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zabezpečení IT jako těžiště Mnichovské bezpečnostní konference
a Munich Cyber Security Conference
přední veletrh zabezpečení IT it-sa potvrzuje svůj význam:
plocha předchozího ročníku téměř kompletně vyprodána 8 měsíců
před zahájením veletrhu it-sa 2018
doprovodný program s mezinárodním zaměřením a specifickým
oborovým know-how
úspěch veletrhu it-sa podporují silní partneři

V průběhu digitalizace ekonomiky, veřejné právy i politiky je kybernetická
bezpečnost naléhavou výzvou, s níž se šéfové států a firem musejí
vyrovnávat. Na Mnichovské bezpečnostní konferenci a Munich Cyber
Security Conference se tak tomuto tématu dostane zvláštní pozornosti.
Rostoucí význam zabezpečené IT infrastruktury dokládá také vývoj veletrhu
it-sa, který v této oblasti přitahuje největší množství vystavovatelů na světě.
Osm měsíců před zahájením it-sa 2018 je už rezervováno 95 procent
výstavní plochy předchozí edice. Přední zástupci oboru se setkají od 9. do
11. října 2018 na norimberském výstavišti.
Zabezpečení IT a kybernetická bezpečnost jsou s probíhající digitalizací stále
důležitější – společensky, hospodářsky i politicky. Tento trend je velmi dobře
vidět také na zájmu o it-sa 2018, veletrh zabezpečení IT s nejvyšším počtem
vystavovatelů na světě a přední oborovou akci v Evropě. „Přihlášeni už jsou
prakticky všichni renomovaní poskytovatelé v oblasti zabezpečení IT i velké
mezinárodní korporace s divizemi zaměřenými na kybernetickou bezpečnost,“
říká s potěšením Frank Venjakob, Executive Director veletrhu it-sa. „Řada firem
se na it-sa 2018 představí ve větším formátu,“ pokračuje Venjakob. Veletrh it-sa
tak podtrhuje svou vedoucí úlohu jako platforma pro dialog expertů na
zabezpečení IT a vedoucích pracovníků.

Přípravy jsou v plném proudu – na národní i mezinárodní úrovni
Organizátoři na letošní edici už teď intenzivně pracují, aby veletrh it-sa mohl
pokračovat ve své úspěšné historii. Proto úzce spolupracují se subjekty z oboru
a jsou v přímém kontaktu s profesními sdruženími a organizacemi. „Veletrh it-sa
si tak neustále udržuje aktuální přehled. Dostáváme velmi relevantní impulzy pro
jeho další rozvoj a pro doprovodný kongresový program,“ říká Frank Venjakob.
Veletrh se tak do budoucna bude například více zaměřovat na uživatelské
scénáře – od čtvrté průmyslové revoluce přes fintech a kritickou infrastrukturu až
po veřejnou správu a zdravotnictví. Zájemci se letos opět mohou těšit na větší
nabídku pro konkrétní obory a na relevantní formáty v doprovodném programu.
Také v mezinárodním měřítku se it-sa dál rozvíjí. Na novém mezinárodním fóru
budou poprvé zařazeny přednášky v angličtině. Souběžně se realizují přípravy na
první veletrh it-sa Indie, který se uskuteční 24. a 25. května 2018 v Bombaji.
Společnost NürnbergMesse kromě toho využívá své kontakty v odvětví
zabezpečení IT a už řadu let organizuje německý pavilon na konferenci RSA
v San Francisku. V roce 2018 společnost NürnbergMesse také poprvé zajišťuje
bavorskou účast na veletrhu Infosecurity Europe.
it-sa s podporou silných partnerů
Za veletrhem it-sa stojí vedle německého Spolkového úřadu pro bezpečnost
v oblasti informačních technologií (BSI) a sdružení Bitkom coby odborných
garantů a Spolkového svazu zabezpečení IT TeleTrusT jako premium partnera
celá řada dalších renomovaných partnerů.
Veletrh it-sa zároveň letos poprvé vystupuje jako sponzor Munich Cyber Security
Conference, která se koná den před Mnichovskou bezpečnostní konferencí.
„Děkujeme našim věrným zákazníkům a partnerům za podporu, kterou nám
v mnoha případech prokazují už řadu let. Budeme s nimi v této úspěšné cestě
pokračovat,“ uzavírá šéf akce Frank Venjakob.
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 &
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Security se setkává přibližně 1200 vystavovatelů a cca 30 000 návštěvníků
z celého světa. Další informace na: www.nuernbergmesse.de/security
Kontaktní osoby pro média
Thomas Philipp Haas, Lena Vogl
T
+49 911 860 683 23
F
+49 911 860 612 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
@itsa_Messe
#itsa18
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