencjalnymi inwestorami. Od
dziś 12 młodych przedsiębiorstw w dziedzinie bezpieczeństwa IT prezentuje się na
specjalnej powierzchni Startup@it-sa (hala 10.1) oraz z prelekcjami na otwartych
forach.
Więcej informacji o zwycięzcy i zdobywcy nagrody UP19@it-sa AWARD w dziale
Newsroom: www.it-sa.de/en/it-sa-news
Przyjęcie wydane przez krajowy rząd Bawarii z okazji Targów it-sa
Również w poniedziałek Albert Füracker, krajowy bawarski minister finansów i
regionów ojczystych, zaprosił na wieczorne przyjęcie które odbyło się w siedzibie
ministerstwa w Norymberdze. Prelegentami byli dyrektor ministerialny dr
Alexander Voitl, dyrektor Biura, prof. dr Günter Krings, parlamentarny sekretarz
stanu w Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (Federalne
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Regionów Ojczystych), CEO
NürnbergMesse dr Roland Fleck, prezes BSI Arne Schönborn oraz zastępca
krajowego rzecznika Bitkom, Christin Eisenschmid.
Targi bezpieczeństwa NürnbergMesse
NürnbergMesse dysponuje doskonałymi kompetencjami w tematycznej dziedzinie
bezpieczeństwa. Imprezami jak Enforce Tac – Specjalistyczne Targi Law Enforcement, it-sa, it-sa India – Specjalistyczne Targi Bezpieczeństwa IT, FeuerTrutz –
Specjalistyczne Targi Prewencji i Ochrony Przeciwpożarowej, Perimeter Protection – Specjalistyczne Targi Ochrony Terenów Otwartych, Specjalistyczne Targi
FIRE & SECURITY INDIA EXPO i U.T.SEC – Summit for Drones, Unmanned
Technologies & Security przyczynia się do spotkań łącznie 1.600 wystawców i
równo 41.000 zwiedzających z całego świata.
Więcej informacji pod: www.nuernbergmesse.de/security
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Kontakt 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
Podążajcie Państwo tropem Targów it-sa na Twitterze, YouTube i LinkedIn!
@itsa_Messe
#itsa19
#UP19itsa
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