Naším cílem je nabídnout
čtenářům místo, kde
najdou aktuální informace
o bezpečnostních hrozbách
a způsobech, jak se jim
účinně bránit.

www.dcd.cz

O NÁS
www.bezpecneit.cz
Jsme vydavatelství nezávislých
titulů a široce respektovaná
agentura zaměřená na komunitu
IT prodejního kanálu na českém
a slovenském trhu. Kromě
tištěných médií máme
v portfoliu digitální kanály,
pořádáme semináře
a spravujeme rozsáhlé webové
stránky, které jsou aktualizovány
každý den. Součástí naší nabídky
jsou služby v oblasti marketingu,
B2B marketingu, internetového
marketingu, obsahového
marketingu a e-learningových
kurzů, seminářů a partnerských
setkání. Spolupracujeme
i s regionálními institucemi, a to
hlavně na přípravě obsahu pro
jejich členy.

Informační technologie a digitalizace zasahují do všech aspektů našich osobních i profesních životů.
S neustálou konektivitou a rostoucí závislostí na technologiích se pojí také nový typ hrozeb, které jsou
stále sofistikovanější a nebezpečnější. ICT bezpečnost se proto stala jednou z nejdůležitějších
a nejdiskutovanějších oblastí pro všechny, kteří se pohybují v kyberprostoru.
S přispěním odborníků na webu uveřejňujeme informace o aktuálních hrozbách, bezpečnostních
incidentech a trendech v oboru. Prostor mají také komentáře, tipy nebo rozhovory s bezpečnostními
experty.
Protože chceme poskytovat informace z různých zdrojů a o rozmanitých aspektech bezpečnosti,
nabízíme vám zde prostor v publikaci vašeho vlastního mediálního obsahu.
JAK FUNGUJE PARTNERSTVÍ?
● Na portále vám vytvoříme vlastní firemní profil.
● Jako partner zde můžete publikovat vlastní materiály:
Texty
Videa
Případové studie
● Všechny vaše příspěvky budou publikovány na www.bezpecneit.cz ve vámi zvolené sekci a zároveň
se uloží v rámci vašeho profilu, kde budou přehledně seřazeny.
● Budete mí k dispozici vlastní kalendář akcí, kde budete moci uveřejňovat pozvánky na školení,
semináře apod.
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60 000 KČ (5 000 Kč/měsíc)
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