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DEV SECURE - Yerli ve Milli Antivirüs Yazılım Ortaklığı
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DEV SECURE - Yerli ve Milli Antivirüs Yazılım
Ortaklığı
Şirket
Türkiye
ANKARA
ÇANKAYA
KOSGEB desteği ile tamamladığımız proje %100
yerli ve millidir. Tamamen Türk mühendisler
tarafından geliştirilmiştir. Antivirüs yazılımı her
kurum için olmazsa olmaz ihtiyaçların başında gelir.
Türkiye'de ilk olmanın avantajı ile birlikte devletin
yerli ürünlerde sağladığı %15 teşvik ile büyük bir
önceliğimiz bulunmaktadır. Sadece Türkiye'deki
pazar hacmi yaklaşık 100 milyon $'dır ve hedefimiz
kendi ülke pazarımızda en az %10 pazar hacimlerine
ulaşmak. Ayrıca olmazsa olmasımız küresel pazarda
rol oynamak, bir dünya markası ortaya çıkarmaktır.
İngilizce dil desteği ile şimdiden yabancı
kullanıcıların dikkatini çekmeye başladık. Yatırım
aldıktan sonra sadece 1 ay içinde arapça dil desteği
ekleyip orta doğuya açılabilme güçümüz
bulunmaktadır.
Hem mobil hem de bilgisayarlar için farklı
platformlarda 2 ürün olarak tamamlanmıştır.
Projenin yatırım ve pazarlama sunumlarını talep
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ettiğiniz taktirde mail ile gönderebiliriz.
https://yenisafak.com/teknoloji/yerli-antivirus-ile-av
rupaya-acilacak-3430494
https://www.youtube.com/watch?v=rU5NXNBiuKY
Güçlü Yanlar: DEV SECURE, EN DOĞRU YATIRIMDIR.
İşte bu yüzden;
1→ 100 milyon$ pazarın bulunduğu ve en az %99'u
yabancı olan bu sektörde ülkemiz sınırları içerisinde
devlet desteği ile bizi tercih eden kurumlar %15 ek
fiyat teşviki kazanıyorlar, büyümek için
değerlendireceğimiz eşsiz bir rekabet avantajıdır.
2→ Rakiplerine göre daha kolay erişilebilir fiyatlar.
3→ Tüm istatistiklerin gösterdiği gibi hem ülke
genelinde hem de dünya çapında devamlı büyüyen
bir pazarın içerisindeyiz.
4→ Büyümek ile beraber analizler gösteriyorki
pazarımız ekonomik kriz ve dalgalanmalara karşı da
en dayanıklı sektörlerden birisi konumundadır.
5→ DEV SECURE; Yeni bir icat gibidir yeni bir
seçenektir. Çünkü; 1. maddede vurgulanan 100Mn$
pazarın dışına çıkan "hiç Antivirüs kullanmayan"
%42 kullanıcı kitlesine de hitap ediyor ve klasik yük
bindiren Antivirüs kavramının dışında kullanıcıların
beğenisine hitap edebilecek yüksek bir potansiyele
sahip. Şu ana kadarki geribildirim ve indirilmeler
bunun en net göstergesidir.
Fırsatlar:
Yazılım sektöründeki en büyük 4. alan:
1) Arama Motoru
2) İşletim Sistemi
3) Sosyal Ağ
4) Antivirüs Yazılımı (<-)
İlan Verme
Ortaklık - Büyüme
Sebebi:
Web Sitesi:
https://devlopsoft.com
Proje Sahipleri Seyfettin Deveci
Hakkında:
+905316211257
deveci@devlopsoft-it.com
Aranan Yatırım Azınlık Ortaklık
Şekli:
Aranan Yatırım 200,000 TL
Tutarı:
Yıllık Ciro
3,000,000 TL
Projeksiyonu:
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