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Terörle mücadele, malların dolaşımının kontrolü ve 
uluslararası sınırlardaki personelin izlenmesi gibi birçok kritik 
konu nedeniyle devletler askeri radar teknolojileri ile sınır 
güvenliğine yönelik yatırımlarını sürdürmektedirler.

Giderek artan ve ortaya çıkan güvenlik tehditleriyle sınır 
güvenliği pazarının da toplam değeri piyasaya sunulan yeni 
ürünler ile birlikte, aylık 20 milyar £ olmuştur.

Sınır gözetimi ve tespit stratejilerinin güçlendirilmesi, insanlı ve 
insansız araçların ve biyometrik teknolojilerin etkin bir şekilde 
kullanımı ve kara, deniz ve hava sınırlarına yönelik tehditlere 
ilişkin farkındalığın arttırılması, bu uluslararası etkinliğin 
merkezinde yer alan konulardır. Tüm bu konular; askeri 
yetkililer, sınır kontrolü ve gümrük görevlileri, çözüm üreticiler, 
iş adamları ve teknoloji uzmanları tarafından ele alınacaktır.
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Neden 
Katılmalısınız?
• Sınır güvenliği ve askeri radar teknolojilerini her yönüyle ele alan tek büyük zirvedir,

• Yerel, ulusal, federal ve uluslararası düzeydeki kamu yönetimindeki karar vericilerle tanışma imkanı

• Kıdemli devlet yetkililerinin ilgisini çeken kapsamlı, iki günlük konferans konuları

• Dünyanın dört bir yanından gelecek konuşmacılar yerel firmalarımız ile buluşacaklar

• Milyon dolarlık donanım, ürün ve hizmetlere erişim imkânı

• Sınır güvenliği ve askeri radar alanında en güncel proje önerilerini tanıma imkanı

• Ulusal ve uluslararası medyada ile görünürlük imkanı,

• Gelecek yabancı firma yetkilileri ile yeni pazarlara açılma imkanı
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SINIR GÜVENLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK

İLETİŞİM SİSTEMLERİ

OPTİK & KAMERA SİSTEMLERİ

IT VE SİBER GÜVENLİK

KRİTİK ASKERİ EKİPMAN VE

TEKNOLOJİLERİ

KİMLER KATILMALI
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Muhtemel Konferans Konuları
Sınırlardaki Hava ve Deniz Kuvvetlerinin Entegrasyonu
• Entegre hava ve deniz kuvvetlerinin müdahale, yakalama ve kara, deniz ve havadaki tehditleri ortadan kaldırma çalışmaları

Sınır Güvenliğinin Arttırılması
• Yerel Düzeydeki Girişim ve Stratejiler; Yerel strateji ve yaklaşımlar

Değişen Çevrede Günümüzün ve Geleceğin Tehditleriyle Mücadele
• Sürekli değişim yaşayan bir çevrede yürütülen, günümüzün ve geleceğin tehditleriyle mücadele süreci

İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Drone Cihazlarıyla Yürütülen Tespit ve İzleme Çalışmaları: 
• İnsansız hava araçlarının kullanımında yaşanan artış, emniyet ve güvenlik alanlarındaki zorluklar ve insansız hava araçlarının 
marka ve yük tipi açısından tespiti ve tanımlanması

Sınır Güvenliğinde Biyometrik Teknolojiler
• Gelişmiş biyometrik teknolojilerin kullanımına ilişkin yeni operasyonel deneyimlerle ilgili bilgiler

Hedefleme Sistemleri/BT Araçları
• Tehdit teşkil eden kişi ve ürünlerin tespitini gerçekleştiren kurumlar arasındaki bilgi paylaşımı ve BT araçları

Temassız Parmak İzi Cihazları ile Sınır Güvenliğinde Daha Etkili Çözümler
• Yüksek hızlı biyometrik teknolojiler ve güvenlik arasındaki çok yönlü ilişki,
• Başarılı uygulamaların değişmezleri: Müşterek çalışma, doğruluk ve güvenilirlik.

Askeri Radar Sistemlerinde Kilit Sorunların Belirlenmesi - Yeni Çözümler Üretilmesi
• Entegrasyonu geliştirmek ve tehdit algılama düzeyini arttırmak için eski radar sistemlerinin güncellenmesi
• Karmaşık ve yoğun çalışma ortamlarında ortaya çıkan tehditlerin tespit ve takip edilmesi

Etkili Menzili Arttırmak İçin Bilişsel ve Entegre Sistemler Geliştirilmesi 
• Bilişsel radar sistemlerinin pratik uygulamasına yönelik çalışmalar yapılması
• Şebekelenmiş radar için sensör veri füzyonu
• Pasif radarların güçlendirilmesi
• Tehdit algılamayı ve gözetim menzilini iyileştirmek için pasif ve aktif radarın birleştirilmesi
• Pasif radar sistemlerinin sinyal işleme fonksiyonunun geliştirilmesi
• Sonuç paneli: güncellenmiş radar sistemlerinin bilişim ağırlıklı savaş alanına entegre edilmesi 

Radar Yakalama ve Dayanıklılığının Arttırılması 
• Yeni radar sistemlerindeki gelişmelerin tespit edilmesi ve hayata geçirilmesi için geliştirilen elektronik istihbarat 
teknolojilerinin kullanılması
• Elektromanyetik spektrum: Askeri radar ve elektronik savaşta karşılaşılan sorunlar 

Hava Gözetlemesi, Hava Savunması
• Uzun menzilli hava savunma radar bantlarında işbirliği olmadan hedef tanımanın iyileştirilmesi 
• Arama radarlarının iyileştirilmesi için fazlı dizi radar kullanılması ve ortaya çıkan 3B teknolojisinde yaşanan sorunların aşılması
• Durumsal farkındalığı arttırmak için radarların diğer sensör türleriyle entegre edilmesi
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ANA İŞ ORTAKLIĞI PAKETİ 
• Sadece 1 şirket ile sınırlıdır
• Protokol konuşmalarında 1 adet konuşma yapma hakkı
• İlgili oturumda 1 adet konuşma yapma hakkı
• Kayıt masası alanında 1 adet reklam hakkı
• Ana salondaki konuşmacı masasında 1 adet reklam hakkı
• Ana toplantı salonuna şirketin adı verilecek
• 
• 24m2 sergi alanı (boş alan)
• Ana salonun giriş kapısında şirket logosu yer alacaktır
• 16 kişilik ücretsiz katılım hakkı
• Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürü konulacaktır
• Şirkete teşekkür plaketi verilecek.
• Diğer İş Ortaklığı paketleri için %25 indirim yapılacaktır
• Zirvenin katılımcı listesine ulaşabilecektir
• Şirket logosu Zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin en üst kısmında (protokol 

davetiyeleri de dâhil) Ana İş Ortağı olarak gösterilecektir
• Zirve’nin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 

verilecektir.

PLATİN İŞ ORTAKLIĞI PAKETİ 
• İlgili oturumda 1 adet konuşma yapma hakkı
• İkinci gün öğleden sonraki oturumda 1 adet konuşma yapma hakkı (Keynote Speech, 10  dakika)
• Ana salondaki konuşmacı masasında 1 adet reklam hakkı
• 24m2 sergi alanı (boş alan)
• 12 kişilik ücretsiz katılım hakkı
• Şirket logosu Zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerinde Platin İş Ortağı olarak 

gösterilecektir
• Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürü konulacaktır
• Şirkete teşekkür plaketi verilecektir
• Zirvenin katılımcı listesine ulaşabilecektir
• Zirve’nin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine (bağlantı) link 

verilecektir.

ALTIN İŞ ORTAKLIĞI PAKETİ 
• İlgili oturumlarda 1 adet konuşma hakkı,
• 12m2 sergi alanı (boş alan)
• 8 kişilik ücretsiz katılım hakkı
• Şirket logosu Zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerinde Altın İş Ortağı olarak 

gösterilecektir
• Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürü konulacaktır
• Diğer İş Ortaklığı paketleri için %10 indirim yapılacaktır
• Şirkete teşekkür plaketi verilecektir
• Zirve’nin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 

verilecektir.

GÜMÜŞ İŞ ORTAKLIĞI PAKETİ  
• 9 m2 sergi alanı (boş alan)
• 6 kişilik ücretsiz katılım hakkı
• Şirket logosu Zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerinde Gümüş İş Ortağı olarak 

gösterilecektir
• Şirkete teşekkür plaketi verilecektir
• Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürü konulacaktır
• Zirve’nin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 

verilecektir.

İŞ ORTAKLIĞI PAKETLERİ
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YAKA KARTI ve İPİ İŞ ORTAKLIĞI PAKETİ  
• Sadece 1 şirket ile sınırlıdır
• Yaka kartları ve askı iplerinde şirket logosu kullanılacak
• 5 kişilik ücretsiz katılım hakkı
• Şirkete teşekkür plaketi verilecektir
• Stant paketlerinde %25 indirim hakkı
• Zirve’nin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 

verilecek.

DELEGE ÇANTASI İŞ ORTAKLIĞI PAKETİ  
• Sadece 1 şirket ile sınırlıdır
• Delege çantalarının üzerinde şirketin logosu yer alacak
• Şirket logosu Zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üzerinde Delege Çantası 

Sponsoru olarak gösterilecek.
• 4 kişilik ücretsiz katılım hakkı
• Şirkete teşekkür plaketi verilecektir
• Zirve’nin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 

verilecektir
• Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürü konulacaktır
• Delege çantasının seçimine Organizasyon Komitesi tarafından karar verilecektir.

KAHVE ARASI İŞ ORTAKLIĞI PAKETİ  
• Sadece 1 şirket ile sınırlıdır
• 

materyalleri kullanılabilme hakkı
• Şirket logosu Zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üzerinde Kahve Arası 

Sponsoru olarak gösterilecektir
• 5 kişilik ücretsiz katılım hakkı
• 
• Şirkete teşekkür plaketi verilecektir
• Zirve’nin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 

verilecektir.

ÖĞLE YEMEĞİ İŞ ORTAKLIĞI PAKETİ  
• Sadece 1 şirket ile sınırlıdır
• 

broşürü kullanılabilecek
• İki öğle yemeği için geçerlidir 
• Şirket logosu iki gün boyunca Zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üzerinde 

Öğle Yemeği Sponsoru olarak gösterilecek.
• 7 kişilik ücretsiz katılım hakkı
• 
• Şirkete teşekkür plaketi verilecektir
• Zirve’nin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 

verilecektir.

YÖNLENDİRME PANOLARI İŞ ORTAKLIĞI PAKETİ  
• Sadece 1 şirket ile sınırlıdır
• Yönlendirme panolarında sadece sponsor logosu yer alacaktır
• 5 kişilik ücretsiz katılım hakkı
• Şirkete teşekkür plaketi verilecektir
• Şirket logosu Zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üzerinde sponsor olarak 

gösterilecektir
• Zirve’nin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 

verilecektir.
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DELEGE BLOKNOT İŞ ORTAKLIĞI PAKETİ  
• Sadece 1 şirket ile sınırlıdır
• Şirket logosu Zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üzerinde sponsor olarak 

gösterilecektir
• Delegelere verilecek çantalardaki bloknotların ana kapak ve arka kapağında şirketin logosu 

yer alacaktır
• Şirket logosu Zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üzerinde iş ortağı olarak 

gösterilecektir
• 3 kişilik ücretsiz katılım hakkı
• Şirkete teşekkür plaketi verilecektir
• Zirve’nin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 

verilecektir.

DELEGE KALEMİ İŞ ORTAKLIĞI PAKETİ 
• Sadece 1 şirket ile sınırlıdır
• Delegelere verilecek çantalardaki kalemlerin üzerinde şirketin logosu yer alacaktır
• Şirket logosu Zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üzerinde iş ortağı olarak 

gösterilecektir
• 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı
• Şirkete teşekkür plaketi verilecektir
• Zirve’nin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 

verilecektir.
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Standart Booth Construction Includes;
White Walls
Carpet
Fascia Name Board
Furnitures (table and chair)
Electric
275 Euro + VAT / m2

Space Only
225 Euro + VAT / per m2

BOOTH TYPES

18 m2 9 m2 9 m2 18 m2 9m2 9m2 9m2 15m2
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1

A8

18 m2 24 m2 12 m2 12 m2 12m2 12m2

B10 B7 B6 B3 B2

A9 10m2 16 m2 12 m2 12 m2 12m2 12m2

9m2 B11 B9 B8 B5 B4 B1
A10

18 m2
18m2 18 m2 9m2 9m2 15m2

A11 A12 A13 A14 A15 A15
10m2 12m2 KAPI 12m2 10m2 10m2 6m2 6m2 6m2 KAPI 10m2 10m2

C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1

KAPI

KAPI

KA
PI

Conference 

M
ilitary Radar & Border Security Sum

m
it 

O
pening Area

TERAS

Lunch & C
offee Break             

N
etw

orking Area
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