
□  2.007 Dolum istasyonu ekipmanları

□  2.008 Güvenlik sistemleri, hırsızlık koruması

Yük taşıma ekipmanları

□  2.001 Karayolu araçları

□  2.002 Raylı araçlar

□  2.003 Kombine taşıma için ekipmanlar

□  1.014 Ağır nakliye, proje taşımaları

□  1.015 Sevkiyat merkezleri, terminal işletmecileri

□  1.016 Aktarma, depo ve elleçleme şirketleri

□  1.017 Paketleme şirketleri

□  1.018 Konteyner kiralama ve leasing şirketleri

□  2.009 Kargo ısıtma-soğutma, soğuk zincir yönetimi

□  1.030 Taşımacılık ve lojistik alanında kariyer eğitimi

□  1.031 Dolum istasyonu kredi kartları, yakıtlar, yakıt katkıları

□  1.009 Havayolları

□  1.010 Havalimanları

□  1.032 Altyapı tedarikçileri

□  2.006 Bakım ve onarım

□  2.004 Liman ve nakliye için lojistik ekipmanlar

□  2.005 Hava kargo sektörü için lojistik ekipmanlar

□  1.019 Palet lojistiği, yükleme ekipman tedarikçileri

□  1.020 Atık lojistiği, geri dönüşüm

□  1.036 Kurum, dernek ve birlikler

□  1.037 Basın/Medya

□  1.038 Diğer

□  1.004 Kombine taşımacılık kuruluşları

□  1.008 Deniz limanları

□  1.025 Genel satış acentaları (GSA)

□  1.029 Personel leasing ve hizmetleri

□  1.021 E-ticaret servis sağlayıcıları

□  1.027 Bankalar, sigorta şirketleri, gümrükleme

□  1.028  Leasing ve kiralam şirketleri

□  1.026 Danışmanlık, planlama, lojistik danışmanlık

□  1.007 İç limanlar

 Yük taşımacılığı ve lojistik hizmetler

□  1.024 Kiralama (charter) brokerliği

□  1.023 Lojistik tedarikçiler

□  1.022 Tedarik zinciri yönetimi

□  1.001 Karayolu taşıma şirketleri

□  1.013 Özel teslimatlar, aynı-gün hizmetleri

□  1.011 Hava kargo hizmetleri

□  1.012 Ekspres, koli, posta ve kurye hizmetleri

□  1.035  Araştırma-geliştirme

□  1.033 Lojistik gayrimenkul, depolar

□  1.034 Güvenlik hizmetleri

□  1.006 Deniz taşıma hatları (konteyner taşımacılığı, RO-RO, dökme yük, frigorifik kargo, 

kısa yol deniz taşımacılığı), deniz taşımacılığı hizmetleri

□  1.005 Yurtiçi taşıma şirketleri

□  1.002 Sevkiyat acenteleri

□  1.003 Demiryolları



□  3.006 ERP Sistemleri

□  4.004 Diğer

IT/Telematik, e-iş, telekomünikasyon

İntralojistik, malzeme akışı

□  3.007 Diğer

□  3.005 Taşıma denetim ve IT sistemleri

□  3.004 Entegre trafik yönetimi sistemleri (ITMS)

□  3.003 E-ticaret ve e-iş sistemleri

□  4.001 Nakliye paketleme, yük güvenliği

□  4.002 Depolama, taşıma ve dağıtım ekipmanları

□  3.001 Komünikasyon sistemleri

□  3.002 IT sistemleri

□  2.010 Diğer

□  4.003 Terminal yükleme ekipmanları


