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GALICIA EN ISRAEL, SEGUNDA EDICIÓN
SECTOR SEGURIDADE

I ISDEF 2013

Sexta exposición internacional de defensa e homeland security

A mostra máis importante de defensa, seguridade nacional e “cidade segura” en Israel.

do 04 ao 06 de xuño
www.isdefexpo.com

No ámbito da súa acción de promoción e cooperación, a Cámara de Comercio e Industria España-Israel en Galicia
e o IGAPE organizan unha acción de internacionalización en Israel entre os días 03 e 07 de xuño. A misión está
dirixida ao sector DEFENSA e SEGURIDADE, promovendo unha activa participación de representantes de empresas
e institucións galegas en ISDEF 2013 - principal evento do sector en Israel e un dos máis importantes do mundo-.

Datas importantes:
Viaxe: 03 a 07 de xuño
Feira ISDEF: 04 ao 06 xuño
Prazo de inscrición: 03 de maio

Seguridade nacional (HLS) e protección pública en Israel
Unha tradición de defensa intelixente.
A seguridade nacional foi sempre prioridade en Israel. A
necesidade de independencia e de creación de tecnoloxías
únicas levou hacia unha industria diversificada e competitiva, con produtos adecuados ás situacións e entornos máis
demandantes.
Israel ostenta unha sólida reputación e unha posición de
liderazgo como fonte autorizada de coñecemento e un confiable provedor de solucións innovadoras para todo o que se
refire a actividades de defensa e HLS.
A industria israelí ofrece unha extensa gama de sistemas,
produtos e tecnoloxías de vanguardia. Con desenvolvemen-

tos protagónicos no segmento de protección de vehículos
e as máis avanzadas soluciones en seguridade de portos e
aeroportos, Israel destacase entre os lideres mundiais neste
mercado crucial e estratéxico.
Israel creou unha industria de seguridade diversificada e
punteira, engadindo innovación a tecnoloxías existentes,
así como creando outras novas. Actualmente, Israel obtuvo
unha ben gañada reputación mundial ofrecendo avanzadas
solucións de seguridade, e continuando a súa colaboración
e alianzas con xogadores clave a nivel mundial na protección de aeroportos, portos, oficinas gubernamentais, institucións financeiras e centros recreacionales.

Arredor de 600 empresas israelíes manteñense activas no sector da seguridade; 35% en tecnoloxías, 35% en
produtos, 20% en software e IT, 10% en servizos
A industria de defensa israelí totalizou exportacións por $ 7200 millóns durante o 2010, convertíndose no sexto
exportador mundial.
Aproximadamente 350 empresas israelíes de seguridade exportan o seus produtos arredor do mundo.

¿Por qué ISDEF?
O lugar correcto, o momento correcto, as personas correctas
Os últimos e máis relevantes logros da industria global de HLS e defensa,
en un mercado líder como Israel.
ISDEF o principal evento internacional da industria de seguridade (HLS) e defensa en Israel. Unha exposición que
se consolidou nos últimos anos coma unha das feiras de maior renome mundial.
Unha plataforma integral, presentando empresas israelíes dos sectores de seguridade (HLS) e defensa, abrindo
portas a interesantes oportunidades de negocio destacando as últimas e máis innovadoras tecnoloxías desenvoltas
en sistemas e aplicacións de seguridade e defensa.
Unha importante ocasión para que a comunidade internacional da industria aumente as súas relacións de negocio
e establezca cooperacións estratéxicas. ISDEF ofrece un espazo ideal para empresas innovadoras de Israel e do
mundo, coa oportunidade única de construir pontes comerciais, redes de negocios e reforzar lazos coas figuras máis
relevantes da industria de seguridade e defensa.

¿Qué encontrarás en ISDEF?
Unha boa oportunidade para os fabricantes de coñecer clientes, crear contactos de negocios, e estar actualizado
coas tendencias do sector.
Acceso a clientes finais israelíes, delegacións internacionais, executivos da industria de seguridade e defensa.
Zona de exposición, stands, áreas de networking e conferencias; Unha experiencia vivencial completa.
Integración de toda a comunidade israelí de HLS e defensa co objetivo de promover negocios, tanto con empresas
locais como internacionais.
O evento adecuado e con maior asistencia para empresas que procuran descubrir e introducirse no mercado israelí,
así como acceder a oportunidades de negocio globais.

ISDEF CLAVES E FIGURAS
15,000 visitantes de máis de 60 países.
250 expositores de todo o mundo.
65 delegacións oficiais e comerciais.
Interacción con potenciais usuarios finais.
joint ventures e cooperación comercial.
Pabellóns nacionais.
Espazo de 5,000 m2.

Demostracións en vivo presentando os últimos produtos e tecnoloxías no mercado actual.
Cobertura de prensa local e internacional.
Conferencias e seminarios.
Networking e b2b meetings.
Exposición total ao mercado israelí e internacional de
defensa e HLS.

Coste por participante
€ 1790,00 (IVA no incluido)
Pasajes aéreos Galicia / Tel Aviv (seguro incluido).
Estancia en Hotel 4 * Tel Aviv / 4 noches.
Traslado aeropuerto / hotel
Participación en ISDEF 2013; Conferencia y exposición.
Agenda de reuniones con potenciales contactos.
Agenda a medida externa a la feria.

PROGRAMA
Día 1 - 03 de xuño
• Saída de España.
• Chegada a Tel-Aviv, Israel.
• Rexistro no Hotel.
• Recepción e Benvida.
Información xeral.
Día 2 -04 de xuño
ISDEF 2013 – Mostra e Conferencia
• Participación nas conferencias.
• Visita á exposición.
• Reunións; Axenda á medida.
Día 3 - 05 de xuño
ISDEF 2013 – Mostra e Conferencia
• Participación nas conferencias.
• Visita á exposición.
• Reunións; Axenda á medida.

Día 4 - 06 de xuño
ISDEF 2013 – Mostra e Conferencia
• Participación nas conferencias.
• Visita á exposición.
• Reunións; Axenda á medida.
Programa complementario (opcional)
visita aos principais centros de referencia do sector en Israel
e reunións con instituciones locais para reforzar a
cooperación e colaboración.
Día 5 - 07 de xuño
• Regreso a España.

INSCRIPCIONS
gestion@bilav-gt.com
Tel. (34) 986 071 442 / (34) 675 521 122
www.bilav-gt.com

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓN
1 - Requisitos de participación
- Participación de empresas galegas.
- Presentar a solicitude (ficha de inscrición) debidamente cuberta antes do 03 de maio de 2013 a gestion@bilav-gt.com
- Presentar copia do Pasaporte (alo menos 9 meses de vixencia).
- A inscrición será confirmada unha vez recibido o comprobante de pago.
- As empresas participantes serán seleccionadas por orde de chegada das inscricións.
- A Cámara e o Igape reservanse o dereito de rexeitar calquera solicitude de participación por incumprimento das condicións e prazos.
2 - Desenvolvemento
As empresas participantes deberán:
- Colaborar coa empresa organizadora do evento proporcionando a información solicitada.
- Participar nas reunións e eventos programados pola organización
- Seguir as directrices estabrecidas pola organización, relacionadas coa loxística da acción
3 – Pago
- Pago do custe total unha vez enviado o formulario de inscrición.
- Os pagos deberán ser efectuados por transferencia bancaria (a información facilitarase xunto ao formulario de inscrición)
- As facturas correspondentes serán emitidas e enviadas pola empresa Bilav GT, SL
- En caso de cancelación por parte da empresa, si a baixa é nos 15 días anteriores á realización da acción, non se reembolsará a
aportación.

