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Groeiende deelname uit het buitenland:
it-sa 2017 met drie internationale gemeenschappelijke
stands
•

Frankrijk, Israël en de Tsjechische Republiek bekennen kleur in
Neurenberg

Drie landen presenteren zich dit jaar op de it-sa van 10 t/m 12 oktober in
het beurscentrum van Neurenberg in een bijzonder daglicht: Franse,
Israëlische en Tsjechische aanbieders demonstreren de competentie
van de heersende IT-beveiligingsindustrie op eigen gemeenschappelijke
stands in de hallen 9 en 10.
Internet kent geen grenzen en het steeds fijnmaziger netwerk van apparatuur
geeft cybercriminelen nieuwe aangrijpingspunten. Vandaar dat op de it-sa, ITbeveiligingsexperts zich op de hoogte stellen van hoe ze ondernemingen en
instellingen beter kunnen beschermen tegen digitale spionage en sabotage.
Daartoe staan vakbezoekers van Europa’s grootste IT-beveiligingsbeurs drie
gemeenschappelijke landenstands ter beschikking. „Dit jaar presenteren drie
landen zich tegelijkertijd met eigen landenpaviljoens – Frankrijk, Israël en de
Tsjechische Republiek. Het onderstreept de rol van it-sa als dialoogplatform
voor deskundigen, die over de grens gezamenlijk betrokken zijn bij meer ITveiligheid“, aldus Frank Venjakob, Executive Director it-sa, NürnbergMesse.
Frankrijk – doet voor de tweede keer mee
Frankrijk neemt na 2016 voor de tweede keer deel aan een
gemeenschappelijke stand op de it-sa. Beursbezoekers vinden hier
aanbiedingen op de gebieden van Privileged Access Management en e-mailversleuteling, evenals VPN Clients, tools voor softwarebeveiliging en
netwerkveiligheid. De bedrijven Gatewatcher, Idnomic, TheGreenBow,
Quarkslab en Wallix hebben hun deelname aan de Franse
gemeenschappelijke stand in hal 10 reeds bevestigd. Er zou met meer
deelnemers rekening gehouden moeten worden, zoals met het agentschap
voor handelsbevordering Business France, dat met de organisatie is belast.

Israël – gemeenschappelijke stand van het start-up land groeit
Israël staat bekend als een innovatie-bevorderende start-up-cultuur en als
bakermat van befaamde spelers op de IT-beveiligingsmarkt. Op een door het
Israel Export Institute georganiseerde stand tonen start-ups en opkomende
bedrijven in hal 9 hun gebundelde knowhow. Het gemeenschappelijke
optreden verrijkt de it-sa evenzeer voor de tweede keer na 2016 – en noteert
nu al een grotere deelname. Op dit moment zijn de volgende ondernemingen
aangemeld: Bufferzone Security, Coronet, Cronus Cyber Technologies, Cyber
SecBI, cyber sixgill, CybeReady Learning Solutions, Cytegic, empow cyber
security, GuardiCore, Illusive Networks, Inpedio, Reblaze Technologies, SafeT Data, Sasa – Software Cooperative Agricultural Society, Scadafence,
Secdo, Securely.
Tsjechische Republiek – informatieveiligheid op ‘t oog
De Tsjechische Republiek bekent kleur in hal 10: Czech Trade, het handel
bevorderende agentschap van het ministerie voor industrie en handel,
organiseert de derde internationale gemeenschappelijke stand van de it-sa
2017. Tot nu toe zijn als exposanten van het gemeenschappelijke oppervlak
de bedrijven Datasys, GreyCortex, Novicom en ThreatMark, evenals het
Network Security Monitoring Cluster aangemeld, een samensmelting van
Tsjechische organisaties en ondernemingen op het gebied van netwerk- en
informatiebeveiliging.
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 en it-sa Brasil – 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 1.200 exposanten en
meer dan 30.000 bezoekers uit de hele wereld bij elkaar.
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Alle persteksten, evenals verdere informatie, foto’s en filmimpressies vindt u
hier: www.it-sa.de/de/news
Volgt u de it-sa op twitter!
@itsa_Messe
#itsa17
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