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Další růst: veletrh it-sa na výrazně větší ploše 

 

 rezervovaná plocha stánků vystavovatelů na it-sa 2018 výrazně 

převyšuje čísla předchozího roku 

 růst dán většími stánky a novými vystavovateli 

 další výstavní plochy jsou ještě k dispozici 

 

Na letošním veletrhu it-sa konaném od 9. do 11. října 2018 představí 

zúčastněné firmy svá řešení pro zabezpečení IT na ještě větší ploše. 

Rezervovaná čistá výstavní plocha už pět měsíců před zahájením veletrhu 

překračuje čísla z předchozího ročníku. Vedle rozšíření některých stánků 

k růstu it-sa 2018 přispívá také velký počet nových přihlášek. 

 

Poslední ročník it-sa zaznamenal dvouciferné tempo růstu na 630 vystavovatelů 

a 12 780 návštěvníků a také nárůst výstavní plochy o 46 procent. Tento 

dynamický vývoj pokračuje také v ročníku it-sa 2018. Na letošní edici obsadili jen 

dosud registrovaní vystavovatelé plochu už více než 11 000 metrů čtverečních 

v halách 9 a 10 s úrovněmi 10.0 a 10.1. Veletrh it-sa tak co do plochy pokračuje 

i v roce 2018 ve svém dvouciferném růstu. 

 

Větší stánky a nové firmy 

Společnosti a organizace jako Atlassian, Bechtle, LogPoint, NTT Security, 

Protected Networks a mnoho dalších se budou prezentovat na stáncích 

o výrazně větší ploše než v roce 2017. K tomu je třeba připočítat rostoucí 

poptávku ze strany firem, které se veletrhu zabezpečení IT s největším počtem 

vystavovatelů na světě zúčastní poprvé. it-sa tak podtrhuje své postavení hlavní 

platformy pro dialog v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

 

Včasná investice do prezentace na veletrhu 

„Firmy svá rozhodnutí ohledně it-sa 2018 činí brzy a do své prezentace na 

veletrhu intenzivně investují. Několik firem bude své produkty a své know-how 

demonstrovat na stáncích, které budou až třikrát větší než v předchozím roce,“ 

vysvětluje Frank Venjakob, výkonný ředitel veletrhu it-sa ve společnosti 

NürnbergMesse. Poptávky dostává tým Franka Venjakoba ze všech segmentů 

zabezpečení IT. „Vzrostl také zájem ze strany startupů,“ poznamenává Venjakob. 
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Další stánky jsou k dispozici 

Díky loňské změně hal, které veletrh na výstavišti obsadí, je k dispozici další 

kapacita. Ta by měla vyhovět velkému zájmu odvětví zabezpečení IT. Některé 

výstavní plochy jsou ještě k dispozici. Případní zájemci z řad firem, organizací 

a profesních sdružení získají více informací o it-sa, podrobnou recenzi 

předchozích veletrhů a údaje pro registraci na: www.it-sa.de/become-exhibitor 

 

Veletrhy o zabezpečení pořádané společností NürnbergMesse 

Společnost NürnbergMesse disponuje v oblasti zabezpečení prokazatelným 

know-how. Na akcích jako Enforce Tac (odborný veletrh zaměřený na law 

enforcement), it-sa, it-sa Brazílie a it-sa Indie (odborné veletrhy kybernetické 

bezpečnosti), FeuerTRUTZ (odborný veletrh preventivní požární bezpečnosti), 

Perimeter Protection (odborný veletrh zaměřený na ochranu otevřených areálů), 

FIRE & SECURITY INDIA EXPO, ale také U.T.SEC – Unmanned Technologies & 

Security se setkává přibližně 1400 vystavovatelů a cca 36 000 návštěvníků 

z celého světa. 

 

Další informace na: www.nuernbergmesse.de/security 

 

Kontaktní osoby pro média 

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 

 

Všechny texty pro média a další informace, fotografie a videa najdete na: 

www.it-sa.de/en/news 

 

Sledujte veletrh it-sa na Twitteru, LinkedInu a YouTube! 

@itsa_Messe 
#itsa18 
#homeofITsecurity 


