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PARAS ON NYT KAIKKIEN SAATAVILLA 
 

Päijät-Hämeen vuoden yrittäjänä palkittu Total Sec Oy on ottanut ensimmäiset konkreettiset askeleensa 
kohti kansainvälistymistä. Tänään 23.1.2019 olemme avanneet AUTHORITIES GEAR tavaramerkin 
kansainväliset verkkosivut osoitteessa www.authoritiesgear.eu. 

AUTHORITIES GEAR on Total Sec Oy:n tavaramerkki, johon ovat jo pitkään luottaneet sotilaat, poliisit, 
rajavartijat, vanginvartijat sekä yksityiset turvallisuusalan ammattilaiset Suomessa. Nyt tämä valtion 
salaisuus ja kruununjalokivi on saatavilla kaikkialle maailmaan. 

AUTHORITIES GEAR tuotevalikoimassa on ammattilaisten käyttöön tarkoitettuja kasseja, vöitä, koteloita, 
pidikkeitä sekä varusteliivejä. Tavoitteemme on, että asiakkaamme voivat luottaa tuotteisiimme nyt sekä 
tulevaisuudessa. Asiakaspalautteemme on ollut erinomainen. Tässä on yksi esimerkki, mitä asiakkaat ovat 
sanoneet meille (AUTHORITIES OFFICER VARUSTELAUKKU): ” Hankin tämän laukun viime kesänä kollegani 
suosituksesta. Vuoden kovan käytön jälkeen totean: Erinomainen laukku! Tilava, kestävä ja muunneltava. 
Tämä varustelaukku on lisäksi suorastaan halpa! Meillä on töissä käytössä myös toisen tunnetun 
pohjoismaisen valmistajan laukkuja. Ne maksavat enemmän kuin tämä mutta työn laatu, muokattavuus ja 
ominaisuudet ovat tässä paljon paremmat. ORB 27.7.2018 www.totalshop.fi ” 

 

KANSAINVÄLISET MAANPUOLUSTUSMESSUT SEKÄ -KONFERENSSI (IDEX) 

Total Sec Oy osallistuu kansainväliseen maanpuolustusmessu sekä -konferenssi tapahtumaan (IDEX) 17.-21. 
Helmikuuta Abu Dhabissa. Joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma on ainoa kansainvälinen 
maanpuolustusmessutapahtuma MENA-alueella. Vierailemalla osastollamme halli 6, osasto A35 on 
mahdollisuus tutustua osaan tuotevalikoimastamme. Kaikki vierailijat ovat tervetulleita tapaamaan meitä ja 
katsomaan tuotteidemme esittelyä. Lisätietoa IDEX tapahtumasta saa heidän verkkosivultaan 
www.idexuae.ae 

 

AUTHORITIES GEAR ETSII KUMPPANEITA MAAILMANLAAJUISESTI 

Kumppaniemme avulla pyrimme rakentamaan vahvan verkoston AUTHORITIES GEAR tuotteidemme 
myyntiin. Pyrimme etsimään sekä solmimaan yhteistyösuhteita myyntiagenttien ja / tai strategisten 
jälleenmyyjien kanssa eri maantieteellisillä alueilla. Lisätietoja on osoitteessa 
www.authoritiesgear.eu/partners. 

Total Sec Oy on yksityinen turvallisuusalan yritys Suomesta. AUTHORITIES GEAR on Total Sec Oy: n 
tavaramerkki. Yhtiöllä on oma tuotekehitysosasto ja kyky suunnitella sekä valmistaa räätälöityjä tuotteita 
myös pieninä määrinä. Seuraa meitä osoitteessa www.authoritiesgear.eu sekä Instagram #authoritiesgear. 
Lisätietoja antaa Senior Partner Miko Linnavirta miko.linnavirta@totalsec.fi tai 0400 – 422 982. 

 


