
Firma

Sektör

Adres

Tel

Yetkili

GSM

FÝRMA WEB ÜRÜN HEDEF KÝTLE

Allied Soft

www.alliedsoft.net

Siber güvenlik, teknolojik çözümler ve uygulamalý 

eðitimler

Biliºim sistemleri entegratörleri, sistem 

mühendisleri, hükümet yetkilileri, siber güvenlik 

taþeronlarý ve e-saðlýk uzmanlarý 

ÝST ANK

Alpha 

Industries Inc

www.alphaindustries.com

Soðuk hava, uçucu personel ve görev montlarý Askeri tip moda satan özel sector temsilcileri, 

AVM yetkilileri, Zincir maðaza satýnalma 

yetkilileri, moda yazarlarý, üretici ve daðýtýcýlar 
ÝST ANK

Analitycs

www.analitycscorp.com

Toz / silika , asbest , kurþun , kaynak dumaný , 

hidrokarbonlar gibi kirletici malzeme kullanýlan 

yerlerde periodik tesler saðlanmasý konularýnda 

petrol, araba / kamyon / uçak, tersane, ilaç ve 

elektronik eþya üreticileri yaný sýra madencilik , 

tarým, ulaþým ve týb sanayi üreticiler ve saðlýk, iþ 

güvenliði departmanlarý ile doðrudan çalýþmaktadýr. 

Test ve sarf tüketim malzemelerinin temini ve testin 

gerçekleþtirilmesi hususlarýnda hizmet vermektedir.

Saðlýk Bakanlýðý ve Çalýþma ve sosyal güvenlik 

bakanlýklarý personelleri, taþeronlarý, Ýþ 

güvenliði þirketleri, Büyük fabrika yetkilileri

ÝST ANK

Cyfir and 

CyTech

www.cyfir.com 

Dijital adli analiz, elektronik araþtýrma ve dijital adli 

soruþturma ve iç tehtid ve siber suçlar ile 

mücadele konularýnda uzmanlaþmýþtýr. Personel 

eðitimi, eðitim materyalleri geliþtirme konularýnda 

uzmanlaþmýþtýr. 

Adalet bakanlýðý , istihbarat ve Ýç Ýþleri 

Bakanlýðý, polis, tedarikçileri, siber güvenlik 

þirketleri , sistem mühendisleri ve taþeronlarý ve 

distribütörler 

ÝST ANK

Hickory Ground 

Solutions

www.hickoryground.com

Siber güvenlik ve teknoloji danýþmanlýðý Biliþim sistemleri entegratörleri, Devlet siber 

güvenlik IT'leri, Ýstihbarat ve güvenlik birimleri 

biliþim departmanlarý, Bankalar ve diðer mali 

kuruluþlar, veri merkezleri...

ÝST ANK

www.int-tech-sales.com

www.otistec.com

MAC 

Aerospace 

www.macaerospace.com

askeri uçak, radar ve silah sistemleri, bakým, 

onarým ve parça ve bileþen tedarik çözümleri

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri, Savunma 

sanayi distribütörleri, Savunma Bakanlýðý 

yöneticileri ve satýnalma sorumlularý ile 

mütahhitleri. Havacýlýk parça üreticileri ve 

tedarikçileri

ÝST ANK

ReavesColey 

PLLC

http://www.reavescoley.com

Uluslararasý Hükümet müteahhitliði konusunda 

ABD'ye ihraçat yasalarý ve uyumluluk konularýnda 

müþterilerine hizmet vermektedir. 

ABD'ye ihracat yapmak isteyen firma 

temsilcileri, hukuk firmalarý. ABD firmalarýyla 

çalýþan tüm firmalar...

ÝST ANK

Terra Majic 

LLC

www.terramajic.com

Video inceleme/görüntüleme ve algýlama 

yazýlýmlarý. 

Liman ve havaalaný yöneticileri, Adalet 

bakanlýðý, trafik kontrol, Polis ve kolluk 

kuvvetleri yöneticileri, Anti Terör Güçleri biliþim 

departmanlarý, siber güvenlik birimleri, 

Ýstihbarat ve güvenlik biliþim departmanlarý ve 

tedarikçileri ve taþeronlarý

ÝST ANK

TST Tactical 

Defense 

Solutions, 

Inc. www.tstdefense.com

Ultra - hafif kompozit malzemeler, Zýrh Çözümleri 

[Denizcilik&Havacýlýk] 

Koruyucu ve Blast Dirençli Boyalar 

Kara, Hava ve Deniz kuvvetleri,Gemi 

inþaatçýlarý ve konuya iliþkin kompozit malzeme 

üreticileri, Savunma sanayi müteahitleri... 
ÝST ANK

Firmanýz 

hakkýnda

Görüþmelere katýlacak yetkilinizin GSM'i

Firmanýzýn faaliyet alaný, daha önce ABD ile çalýþýp çalýþmadýðý ve önemli gördüðünüz hususlar hakkýnda bilgi veriniz...

ÝST

Görüþmek istediðiniz 

firmalarý iþaretleyiniz

ANK

International 

Technology 

Sales / Otis 

Tech

ABD ordusunun piyade silahlarýnýn %99'a yakýný 

OTÝS'in üretip daðýttýmýný gerçekleþtirdiði "Piyade 

Silahlarý Temizleme" seti ile gerçekleþtirilmektedir. 

Askeri temsilciler, satýn alma yetkilileri, kolluk 

kuvvetleri ve silah tedarikçileri yetkilileri ile 

taþeronlarý, küçük boyutlu silah üreticileri


