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De it-sa wordt steeds groter




Vijf maanden voor het begin van de beurs is al een 25% groter
vloeroppervlak gereserveerd
De verplaatsing van de hallen 9 en 10 biedt meer ruimte om te
groeien
Voortzetting van het geslaagde beursconcept

De grootste IT-veiligheidsvakbeurs met de meeste exposanten groeit
nog steeds: Nog vijf maanden te gaan en nu al overstijgt het
gereserveerde vloeroppervlak voor de it-sa 2017 de beurs van vorig
jaar met 25%. Om aan de grote vraag van zowel binnen- als
buitenlandse IT-veiligheidsaanbieders te kunnen voldoen, vindt de itsa van 10 tot 12 oktober in twee hallen van het Messezentrum
Nürnberg (beurscomplex in Nürnberg) plaats.
Die afpersingssoftware „WannaCry“ heeft in korte tijd wereldwijd
honderdduizenden computers lamgelegd. Daartoe behoren ook computers
van de Deutschen Bahn en van ziekenhuizen. De aanval toonde eens
temeer, hoe kwetsbaar moderne IT-infrastructuren zijn. Op de vakbeurs itsa is te vinden hoe bedrijven en organisaties zich tegen de veelvuldige
veiligheidsbedreigingen kunnen beschermen. Door de duidelijke focus op
het thema IT-security heeft de beurs in de afgelopen jaren een uitstekende
positie in het Europese beurslandschap verworven. Met tenminste 489
exposanten bereikte de organisatie in 2016 de grenzen van haar capaciteit
in hal 12 waarin de beurs plaatsvond. Daarom verhuist de it-sa 2017 naar
de hallen 9 en 10. En nu al ligt het gereserveerde vloeroppervlak 25%
hoger dan voor de beurs van vorig jaar.
Positieve feedback van de exposanten
„De positieve feedback van de huidige exposanten, evenals de talrijke
nieuwe aanmeldingen en veel grotere stands staan garant voor een nog
grotere it-sa. Door de verhuizing zijn wij qua ruimte voorbereid op een
verdere groei van it-sa“, aldus Frank Venjakob, Executive Director it-sa,
NürnbergMesse. Bezoekers bereiken de vakbeurs nu direct via de ingang
“Mitte”
van
het
Messezentrum
Nürnberg.
Het
aanvullende

congresprogramma Congress@it-sa vindt zoals gebruikelijk in de directe
omgeving van de beurs plaats en is eveneens toegankelijk via de ingang
“Mitte”.
Uitgebreid marktoverzicht als succesconcept
Het beursconcept blijkt nog steeds zeer succesvol: Tot aan de fysieke
bescherming van computercentra dekt de it-sa het complete spectrum aan
IT-security-oplossingen op het gebied van hard- en software, onderzoek,
advies en service. Bijdragen van exposanten in open forums vullen het
aanbod aan informatie aan met praktijkgerichte kennis, knowhow van de
branche en discussies over actuele IT-veiligheidskwesties. Een onlangs
gehouden enquête onder leden van het Bundesverband IT-Sicherheit
TeleTrusT ten aanzien van voorkeuren en mogelijkheden tot deelname aan
IT-veiligheidsbeurzen leerde dat de it-sa de grootste bekendheid onder alle
relevante beurzen in Europa geniet.
Informatie over de laatste it-sa en een terugblik op video onder:
www.it-sa.de/review
Veiligheidsbeurzen in de NürnbergMesse
De NürnbergMesse beschikt over een voortreffelijke competentie op het
gebied van veiligheid. Met beurzen zoals Enforce Tac – vakbeurs voor Law
Enforcement, it-sa en it-sa Brasil – vakbeurzen voor IT-veiligheid,
FeuerTRUTZ – vakbeurs voor brandpreventie, Perimeter Protection –
vakbeurs voor terreinbeveiliging FIRE & SECURITY INDIA EXPO evenals
de U.T.SEC – Unmanned Technologies & Security vinden in totaal
ongeveer 1.200 exposanten en ca. 30.000 bezoekers uit de hele wereld
elkaar.
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#itsa17
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