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Drie internationale gemeenschappelijke stands op de it-sa 
2018 
 

 Landenpaviljoens uit Israël, Nederland en de Tsjechische Republiek 

 

Op de it-sa 2018 presenteren Israël, Nederland en de Tsjechische Republiek 

met eigen gemeenschappelijke stands de competentie van hun  

IT-beveiligingsindustrie. Van 9 tot 11 oktober geven de drie landen in het 

beurscentrum van Neurenberg acte de présence als de it-sa haar deuren 

opent. 

 

„Cyberbeveiliging is een mondiale uitdaging, die slechts internationaal en 

schouder aan schouder met succes kan worden aangegaan. De it-sa biedt 

internationale beveiligingsexperts en alle verantwoordelijke functionarissen 

daarvoor het platform“, zo stelt Frank Venjakob, Executive Director it-sa. 

Gemeenschappelijke stands uit Israël, Nederland en de Tsjechische Republiek 

laten het internationale publiek op de it-sa 2018 trends en innovaties uit de 

afzonderlijke landen zien.  Exposanten uit in totaal 24 landen hebben zich al 

aangemeld voor het vooraanstaande Europese dialoogplatform voor 

cyberbeveiliging. 

 

Israël – startup-cultuur ontmoet IT-beveiligingsknowhow 

In totaal 27 Israëlische bedrijven zijn momenteel aangemeld voor de it-sa 2018, 

waaronder 20 exposanten die zich presenteren op de Israëlische 

gemeenschappelijke stand in hal 9. Deze is daarmee de grootste van de drie 

internationale gemeenschappelijke stands. Hier vinden vakbezoekers 

gespecialiseerde aanbieders, bijvoorbeeld voor netwerkbewaking in industriële 

productieomgevingen, intrusiedetectie of denial-of-service-(DoS)afweer en jonge 

bedrijven die zich op het internationale IT-beveiligingsterrein begeven. Het 

startup-land demonstreert op de it-sa daarmee reeds voor de derde keer op 

indrukwekkende wijze de competentie van zijn IT-beveiligingsindustrie. De 

volgende IT-beveiligingsaanbieders zijn naast het Israël Export Institute te vinden 

op de gemeenschappelijke stand: Avnet Cyber Group, Cognigo Research, 

Coronet, Cyberbit, CybeReady, Cynet Security, Cytegic, Empow Cyber Security, 

Kaymera Technologies, Pcysys, Reblaze Technologies, Safe-T, Scadafence, 

Secure-Ly, Sixgill, Terafence, Unbound Tech, Vdoo en Votiro. 

  



 

it-sa 2018 met drie internationale gemeenschappelijke stands 
Persinformatie – September 2018 Pagina 2/2 

Tsjechische Republiek – informatiebeveiliging belicht 

In hal 10.1 laat de Tsjechische Republiek zien wat ze in haar mars heeft.  

IT-beveiligingsaanbieders uit het buurland informeren hier over hun producten en 

dienstverleningen, bijvoorbeeld netwerkbewaking of geavanceerde 

bedreigingsbescherming. Voor de Tsjechische gemeenschappelijke stand zijn de 

volgende bedrijven aangemeld: GreyCortex, Institut mikroelektronickych aplikací, 

Novicom, Safetica Technologies, de vereniging ELA (Elektrotechnická asociace), 

het Initiative Network Security Monitoring Cluster en Czech Trade. Tot nu toe 

hebben in totaal negen Tsjechische ondernemingen hun deelname bevestigd. 
 

Nederland – nieuwe gemeenschappelijke stand 

Voor de eerste keer presenteren ook Nederlandse ondernemingen zich op de  

it-sa met een gemeenschappelijk beursoptreden. Het Nederlandse paviljoen van 

het innovatiekwartier is in hal 10.0 te vinden. Het gemeenschappelijk oppervlak 

bundelt het aanbod van de volgende bedrijven: Beone Development Group, 

BitSensor, Compumatica secure networks, Cybersprint, Eclectic IQ, Fox-IT 

Group, Guardian 360 en Tesorion. In het middelpunt staan hier onder andere de 

onderwerpen beveiligingsbewustzijn (Security Awareness) en beveiligingsbeheer 

(Managed Security). In totaal nemen 15 Nederlandse ondernemingen deel. 
 

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 & 

Security, brengt zij in totaal meer dan 1.400 exposanten en circa 36.000 

bezoekers uit de hele wereld bij elkaar. 
 

Verdere informatie vindt u hier: 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 via: 

www.it-sa.de/en/news 
 

Volg de it-sa op Twitter, YouTube en LinkedIn! 

 

@itsa_Messe 
#itsa18 

#UP18itsa 


