
ZABEZPIECZENIA
STRON WWW

OFERTA



Kim jesteśmy?
Jesteśmy nowoczesną firmą, która stale podąża za aktualnymi trendami w projektowaniu 
stron internetowych. Stawiamy na eleganckie rozwiązania, dopasowane do indywidulanych 
potrzeb każdego klienta. Specjalizujemy się w tworzeniu oraz kompleksowej obsłudze witryn 
www. Jesteśmy pasjonatami dbającymi o dobrą komunikację i zadowolenie naszych klientów. 

Dzięki właściwie zabezpieczonej przez nas stronie internetowej utrzymasz 
woją pozycję i zdobędziesz zaufanie kilentów.

Dla kogo jest nasza oferta?
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Jeśli więc nadal się zastanawiasz czy ta oferta jest na pewno 
dla Ciebie, mamy jedyną właściwą odpowiedź, brzmi ona: 

TAK!

Z naszych profesjonalnych usług mogą skorzystać zarówno duże przedsiębiorstwa, jak 
też osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Staraliśmy się wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom zarówno osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie
jak i przedsiębiorstw, dla których działalność w internecie nie jest niczym obcym.

Nasza oferta stworzona jest właśnie dla Ciebie! 
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chcesz aby Twoja strona cały czas miała
wysoką pozycję w wyszukiwarce

chcesz mieć stały dostęp do swojej
strony internetowej

chcesz ochronić swoje dane przed
niepowołanymi osobami

chcesz aby Twoja strona cieszyła się
dobrą reputacją

chcesz zaoszczędzić czas
i pieniądze

chcesz utrzymać lub zwiększyć liczbę
swoich odbiorców



CybertSec w liczbach
Czyli dlaczego zabezpieczyć stronę internetową

3

2,9 mln
dolarów kradzionych

w każdej minucie

3,86 mln
dolarów, jako średni

koszt naruszenia danych

100 tys
zainfekowanych

ston dziennie

280
dni na identyfikację

i zatrzymanie naruszenia 

2 mln
stron naruszających

dane osobowe 

firm nie posiada planu
na wypadek naruszenia

lub przejęcia danych 

firm nie planuje
budżetu na wdrożenie

zabezpieczeń

51%

ataków w sieci
dotyczy małych
przedsiębiorstw

43%77 %
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Dlaczego warto?
Gwarantujemy Ci:
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audyty
bezpieczeństwa

aktualizacje
zabezpieczeń

aktualizacje
CMS

skanowanie
antywirusowe

szybką
reakcję

kopie
zapasowe

Jak działamy?
Zobacz jakie to proste!

Przeprowadzamy szczegółowy audyt
strony internetowej w celu ustalenia,
z jakich technologii będziemy korzystać.

Wdrażamy zabezpieczenia na 
stronę internetową i regularnie 
sprawdzamy ich stan.

Przeprowadzamy audyt
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Wdrażamy zabezpieczenia
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Wypełniasz brief

1 W ramach umowy gwarantujemy 
zabezpieczenie strony internetowej 
zgodnie z wytycznymi.

Zbieramy wszystkie informacje 
niezbędne do przygotowania
dokładnego audytu bezpieczeństwa.

Podpisujesz umowę
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Nasza oferta
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Pakiet Standard Pakiet Premium

Najczęściej wybierany!

Pakiet Premium+

550 zł netto / miesiąc 850 zł netto / miesiąc 1250 zł netto / miesiąc

Audyt bezpieczeństwa

1 raz w miesiącu

Aktualizacja zabezpieczeń

1 raz w miesiącu

Aktualizacja CMS

1 raz w miesiącu

Kopia zapasowa

1 raz w miesiącu

Skanowanie antywirusowe

1 raz w miesiącu

Obsługa incydentów

w godzinach pracy firmy

Audyt bezpieczeństwa

2 razy w miesiącu

Aktualizacja zabezpieczeń

2 razy w miesiącu

Aktualizacja CMS

2 razy w miesiącu

Kopia zapasowa

2 razy w miesiącu

Skanowanie antywirusowe

2 razy w miesiącu

Obsługa incydentów

24/7

Audyt bezpieczeństwa

4 razy w miesiącu

Aktualizacja zabezpieczeń

4 razy w miesiącu

Aktualizacja CMS

4 razy w miesiącu

Kopia zapasowa

4 razy w miesiącu

Skanowanie antywirusowe

4 razy w miesiącu

Obsługa incydentów

24/7
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Dziękuję za
 poświęcony czas

 i zapraszam
  do kontaktu


