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„Home of IT Security“ nog groter en internationaler: 
De it-sa in Neurenberg is goed voor nieuwe topscores 

 

 Nieuwe recordcijfers: 750 exposanten in vier hallen 

 Weer meer bezoekers, internationaal sterk in de plus 

 Vier internationale gemeenschappelijke stands 

 Programma met congressen en fora over actuele thema's uitgebreider 

dan ooit 

 IDEE winnaar van de CyberEconomy Match-up UP19@it-sa 

 

753 exposanten1 (tegen 698 in 2018) uit 25 landen maakten samen met de 

15.632 internationale branchespecialisten die de beurs bezochten (14.290 in 

2018) het beurscentrum van Neurenberg drie dagen lang tot het trefpunt van 

de internationale gemeenschap van IT-veiligheidsspecialisten.2 In de circa 

350 bijdragen die gegeven werden op de diverse fora en de dertig 

evenementen in het onder dezelfde paraplu gehouden congres, werd op 

deze grootste vakbeurs ter wereld voor specialisten in de IT-veiligheid 

beleidsmakers en deskundigen informatie geboden over alle aspecten van 

gegevensbescherming en -beveiliging. „De it-sa is de beurs waar iedereen 

die zich professioneel bezighoudt met het onderwerp IT-veiligheid altijd weer 

graag naartoe gaat. De duidelijke plus die het aantal exposanten en 

bezoekers vertoont en de andermaal vergrote tentoonstellingsvloer 

bevestigen hoe relevant de it-sa is als toonaangevend internationaal 

platform voor cybersecurity“, zegt Petra Wolf, directielid van de 

organiserende NürnbergMesse. 

 

Parallel aan de toename van de hoeveelheid exposanten is ook het aantal 

bezoekers aan de beurs opnieuw gestegen. „Daarbij gaf het aantal 

beursbezoekers uit het buitenland met een plus van 20 procent een nog grotere 

groei te zien dan de belangstelling vanuit eigen land. Daarmee heeft de duidelijke 

trend van de voorgaande jaren, dat de it-sa ook steeds internationaler wordt, zich 

                                                
1 De tellingen van de aantallen bezoekers, exposanten en vierkante meters op deze beurs worden berekend en 

gecertificeerd volgens de standaarddefinities van de FKM – de Duitse instantie voor vrijwillige controle van beurs- 
en tentoonstellingscijfers. 
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voortgezet. Naast de Duitstalige landen zijn hiermee nog veel meer landen in 

Europa goed bediend“, is de concrete constatering van Frank Venjakob, directeur 

van de it-sa. 

 

Vier internationale gemeenschappelijke stands 

Voor wat betreft de exposanten was de it-sa van 2019 al even sterk internationaal 

van karakter: bedrijven uit Nederland, Baskenland, Oostenrijk en de Tsjechische 

Republiek presenteerden zich allemaal op gemeenschappelijke stands van hun 

eigen land. Hoe belangrijk de it-sa kan zijn voor de grensoverschrijdende 

samenwerking als het gaat om cybersecurity bleek bijvoorbeeld ook tijdens het 

„Duits-Nederlands IT-veiligheidsontbijt“, waar onder meer de Nederlandse consul-

generaal Paul Ymkers bij aanzat. De uitnodiging hiertoe kwam van TeleTrusT, de 

Duitse belangenvereniging voor de IT-veiligheid. Ook delegaties uit Oostenrijk en 

de Tsjechische Republiek waren hierbij aanwezig. 

 

Forumprogramma met Special Keynote door bestsellerauteur Misha Glenny 

Verdeeld over vijf open fora, waaronder het International Forum waar Engels de 

voertaal was, boden de circa 350 bijdragen een intrigerende kijk op de IT-

veiligheid. Hoogtepunt was de Special Keynote van de Britse onderzoeksjournalist 

Misha Glenny, auteur van „McMafia“, op de laatste beursdag. Hij nam zijn 

toehoorders mee op een reis door de wereld van de georganiseerde criminaliteit, 

het darknet en verschillende vormen van cybercriminaliteit. Doordat er via internet 

steeds meer zaken met elkaar verbonden raken en beslissingen dankzij machinaal 

leren steeds vaker geautomatiseerd worden genomen, hebben we volgens Glenny 

tegenwoordig te maken met een nieuwe uitdaging op het gebied van 

cybersecurity. De mens kan zich nauwelijks nog een voorstelling maken van de 

dimensie van de toegepaste algoritmes, zodat het risico bestaat dat we er straks 

totaal geen vat meer op hebben. 

 

Congress@it-sa met dertig evenementen onder één dak 

Ook het begeleidende congresprogramma Congress@it-sa onderstreepte met 

dertig evenementen hoe relevant de it-sa inmiddels is als dialoog voor 

cybersecurity. De congresgangers konden hier hun voordeel doen met kennis die 

specifiek was toegesneden op onderwerpen als IT-security voor de middenstand 

of bij de industriële productie. Ook werd uitgebreid informatie gegeven over de 

toepassing van kunstmatige intelligentie. Ook dit jaar vonden ter gelegenheid van 

de it-sa in Neurenberg weer twee bekende evenementen plaats, namelijk de Dag 
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van de IT-basisbescherming en de jaarlijkse vergadering van toezichthouders voor 

de informatiebeveiliging in de diverse Duitse deelstaten en gemeenten. 

 

Startup IDEE winnaar van de UP19@it-sa Award 

In de pitch voor startups bij de CyberEconomy Match-up UP19@it-sa was het 

ditmaal een bedrijf uit München, IDEE, dat er uitsprong. Na een korte pitch en de 

networkingfase met investeerders en vertegenwoordigers uit de IT- 

veiligheidsbranche mocht dit bedrijf de UP@it-sa AWARD in ontvangst nemen. 

 

De volgende it-sa vindt plaats van 6 tot en met 8 oktober 2020 in het beurscentrum 

van Neurenberg. 

 

De veiligheidsbeurzen van de NürnbergMesse 

De NürnbergMesse heeft zijn waarde als het gaat om het thema veiligheid al 

ruimschoots bewezen. Met evenementen als de Enforce Tac – de vakbeurs voor 

Law Enforcement, de it-sa en de it-sa India – vakbeurzen voor de ict-veiligheid, de 

FeuerTrutz – een vakbeurs voor preventieve brandbeveiliging, de Perimeter 

Protection – vakbeurs voor omgevingsbeveiliging FIRE & SECURITY INDIA EXPO 

en de U.T.SEC – Summit for Drones, Unmanned Technologies & Security brengt 

de beursorganisatie in totaal tegen de 1600 exposanten en zo'n 41.000 bezoekers 

van over de hele wereld bij elkaar. 

 

Ga voor meer informatie naar: www.nuernbergmesse.de/security 

 

Contactpersonen 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 persberichten en nadere informatie, foto's en gefilmde impressies zijn te 

vinden op: www.it-sa.de/en/news 

 

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

 
@itsa_Messe 

#itsa19 

#UP19itsa 
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