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TeleTrusT is Premium Partner van de it-sa



TeleTrusT en it-sa bekrachtigen wederzijdse samenwerking
Langjarige ondersteuning van de it-sa in Neurenberg en wereldwijd

De Federale Vereniging IT-Sicherheit TeleTrusT ondersteunt de wereldwijd
qua exposanten sterkste IT-beveiligingsvakbeurs it-sa met onmiddellijke
ingang als Premium Partner. De it-sa vestigde met 630 exposanten* en
12.780 vakbezoekers recentelijk nieuwe records en wordt sinds de
première ervan door TeleTrusT nauw begeleid. „TeleTrusT heeft vanaf het
begin een stempel gedrukt op de it-sa en de ontwikkeling van de beurs
nauw begeleid. We verheugen ons erop de op volledig vertrouwen
gebaseerde langjarige samenwerking met TeleTrusT als Premium Partner
te bezegelen en verder uit te bouwen“, stelt Frank Venjakob, Executive
Director it-sa, NürnbergMesse. TeleTrusT-directeur Dr. Holger Mühlbauer
verheugt zich op de it-sa 2018, die van 9 tot 11 oktober in het
beurscentrum van Neurenberg plaatsvindt: „De it-sa is voor onze
lidondernemingen het centrale dialoogplatform. Daarom zullen we ons als
Premium Partner in de toekomst nog meer inspannen bij de invulling van
de beurs en de begeleidende bijprogramma’s.“
Al in het verleden werkten de evenementorganisator NürnbergMesse en
TeleTrusT intensief samen bij de inhoudelijke verdere ontwikkeling van de it-sa
en het bijprogramma: TeleTrusT ondersteunt de it-sa sinds de première in
Neurenberg als lid van het adviescollege van de beurs en is actief
evenementpartner, bijvoorbeeld met een panel en discussierondes over
onderwerpen als Industrie 4.0. of Blockchain. Bovendien werkt de
NürnbergMesse ook bij de internationale zijtakken it-sa Brasil en it-sa India
nauw samen met de Federale Vereniging IT-beveiliging.

*

De bezoekers-, exposanten- en oppervlaktecijfers van deze beurs worden volgens de uniforme definities
van de FKM – (Duitse) Maatschappij voor vrijwillige controle van beurs- en expositiecijfers - vastgesteld en
gecertificeerd

it-sa is als dialoogplatform met betrekking tot cyberbeveiliging een vaste
beursafspraak
„Als internationaal vooraanstaand brancheplatform met hoge groeipercentages
is de it-sa een vaste beursafspraak voor IT-beveiligingsdeskundigen en het
topmanagement“, zo vat Dr. Holger Mühlbauer het resultaat samen van de
ontwikkeling in de laatste jaren. Met de verhuizing naar twee hallen, drie
internationale gemeenschappelijke stands, vier open forums en 1.650
deelnemers aan het begeleidende congresprogramma sloot de it-sa 2017
naadloos aan bij de positieve ontwikkeling van de voorgaande jaren en
onderstreepte haar rol als uniek dialoogplatform met betrekking tot het
onderwerp cyberbeveiliging.
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, it-sa Brasil en it-sa India – 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
circa 30.000 bezoekers uit de hele wereld bij elkaar.
Verdere informatie vindt u hier: www.nuernbergmesse.de/security
Contactpartners 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 persteksten evenals verdere informatie, foto’s en filmimpressies vindt u op:
www.it-sa.de/en/news
Volg de it-sa op Twitter!
@itsa_Messe
#itsa18
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