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Mr. Gilles Perez  ▪  Gerente, HLS & Aerospace 
▪ T  +972 3 514 2856  ▪  M  +972 52 807 8391   
▪ gillesp@export.gov.il

Ms. Esther Rose ▪ Marketing Coordenador, HLS & Aerospace 
▪ T  +972 3 514 2973  ▪  M  +972 54 311 6606  
▪ esthero@export.gov.il

Instituto de Cooperação 
Internacional e Exportação  
de Israel 
O Instituto de Cooperação Internacional e Exportação 
de Israel, apoiado por empresas membro, órgãos do 
setor privado e do governo de Israel, avança as relações 
comerciais entre exportadores israelenses e empresas no 
exterior e organizações.
Ao fornecer uma ampla gama de serviços orientados 
para a exportação a empresas israelenses e serviços 
complementares para a comunidade comercial internacional, 
o Instituto ajuda a construir joint ventures bem sucedidas, 
alianças estratégicas e parcerias comerciais.
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The Israel Export & International 
Cooperation Institute
The IEICI’s HLS & Aerospace Department represents over 
400 exporting companies in the homeland security arena. 
Israeli HLS companies offer technologically advanced, field-
proven products and solutions that are among the most 
innovative anywhere. They are successfully partnering with 
key world players to ensure public safety, protecting air 
and sea ports, borders, government installations, financial 
institutions, recreation centers, public venues and more. 
The Department works with foreign government ministries 
and their agencies, as well as with industry bodies, to 
promote private-industry joint ventures and international 
partnerships.
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Mr. Daniel Kolbar  ▪  Cônsul para Assuntos Econômicos, 
Rio de Janeiro ▪ T  +55.21 32599148   
▪ Daniel.Kolbar@israeltrade.gov.il
Mr.Boaz Albaranes  ▪  Cônsul para Assuntos 
Econômicos, São Paulo ▪ T  +55.11 30953111   
▪ boaz.albaranes@israeltrade.gov.il

Missão Econômica de Israel 
A Missão Econômica de Israel é liderada pelo Departamento 
de Comércio Exterior do Ministério da Economia de Israel, 
responsável por uma rede de escritórios comerciais espalhados 
pelo mundo. Atualmente, o Ministério possui mais de 40 
missões econômicas nas principais capitais de negócios no 
mundo. As atividades da Missão Econômica de Israel têm 
como objetivo principal gerar negócios entre Brasil e Israel 
e envolvem atividades como o contato com instituições e 
órgãos públicos, organização de delegações comerciais de e 
para Israel, coordenação de reuniões em eventos nacionais e 
internacionais e a busca por parceiros comerciais no mercado 
brasileiro. Atuamos, especialmente, em áreas de inovação 
israelense, conhecida mundialmente por suas soluções de 
alta tecnologia em Saúde, Agrotecnologia, Telecomunicações, 
Energia Renovável, Segurança Pública, TI, dentre outras. Além 
de atuar com regulação e implementação de acordos bilaterais, 
como o Tratado de Livre Comércio entre Israel e o MERCOSUL.
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Foreign Trade Administration
Israel’s Foreign Trade Administration at the Ministry of 
Economy and Industry is responsible for managing and 
directing the international trade policy of the State of 
Israel. The Foreign Trade Administration operates over 40 
economic missions in countries all over the world, each 
with a team dedicated to fostering trade and investment 
between international entities and Israeli companies.
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A Carmor é a líder de mercado internacional especializada 
em veículos multimissão e projetados para aplicações 
militares e civis.
Com projeto e desenvolvimento realizados por engenheiros 
especializados, a Carmor fabrica os veículos utilizando as 
mais recentes tecnologias e materiais de alta qualidade.

Carmor is the international market leader that specializes 
in multi-mission and designated vehicles for military and 
civilian applications.
Designed and developed by expert engineers Carmor 
manufactures the vehicles using latest technologies 
and high quality materials.

■ Gabi Davidson ■ VP de Desenvolvimento de Negócios  
■ T +972 4 6410602 ■ gabid@carmor.com 
■ www.carmor.com

Carmor Integrated Vehicle Solutions
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A Phantom Technologies Ltd. desenvolve e fabrica 
interceptadores leves, com design personalizado, para 
comunicações por celular e radiofrequência. Nossos 
produtos exclusivos e de primeira qualidade alcançam 
clientes em todo o mundo, dentre os quais encontram-se 
forças especiais da polícia, empresas de telecomunicação, 
unidades VIP e unidades penitenciárias.

Phantom Technologies Ltd. develops and manufactures 
lightweight, custom-designed jammers for both cellular 
and RF communications. Our unique, top-quality products 
reach clients all over the world, among which are special 
police forces, telecommunication companies, VIP units 
and prison facilities.

■ Sr. Roei Itshakov ■ Diretor Executivo 
■ T +972 50 389 5980 ■ sales@phantom.co.il 
■ www.phantom.co.il

Phantom Technologies
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RADCOM é fornecedora de um inovador Gerenciamento 
de Experiência do Cliente e de soluções em Garantia de 
Serviço para operadoras de telecomunicação líderes no 
mundo todo. Dentre suas diversas soluções, a RADCOM 
oferece também o uLocate, que fornece inteligência 
geográfica para serviços de localização. Esses dados 
proporcionam às empresas a localização do assinante 
do telefone móvel, o que pode ser utilizado para diversas 
finalidades em que os dados de localização altamente 
precisos são importantes.

RADCOM is a provider of innovative Customer Experience 
Management and Service Assurance solutions for leading 
telecom operators worldwide. Amongst its various 
solutions, RADCOM also offers uLocate, which provides 
location based intelligence for LBS. This data provides 
companies with the mobile subscriber’s location, which 
can then be used for various purposes where highly 
accurate location based data is important.

■ Rachel Shalom ■ Sales Associate  
■ T +972 77 774 5047 ■ Rachels@radcom.com 
■  www.radcom.com

RADCOM
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Rafael desenvolve e fabrica sistemas de defesa avançados 
para as Forças de Defesa e o sistema de defesa de 
Israel, bem como para clientes internacionais em todo o 
mundo. A empresa oferece aos seus clientes uma gama 
diversificada de soluções inovadoras, na vanguarda da 
tecnologia mundial em defesa cibernética, sistemas de 
monitoramento e soluções de inteligência para o setor 
de segurança.

Rafael develops and manufactures advanced defense 
systems for the Israeli Defense Forces and the defense 
establishment, as well as for international customers 
around the world. The company offers its customers a 
diversified array of innovative solutions at the leading 
edge of global technology in cyber defense, monitoring 
systems and intelligence solution for the security sector. 

■ Sr.Eyal Ben Zion  ■ Gerente de Marketing Regional 
■ T +556191627785 ■ eyalbe@rafael.co.il 
■ www.rafael.co.il

Phantom Technologies
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THE 4TH INTERNATIONAL 
HLS & CYBER CONFERENCE

SAVE THE DATE

November 14-17, 2016
The Israel Trade Fairs Center I Tel Aviv

Para informações sobre a Israel HLS&CYBER 2016, entre em contato: 
Tamires Poleti – (21) 3259-9148  ■  Tamires.Poleti@israeltrade.gov.il

 Ilana Kohl – (11) 3032-3511  ■  Ilana.Kohl@israeltrade.gov.il
israelhlscyber@export.gov.il
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