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DESCRIEREA COMPANIEI

NaanDanJain este cel mai mare producător și furnizor global de soluții de irigații personalizate. Compania
oferă cea mai largă gamă de tehnologii calitate-preț și personalizate în mai mult de 120 de țări din întreaga
lume. Cu peste 80 de ani de experiență, NaanDanJain proiectează soluții de înaltă calitate care oferă o
productivitate crescută pe unitate de resurse.

1

Agricultură

NaanDanJain

2

Agricultură

Netafim

Soluții complete pentru irigații.

3

Agricultură

AgriGO

AgriGo este o companie internațională lider în proiectele dedicate proteinelor animale. Cu sute de angajați din
întreaga lume, AgriGo este un producător care oferă proiecte la cheie sau modulare în cadrul activitățiilor
legate de proteine animale, acoperind diferite tipuri de animale, cum ar fi păsările, porcinele sau peștele.

4

Agricultură

SCR Engineers / Allfex

Produce dispozitive electronice de măsurare a laptelui și sisteme de gestionare de a produselor lactate.
Compania oferă produse de extragere a laptelui și de gestionare a efectivelor, precum monitorizare, raportare și
grafică, sortare, hrănire automată, date de rumegare, detectare a căldurii, monitorizare a punctului de puls,
cântărirea vacilor și dispozitive de detectare a căldurii.

5

Agricultură

TAVLIT Plastics

De mai bine de 40 de ani, TAVLIT furnizează produse inovatoare de ultimă generație companiilor
internaționale de top din industria irigației, apei și lanțurilor de bricolaj din peste 70 de țări. Gama de produse
TAVLIT include filtre din plastic, supape, o gamă largă de conectori și emițători de irigare.

6

Agricultură

Segula Agro consulting & Projects

Credem într-o nouă eră a agriculturii, care va furniza populației lumii produse nutritive, mai sănătoase și mai
bune pentru mediu. Acest lucru este posibil datorită pasiunii noastre pentru dezvoltarea tehnologiilor și
metodologiilor de vârf care produc o agricultură mai bună și mai sănătoasă. Integrate în ferme din întreaga
lume, soluțiile noastre agri-tech oferă o înțelegere directă și precisă a nevoilor plantelor individuale, o
economie îmbunătățită în utilizarea resurselor, o creștere mai rapidă, produse de cea mai înaltă calitate și
Aura Smart Air oferă un sistem all-in-one de purificare a aerului interior și exterior și sistem inteligent de
calitate. Datele colectate de soluție includ umiditatea, temperatura, particulele, gazele, concentrația de CO2 și
contaminanți precum bacteriile și virușii. Sistemul filtrează și dezinfectează aerul interior utilizând un proces
de purificare în patru etape, monitorizând în același timp calitatea aerului în timp real. Integrarea analizei
datelor permite alerte, informații și recomandări cu privire la cele mai bune practici și elemente de acțiune

7

Agricultură

Aura Smart Air

8

Securitate cibernetică și
națională

Mer Group

9

Securitate cibernetică și
națională

Rafael Advanced Defense Systems

10

Securitate cibernetică și
națională

SIGA

11

Securitate cibernetică și
națională

Waterfall Security Solutions

12

Securitate cibernetică și
națională

Cortica

Integrator mondial în domeniile comunicațiilor și securității

RAFAEL este o companie israeliană de tehnologie de apărare. A fost înființată ca Laboratorul Național de
Apărare R&D din Israel pentru dezvoltarea armelor și tehnologiei militare în cadrul Ministerului Apărării
Israelian.

SIGA OT solutions dezvoltă și comercializează sisteme unice de securitate OT și Cyber Security. SIGA a fost
desemnat “Cool Vendor” pentru industria IoT și OT Security în 2018 și este beneficiar al programului de
cercetare și inovare al UE – Horizon 2020. Fiabilitatea echipamentelor și a stării proceselor este vitală pentru
operatorii de infrastructură critică. Datele precise ale senzorilor în timp real reduc necesitatea intervenției
umane.
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învețe, să colaboreze și să interacționeze cu lumea fără aportul uman. Tehnologia este susținută de peste 200
de brevete și 10 ani de cercetare de ultimă generație și revoluționează inteligența vizuală pentru o lume mai
inteligentă și mai sigură.

Elbit

Securitate cibernetică și
13
națională

Elbit Systems – C4i & Cyber

Suntem o companie internațională de înaltă tehnologie angajată într-o gamă largă de programe în întreaga
lume, în principal în domeniile apărării și securității interne. Dezvoltăm și furnizăm un portofoliu larg de
sisteme și produse aeriene, terestre și navale pentru apărare, securitate internă și aplicații comerciale. Sistemele
și produsele noastre sunt instalate pe platforme noi și, de asemenea, realizăm programe complete de
modernizare a platformei.

Elbit Systems – Corporate
Headquarters

14

Securitate cibernetică și
națională

Elta Systems

Dezvoltarea sistemelor electronice avansate de apărare și informații, inclusiv senzori, radare, sisteme de
comunicare și de război electronic.

15

Securitate cibernetică și
națională

I.A.I

16

Securitate cibernetică și
națională

Magal Security Systems

17

Securitate cibernetică și
națională

MANAS

18

Securitate cibernetică și
națională

Toka Group

19

Securitate cibernetică și
națională

Windward

Windward modelează viitorul inteligenței maritime cu viziunea noastră de a alimenta ecosistemul maritim cu
tehnologii de inteligență artificială. Depășim limitele datelor și tehnologiei pentru a rezolva cele mai dificile
provocări maritime și redefinim modul în care organizațiile și întreprinderile iau decizii, combinând expertiza
inegalabilă în domeniul maritim cu tehnologia dinamică

20

Mass-media digitală

E-paper

ePaper Ltd. Dezvoltă și distribuie soluții de imprimare “All-in-one”, atât software cât și hardware – Sentinel
Print management Software & Secure Print Release Controllers.

21

Echipament electric

B.Tech tools Gruop

22

Sănătate

Technion I.I.T

23

Sănătate

24

Sănătate

Alfa Gate

25

Sănătate

Euromedic International

IAI este lider atât pe piața de apărare cât și pe cea comercială. Oferă tehnologii de ultimă generație în
domeniul apărării spațiale, aeriene, terestre, navale și cibernetice.

Indiferent dacă este pe uscat, în larg sau în timpul tranzitului prin conducte, soluțiile de securitate ale Megal
sunt adaptate pentru a spori protecția industrie de petrol și gaze care acoperă operațiunile în amonte și în aval.

Dezvoltă sisteme de prelucrare bazate pe brevete pentru materiale compozite. Acestea sunt implementate în
industria de apărare terestră și aerospațială din Israel și din întreaga lume. Compania a dezvoltat metodologii
unice de ultimă generație în domeniul prelucrării materialelor compozite și are trei brevete înregistrate pentru
aceste procese. Acest lucru poziționează compania în fruntea tehnologică a industriilor inovatoare din industria
aerospațială israeliană.
Soluțiile Toka sprijină guvernele, agențiile de aplicare a legii și agențiile de securitate în păstrarea siguranței
cetățenilor și apărarea împotriva terorismului și a criminalității, dezvoltând instrumente de vârf , legale de
colectare a informațiilor și sfătuind guvernele să construiască o apărare cibernetică integrată.

Fabricarea de echipamente electrice, scule și echipamente tehnice.

Academie, colaborări de cercetare, tehnologie medical, robotică medical, biomecanică

Isramarin Modular Construction Ltd., fondată în 972, este una dintre cele mai importante companii de
construcții modulare din regiunea Israel. Suntem specializați în proiectarea/construirea de proiecte la cheie în
Isramarin Modular Construction Ltd
Israel și străinătate, folosind metode modulare de beton, oțel și containere pentru o varietate de tipuri de clădiri
și clienți.

Dezvoltarea și producerea de implanturi dentare avansate și implanturi personalizate & intervenții chirurgicale
ghidate, precum și pentru cazuri diabetic și severe
Euromedic operează în peste 200 de centre de diagnostic, laborator, radioterapie și îngrijire renală, iar una
dintre activitățile sale principale este modernizarea IT pentru radiologie. Când vine vorba de infrastructurile
RIS / PACS, standardizarea este o problemă importantă

26

Investiții

LAMED Investment & Trade

27

Smart City

I.M Segev

28

Smart City

Urban Digital / I.M Segev

Una dintre cele mai renumite case comerciale din Israel. Este specializată în furnizarea de materii prime
industriale și mărfuri, precum și în exportul de tehnologii israeliene. De asemenea este implicată în investiții în
Hi-tech și proiecte imobiliare.

Stație de autobuz inteligentă și semnalizare digitală interactivă pentru transportul public și orașele inteligente

I.M Segev este o fabrică de metal pentru mobilier urban cu peste 37 de ani de experiență

29

Smart City

Urban Digital/Segev

Urban Digital pune bazele pentru un oraș inteligent, utilizând platforme digitale concepute pentru a ajuta la
îmbunătățirea sentimentului de orientare a locuitorilor, reducând în același timp costurile și resursele
operaționale ale orașului. Mobilierul nostru digital inteligent din spațiul urban permite comunicarea online ,
directă, între oraș și locuitorii săi.

30

Smart City

Step-Hear

Dezvoltă și fabrică sisteme pentru a face accesibil spațiul public și transportul public în Israel și în întreaga
lume. Sistemele sunt deja instalate în mii de locuri din Israel și din întreaga lume, inclusive în România

