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Targi it-sa 2016: Nowe, celujące wyniki podkreślające
popularność największych targów branżowych
dotyczących bezpieczeństwa IT w Europie







pełne obłożenie: 489 wystawców zapełniło całą halę
wystawienniczą
10.181 odwiedzających z branży oznacza nową wartość szczytową
Międzynarodowe wspólne stoiska z Francji i Izraela
Specjalny wykład Maximiliana Schremsa na temat ogólnego
rozporządzenia unijnego o ochronie danych
Więcej uczestników biorących udział w 15 cyklach wykładów:
Congress@it-sa
W roku 2017 przeprowadzka do nowych hal ma umożliwić dalszy
rozwój

Podczas ósmej edycji targów it-sa uzyskano najlepsze wyniki w trzech
kategoriach: 489* wystawców (2015: 428) spotkało się w Centrum
Targowym w Norymberdze z 10.181 odwiedzającymi z branży
(2015: 9.015). Organizatorzy odnotowali imponujący wzrost po stronie
wystawców o 14 procent oraz o 13 procent większą ilość odwiedzających
niż w ostatnim roku. Także powierzchnia wystawiennicza największych
targów europejskich o tematyce bezpieczeństwa IT zwiększyła się o
15 procent, co stanowi kolejny, trzeci rekordowy wynik i odzwierciedla
pełne obłożenie hali 12. Około 230 wykładów w ramach trzech otwartych
forów, specjalne powierzchnie wystawiennicze oraz liczący 15 cykli
wykładowych szerszy program kongresu Congress@it-sa stanowiły
różnorodną ofertę programową dotyczącą tematyki bezpieczeństwa
informatycznego. Do głównych atrakcji należy zaliczyć wykład specjalny
austriackiego prawnika oraz działacza na rzecz ochrony danych
Maximiliana Schremsa. W roku 2017 targi it-sa odbędą się w halach 9 i
10, które oferują przestrzeń dla dalszego wzrostu.
„Targi it-sa po raz kolejny w imponującym stylu podkreśliły swoją wiodącą rolę.
Po raz pierwszy osiągnięta ilość odwiedzających wyraźnie powyżej

*Liczby dotyczące odwiedzających, wystawców i powierzchni targów zostały obliczone i potwierdzone
zgodnie z jednolitymi definicjami FKM – Towarzystwa na Rzecz Dobrowolnej Kontroli Liczb dot. Targów i
Wystaw.

10.000 oraz 489 wystawców z Europy, Ameryki i Azji świadczą o zwiększonym
znaczeniu it-sa. Wyniki te w imponujący sposób potwierdzają, że it-sa stała się
największymi w Europie targami dotyczącymi bezpieczeństwa IT i jest
integralną częścią działającej na płaszczyźnie międzynarodowej branży
bezpieczeństwa IT", podsumowuje Frank Venjakob, executive director
it-sa, NürnbergMesse, trzy dni targowe, które były pełne merytorycznych
rozmów.
Szeroki obraz sytuacji na rynku z udziałem przedstawicieli
zagranicznych
Czy to szkolenie pracowników, analiza ryzyka czy systemy SIEM– szeroka
oferta produktów i usług oferowanych przez wystawców na it-sa obejmuje
wszystkie obszary bezpieczeństwa IT. Inteligentna i samoucząca się software,
incidence response, odpieranie ataków DDos oraz bezpieczeństwo IT w
zakresie infrastruktury krytycznej należy zaliczyć do głównych tematów, o
których dyskutowano na it-sa. Osobne powierzchnie dedykowane tematyce
zarządzania tożsamością i dostępem oraz młodym przedsiębiorstwom
pozwalają na zorientowanie się w branży, podobnie jak trasa tematyczna
dotycząca bezpieczeństwa w centrach informatycznych. „Szczególnie silny
wzrost powierzchni odnotowały targi it-sa dzięki zgłoszeniom z zagranicy“, na
fakt ten zwraca uwagę dyrektor organizacyjny Frank Venjakob. Wystawcy z
19 krajów oraz po raz pierwszy wspólne stoiska nadają imprezie w
Norymberdze międzynarodowej rangi. Tłumnie odwiedzane pawilony krajowe
z Francji i Izraela pomogły firmom z kraju będącego sąsiadem Niemiec oraz z
kraju startupów na zdobycie szczególnej uwagi. Również od strony
odwiedzających targi it-sa zaprezentowały się w roku 2016 międzynarodowo.
specjaliści ds. bezpieczeństwa przybyli do Norymbergii z Niemiec i z Europy, a
przede wszystkim z Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Republiki Czech i
Holandii, a także z Azji i kontynentu amerykańskiego.
Wysoki poziom zadowolenia wśród wystawców i odwiedzających
Od wystawców i odwiedzających z branży targi it-sa 2016 otrzymały najlepsze
oceny, na co wskazuje ankieta przeprowadzona przez niezależny instytut
badawczy Gelzsus. 90 procent wystawców ocenia pozytywnie całą swoją
obecność na targach. 94 procent wystawców na it-sa dotarło do swoich grup
docelowych. Dziewięciu z dziesięciu uczestniczących przedsiębiorstw
uczestniczy w it-sa, by zaprezentować swoje nowe produkty i modyfikacje
dotychczasowych. Z oferty zadowolonych jest 98 procent ankietowanych
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odwiedzających targi. Co czwarty jest osobą mającą decydujący głos przy
podejmowaniu decyzji o zakupach dokonywanych w firmie; prawie dwietrzecie respondentów uczestniczy w procesie zakupów pełniąc rolę
współdecydującego
lub
doradcy.
Sytuacja
ekonomiczna
branży
bezpieczeństwa IT oceniana jest przez wystawców jako zdecydowanie
pozytywna: podczas gdy 84 procent spodziewa się tendencji wzrostowych,
tylko jeden procent ankietowanych firm wskazał, że należy oczekiwać
osłabienia w branży.
Program ramowy zyskał uznanie uczestników dzięki aktualnej tematyce
W ramach trzech otwartych forów eksperci ds. bezpieczeństwa IT informowali
o wyzwaniach i trendach w branży. W sumie podczas 230 wystąpień
eksperckich w formie wykładów i dyskusji przekazano słuchaczom wiedzę o
aktualnych wyzwaniach takich jak ransomware, standardy i certyfikacja, czy
też bezpieczeństwo IT w przypadku infrastruktury krytycznej. Ponadto
eksperci mówili o aktualnie toczącej się dyskusji wokół zwiększenia
bezpieczeństwa IT w szpitalach i w opiece zdrowotnej. To tematy, którymi
organizatorzy trafili w dziesiątkę: Z branży zdrowotnej przybyło na it-sa 2016
ponad 50 procent więcej odwiedzających niż rok wcześniej. Przemówienie
inauguracyjne wygłosił Arne Schönbohm, Prezes Federalnego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa w. Technice Informatycznej, Winfried Holz, członek
prezydium Bitkom oraz Peter Batt, dyrektor działu IT w Federalnym
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Na liście prominentnych gości znalazł się
Günther Oettinger, który w ramach transmisji video reprezentował EU, oraz
CEO Peter Ottmann organizator Targów Norymberskich. Przedstawiciele
zarządów i dyrekcji firm wchodzących w skład Bitkom oraz wystawcy targowi
spotkali się pierwszego wieczoru targów na ekskluzywnej kolacji
organizowanej przez związek Digitalverband, który koncepcyjnie wspiera targi.
Nagrania wideo oraz slajdy prezentacji z wykładów wygłoszonych podczas
otwartych forów są ogólnie dostępne na stronie: www.it-sa.de/forums
Maximilian Schrems wygłosił specjalny wykład na temat ochrony danych
w Unii Europejskiej
„Więcej ochrony danych dzięki bezpiecznym strukturom IT?“ Ogólne
rozporządzenie unijne o ochronie danych nakłada na przedsiębiorstwa i
instytucje obowiązek podejmowania działań organizacyjnych i technicznych
mających na celu ochronę danych osobowych, które są przez nie
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przetwarzane i przechowywane. W swoim specjalnym wykładzie Maximilian
Schrems przekazał informacje na temat obowiązującej od maja 2018 nowej
regulacji, które wejdzie w życie w miejsce krajowych ustaw o ochronie danych.
„Sankcje zyskały całkowicie nowy wymiar“, tak twierdzi ten znany prawnik i
działacz na rzecz ochrony danych wskazując na maksymalne kary wynoszące
do czterech procent ogólnoświatowego obrotu oraz na prawo do
odszkodowań za szkody niematerialne. Decydujące jest, jak dowodzi
Schrems, by środki zabezpieczające były zgodne z aktualnym stanem wiedzy
technicznej– przy czym otwartą pozostaje kwestia, jak ma to ostatecznie
wyglądać. Zdaniem Schremsa organizacje przemysłu otrzymały w
rozporządzeniu możliwość współkształtowania tej definicji w ramach działań
autoregulacyjnych.
Specjalny wykład w formie filmu wideo jest dostępny na stronie:
www.it-sa.de/en/keynote
Największa edycja Congress@it-sa, w której brało udział 1150
uczestników
Z 15 cyklami wykładów oraz 1.150 uczestnikami Congress@it-sa okazała się
być większym wydarzeniem niż w latach ubiegłych. W ofercie znajdowały się
imprezy poświęcone aspektom prawnym takim jak ogólne unijne
rozporządzenie o ochronie danych, czy tematyce doradztwa strategicznego,
chmur albo zabezpieczania kont uprzywilejowanych. W Konferencji EICAR,
która odbywała częściowo w ramach it-sa, uczestniczyli goście z różnych
krajów. W centrum dyskusji ekspertów znajdowała się kwestia, na ile godne
zaufania są rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa IT. Na płaszczyźnie
międzynarodowej targi it-sa po raz czwarty stworzyły odpowiednie ramy dla
corocznego sympozjum pełnomocników ds. IT z krajów związkowych i gmin.
Ponadto podczas it-sa przedstawiciele Federalnego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa w Technice Informatycznej w ramach dnia podstawowej
ochrony IT wskazali perspektywy dotyczące modernizacji podstawowej
ochrony IT.
Od 2017 dwie hale umożliwiające dalszy wzrost
W przyszłości targi it-sa będą organizowane w dwóch halach targowych.
Następna edycja, która odbędzie się w dniach 10 do 12 października 2017,
będzie punktem startowy dla dalszej rozbudowy imprezy: „Ten krok jest
odpowiedzią na nieprzerwany popyt i krokiem w kierunku dalszego rozwoju
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it-sa, wykonanym dzięki wspólnym działaniom rady merytorycznej i
przedstawicieli branży“, wyjaśnia Frank Venjakob powód przenosin do hal 9 i
10. Congress@it-sa będzie się również w przyszłości odbywać w
bezpośrednim sąsiedztwie targów w NCC West.
W dniach 10 - 12 października odbędzie się następna impreza it-sa w
Centrum Targowym w Norymberdze.
Impresje filmowe oraz szersza analiza imprezy it-sa 2016 są dostępne na
stronie: www.it-sa.de/review
it-sa Brasil – bezpieczeństwo IT dla Ameryki Południowej
Konferencja na temat bezpieczeństwa IT it-sa Brasil, która miała miejsce w
dniach 13 i 14 września 2016 w São Paulo, była świetną okazją do wspólnego
spotkania się osób z branży oraz decydentów. Zorganizowana po raz trzeci
przez NürnbergMesse Brasil konferencja była platformą do dyskusji ekspertów
ze znanych firm takich jak Microsoft czy KPMG, a także przedstawicieli
instytutów badawczych i urzędów. Konferencji towarzyszyła wystawa w foyer.
Znane brazylijskie organizacje zrzeszające przedstawicieli gospodarki,
wspierają it-sa Brasil podobnie jak TeleTrusT, organizator wspólnego stoiska
działającego pod hasłem „IT-Security made in Germany“.
Targi o tematyce bezpieczeństwa na NürnbergMesse
NürnbergMesse to kompetentny partner w zakresie tematyki bezpieczeństwa.
Dzięki takim imprezom jak Enforce Tac – targi dla przedstawicieli służb i
wojska, it-sa i it-sa Brasil – targi branżowe dotyczące bezpieczeństwa IT,
FeuerTRUTZ – targi specjalistyczne z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej,
Perimeter Protection – targi ochrony obwodowej, FIRE & SECURITY INDIA
EXPO oraz U.T.SEC – Unmanned Technologies & Security gromadzą w
jednym miejscu ponad 1.000 wystawców oraz ponad 20.000 odwiedzających
z całego świta.
Osoby kontaktowe 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
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Kontakt dla przedstawicieli prasy, pod którym można uzyskać informacje
o izraelskim wspólnym stoisku:
achiada@export.gov.il
www.export.gov.il
Kontakt dla przedstawicieli prasy, pod którym można uzyskać informacje
o francuskim wspólnym stoisku:
florian.schnitzler@businessfrance.fr
www.businessfrance.fr
Wszystkie teksty dla praso oraz dalsze informacje, zdjęcia i filmy są dostępne
na stronie: www.it-sa.de/press
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