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7 Nisan 2014
B2B Meetings (09:00 – 17:00)

8 Nisan 2014
B2B Meetings (09:00 – 17:00)

9 Nisan 2014
B2B Meetings (09:00 – 13:00)

10 Nisan 2014 
B2B Meetings (09:00 – 13:00)
RECEPTION   (18:00)

11 Nisan 2014
B2B Meetings (09:00 – 13:00)

Istanbul, Ritz Carlton Hotel

Ankara Sheraton Hotel



  

Allied Soft ( ) -Allied Soft önde gelen finans, saðlýk, üretim, 
teknoloji sektörlerinde Amerika Birleþik Devletleri, Avrupa ve Orta Doðu'da eðitim 
organizasyonlarý için kritik hizmetler vermektedir. Allied Soft çözümleri ile özel, 
kamu ve uluslararasý organizasyonlarýn güvenini saðlamýþtýr. Allied Soft uygulamalý 
eðitim ve teknoloji çözümlerini hazýrlarken, en iyi hizmeti ve deneyimlerini aktara 
bilmek amacýyla kurumlarýn ve hükümetlerin üst düzey yetkilileri ile yakýn 
temaslarda bulunur.  Bu baðlamda Allied Soft en geliþkin teknolojiyi saðlamasý ile 
ünlenmiþtir. Allied Soft toplantý sürecinde sistem mühendisleri, hükümet yetkilileri, 
siber güvenlik taþeronlarý ve e-saðlýk uzmanlarý ile görüþmek istemektedirler.

Alpha Industries ( ) Alpha 1959 yýlýnda ABD savunma 
bakanlýðý taþeronu olarak kurulmuþ olup 80'li yýllarýn baþýnda dýþ giyim ticaret 
þirketine geçiþ yapmýþtýr. Alpha NATIC labratuarlarýnda üretilmiþ Ýþ dýþ giyim ve 
aksesuarlarý üzerine uzmanlaþmýþtýr. Günümüzde üretimin çoðunluðu ticari 
pazarda tüketilmekle beraber dünya çapýnda özel birliklere ve askeriye tedariði 
devam etmektedir. Alpha Endüstirinin üç temel pazarý vardýr : Genel perakende 
pazarý ve distribütörleri, büyük parakende zincirler ve askeriye ve askeriye 
taþeronlarý. Alpha toplantý sürecinde askeri tip moda satan özel sector temsilcileri, 
AVM yetkilileri, Zincir maðaza satýnalma yetkilileri, moda yazarlarý, üretici ve 
daðýtýcýlar ile görüþmek istemektedirler. 

Analytics (  Analytics Corporation, bir gurup Richmond , 
VA týp doktorlarý tarafýndan 1977 yýlýnda kurulmuþtur . Laboratuvar iþ yerleri ve 
toplum saðlýðý için endiþe veren toz / silika , asbest , kurþun , kaynak dumaný , 
hidrokarbonlar gibi kirletici maddelerin analizlerini gerçekleþtirmeye baþladý. 
Þirketin misyonu yüksek kaliteli analitik hizmetleri uygun maaliyetler ile en etkin 
þekilde zamanýnda gerçekleþtirerek müþterileri ile uzun vaadeli iliþkiler kurmaktýr.

Analytics kimyasal, petrol , araba / kamyon / uçak , ilaç ve elektronik yaný 
sýramadencilik , tarým , ulaþým ve týbbi sanayi üreticilerinin iþ saðlýðý ve güvenliði 
birimleri ile doðrudan çalýþan analitik bir laboratuvardýr. Ayrýca  Analytics çevre 
saðlýðý ve güvenliði odalarý ve mühendislerine profesyonel danýþmanlýk hizmetide 
vermektedir. 

Her iki durumda da , Analytics iþyeri örnekleri almak için ekipman , sarf malzemeleri , 
ve tüm uzmanlýðý temin eder. Örnekler genelde 8 saatlik vardiya üzerinden toplanýr. 
Numuneler alýnýr sonra analiz için FedEx tarafýndan laboratuvara iletilir. Numuneler 
test edildikten sonra, Analytics sonuçlarý saðlýk ve güvenlik profesyonel bir rapor 
olarak sunar.

Bu sonuçlar daha sonra iþ yerinin güvenli olup olmadýðýný ve sorumluluklarýn yerine 
getirilip getirilmediðini belirlemek amacýyla, OSHA ve NIOSH tarafýndan geliþtirilen 
Mesleki Maruz Kalma Limtleri (OEL) ile karþýlaþtýrýlýr. Analytics toplantý sürecinde 
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý yetkilileri, Ýþ güvenliði ve saðlýðý firmalarý ve 
ihtiyaç duyabilecek fabrika yetkilileri ile görüþmek istemektedirler.

Cyfir (  ) and CyTech- CyFIR adli soruþturma ve destek çözümleri 
sunan konusunda lider bir firmadýr. CYTECH hizmetleri ve araçlarý günümüzün 
karmaþýk að soruþturmalarýný yönetebilmek amacýyla üst düzey dijital analistler 
tarafýndan yönetilmektedir. CyFIR deneyimli dijital adli týp uygulayýcýlarý tarafýndan 
tasarlanmýþtýr . CyFIR kýsa zamanda e-keþif, iç tehdit ve dijital adli soruþturma 
yetkililerince tercih edilir hale gelmiþtir.

CYTECH uzun yýllardýr, özellikle þebeke müdahalelerine hýzlý yanýt vererek davetsiz 
misafirleri tespit ve izole ederek iþiniz üzerindeki etkilerini azamiye indirme 
konusunda spesifik olarak uzmanlaþmýþtýr. CYTECH APT den baþlayarak hertürlü 
bilgisayar korsanlýðýna karþý en hassas verilerilerinizi koruma konusunda 
uzmanlaþmýþtýr.

www.alliedsoft.net

www.alphaindustries.com

www.analyticscorp.com)-

www.cyfir.com

CYTECH uzun yýllara dayanan personel eðitimi ve eðitime odaklý uygulama ve 
material eliþtirmede uzmandýr. Müþteri ihtiyaçlarý doðrultusunda kiþiye özel 
methodolijik eðitimler geliþtirir ve süreci hassasiyetle izler. CYTECH çok geniþ bir 
yalpezede eðitim desteði sunmaktadýr. 

Ýster tam zamanlý ister spesifik bir saldýrý ile mücadele etmek için CYFIR ve 
CYTECH hizmetleri size yardýmcý olamak için hazýr olacaktýr. 

CyFir temsilcileri toplantý sürecinde, adalet bakanlýðý , istihbarat ve Ýç Ýþleri 
Bakanlýðý, polis , siber güvenlik þirketleri , sistem mühendisleri , distribütörler ve 
diðer ilgili taraflarla ile görüþmek istemektedirler.  Ayrýca devlet kurumlarý için 
güvenlik ihtiyaçlarýný belirlemek için hükümet yetkilileri ve program yöneticileri ile 
tanýþmak istemektedirler.

Hickory Ground Solutions ( ) –Hickory Ground Solutions 
ABD ve müttefik ülkelerin savunma ve istihbarat birimlerine yönetim ve teknoloji 
danýþmanlýðý hizmetleri konusunda lider servis saðlayýcý olma hedefinde savunma 
ve siber güvenlik konularýnda özel uzmanlýðý olan servis saðlayýcý bir kuruluþtur. 
HGS toplantý sürecinde devlet system mühendisleri ve siber güvenlik uzmanlarý ile 
potansiyel müþteri ve partnerler ile görüþmek istemektedir. 

International Technology Sales (   and ) 
–International Technology Sales 1985 yýlýnda OTIS'in distribütörü ve temsilcisi 
olarak kurulmuþtur. Þirket misyonu müþterilerinin ihtiyaçlarýný deðerlendirerek 
gereksinimleri karþýlamak ve bu gereksinimler doðrultusunda organizasyonu 
adapte etmektir. OTIS ile gerçekleþtirilen Endeavor ile ABD ordusunun el 
silahlarýnýn 1 numaralý temizleme donanýmý firmasý ve ABD ordusunun el silahlarýn 
temizleme setlerinin %99 tedarikçisi yapmýþtýr. Otis toplantý sürecinde askeri 
temsilciler, satýn alma yetkilileri, kolluk kuvvetleri ve silah tedarikçileri ile görüþmek 
istemektedir.

MAC Aerospace ( ) MAC AEROSPACE savunma ile ilgili 
tüm yapýsal gereksinimleri ve elektro – mekanik bileþenlerinin tedariði konusunda 
müþterilerine özel çözümler saðlayan lojistik hizmet þirketidir. 

MAC OEM Stoklarýn edinimi ve tasarrufu konusunda uzmanlaþmýþtýr . MAC 
envanterinizin kapsamlý bir deðerlendirmesini yapar, deðiþen ve geliþen 
envanterindeki ürün ve parçalarý etkin bir þekilde müþterilerine sunmaktadýr.  

Kuruluþundan bu yana , MAC yedek parça ve bileþenlerini üreterek envanterini 
geniþletmeye devam etmektedir. MAC baþarýylaOEM ve MAC müþteriler için kazan 
-kazan senaryolarý ile sonuçlanan OEM konsinye stoklarý tahsis eder.

MAC ISO 9001:2008 sertifikalý kablo ve koþum takýmlarýnýn üreticisidir. MAC 
yapý/baský yetenekleri ile en iyi kalite ve teslimat performansý standartlarýný saðlar. 
MAC tüm üretilen ürünlerde teknik gereksinimleri saðlamayý garanti eder. MAC  
kablo koþumlarý, soketler, elektromekanik kartlar ve devreler/devre kartlarý 
konusunda uzmanlaþmýþtýr. 

Ayrýca çok geniþ teknik kütüphanesi, bulunmasý zor parçalarda dahil olmak üzere 
çok geniþ bir yelpazede tedarik saðlamaktadýr. MAC, 500.000 'den fazla çizimin 
yaný sýra mühendislik standartlarý, teknik özellikleri , direktifleri ve teknik kýlavuzlar 
oluþan teknik kütüphanesinin standartlarýný korumak için özel personeller istihdam 
etmektedir. MAC teknik veri yönetim sistemi, þirketinizin teknik verilerinin 
kataloglanmasýnda ve pazarda rekabet avantajýnýn korunmasýný saðlar. 

www.hickoryground.com

www.int-tech-sales.com www.otistec.com

www.macaerospace.com

MAC temsilcileri toplantý sürecinde havacýlýk ve havacýlýk üreticileri ve tedarikçileri , 
savunma sanayi temsilcileri , distribütörler ve diðer ilgili taraflarla görüþmek 
istemektedirler. 

Reaves Cooley  ( ) ReavesColey PLLC 2012 yýlýnýn Haziran 
ayýnda kuruldu. Hedefleri müþterilerimizin ihtiyaçlarýna cevap vermek için gerekli 
hýz ve hassasiyet en üst düzeye çýkarmak, geliþen uluslararasý ve hükümet 
müteahhitlik konularýnda ana ve hedef pazara yönelik seminerler ile müþterilerimizi 
piyasa içinde tutmak. Reaves Coley ihracat politikalarý ve ITAR konularda 
uzmanlaþmýþ bir hukuk firmasýdýr. Reaves Coley toplantý sürecinde partnerler, 
ihracatçýlar, distribütörler ve ABD ihracat yasalarýna ve uyum hakkýnda bilgi almak 
isteyen þirketler ile görüþmek istemektedirler. 

 TST Tactical Defense Solutions, Inc. (TDS) ( ) TST Tactical 
Defense Solutions, Inc. 2011 yýlýnda silah ve ilgili aksesuarlarý, mühimmat, 
koruyucu zýrh konularýnda askeri ve kolluk güçlerine danýþmanlýk ve eðitim 
saðlamak amacýyla kurulmuþtur. Þirketin misyonu operasyonel açýdan etkin 
ekipman ve hizmet çözümleri sunmaktýr. TST küçük çalýþýr prototipler, özel veya 
çeþitli uygulamalar için eski parçalarýn yenilerini üretmektedir. Ayrýca Lewis 
Machine & Tool, Ohio Ordnance Works, Glock, US Ordnance, L3 Insight ve EOTech 
gibi çeþitli silahlar ve aksesuarlarý distribütörüdür. 

Ultra - hafif kompozit malzemeden, çelik ve camdan araçlar ve gemiler için özel zýrh 
çözümleri tasarlar ve üretir. Ayrýca endüstriyel altyapý ve askeri / kolluk güçleri/ zýrh 
ve güvenlik eðitimi konusunda danýþmanlýk hizmeti sunmaktadýr. TST toplantý 
sürecinde TST ürünleri ve teknolojileri ile ilgili fýrsatlarý deðerlendirebilecek 
partnerler, askeri satýn alma yetkilileri, proje yöneticileri, gemi inþaatçýlarý ile 
görüþmek istemektedirler. 

Terramajic (  
Terramajic hükümet ve özel þirketler için geliþmiþ video / görüntüleme & izleme / 
tespit etme güvenlik yazýlým ürünleri konularýnda hizmet vermek amacýyla 2009 
yýlýnda kurulmuþtur. Þirket Video Gözetimi ve Teknik Güvenlik saðlar : Kritik alt yapý 
güvenliði ve metropoller için çok sayda video kaynaðý ve komuta merkezi için 
anahtar teslim yazýlým çözümleri üretmektedir. 
Video Analytics : Birden fazla kaynaktan gerçek zamanlý video analizi ve geliþmiþ 
çoklu biometric akýllý analitik ve uyarýlarý çözümleri.
 
Hükümetler ve Ticari müþteriler için çok sayýda gözetleme kamerasý çözümü: 
 Sayý sorunu ... Video ve görüntüler aþýrý hýzda büyüyor
 Zaman Sorun ... çok sayýda videodan doðru istihbaratý elde etmek
 Verimlilik problemi ... analistler , operatör veya güvenlik görevlileri
 Birleþtirilmiþ ve asimile edilmiþ... yüksek kalitede bilgiler
 Hýzlandýrýn ... karar vericiler için karar ve eylem süreci
 Maaliyet ... geniþ bir Alana çözüm ölçekleme

Terramajic temsilcileri toplantý sürecinde hükümet yetkilileri, kolluk görevlileri, 
taþýma acenteleri, sistem entegrasyonu , liman güvenlik görevlileri , havaalaný 
güvenlik görevlileri ve kritik tesis ve kuruluþlarýn güvenlik þirketleri ile görüþmek 
istemektedirler. 

Yukarýdaki firmala ile iþbirliði için bizimle temasa geçiniz...
· Ms Hatice MURPHY  
· Ms. Devrim EROL  
· Ms. Sule AKYUZ  

 www.reavescoley.com

www.tstdefense.com

www.terramajic.com)-

hatice@infuzeinternational.com
devrim.erol@diaz.com.tr
sule.akyuz@verizon.net


