
Business  
Development 
Distributor

Trusted IT-Advisor  
anywhere and anytime



Nasze portfolio 
Nasze portfolio technologii i usług ma na celu przede wszystkim wspieranie rozwoju partnerów. 
W ostatnim czasie odnotowuje się dynamiczny wzrost w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa  
cybernetycznego, zarządzania tożsamością oraz usług MSSP. Oferowane przez nas technologie 
i usługi są reprezentowane przez wiodących producentów z całego świata.

Reagowanie na  
zdarzenia i incydenty

RESPOND

Kontrola skuteczności 
cyberbezpieczeństwa

VALIDATE

Ochrona użytkowników  
maszyn i informacji

PROTECT

Wykrycie i ocena  
zdarzenia / incydentu

DETECT

Przywrócenie  
płynności operacji

RECOVER

Szkolenia i  
transfer wiedzy

EDUCATE



ectacom - Twój zaufany doradca IT
Zaufany doradca IT w zakresie trwałego ustanowienia Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania  
Tożsamością w ramach łańcucha wartości! Naszą misją jest ochrona firm każdej wielkości i z  
każdej branży przed znanymi i nowymi zagrożeniami, wspieranie zgodności z obowiązującymi 
regulacjami oraz znaczące zwiększenie efektywności zasobów IT z pomocą wiodących  
technologicznie producentów.

Kluczowe kompetencje
Key Account  
Management  
Team z 
dedykowanymi  
doradcami

Infolinia i usługi 
wsparcia dla 

partnerów i ich 
klientów

Wsparcie w budowaniu  
zaplecza sprzedażowego i 
technicznego partnerów

Dostęp do 
zasobów przed-
sprzedażowych i 
konsultingowych 
w zakresie 
prezentacji dla 
klientów

Szkolenia techniczne 
dotyczące produktów  
i certyfikacji dla 
partnerów i ich klientów

Wejście na rozwijające się 
rynki w obszarach Cyber-

Security, Identity Manage-
ment i usług MSSP

Ukierunkowany  
rozwój strategii 
Go-To-Market i 

Cross-Selling

Tworzenie 
indywidualnych 

materiałów 
marketingowych 

- Co-branding



Kontakt

ectacom HQ Monachium:
T: +49 8102 8952-0

Biuro sprzedaży Wiedeń:
T: +43 664 42 20 555

Biuro sprzedaży Polska:
T: +48 501 295 580

partner@ectacom.com 
www.ectacom.com

Portfolio wiodą-
cych technolo-

gicznie, między-
narodowych 
producentów

Dostęp do aktualnych 
trendów rynkowych i 

innowacji 
technologicznych

Indywidualne  
wsparcie  

marketingowe

Wsparcie na 
każdym etapie 

procesu 
onboardingowego 
poszczególnych 

producentów

Osobisty kontakt 
we wszystkich  

sprawach

Wieloletnie 
doświadczenie w 
zakresie technolo-

gii cyberbezpie-
czeństwa

Pomoc w otwarciu 
nowych rynków i 

wysokomarżowego
potencjału 

biznesowego

Wsparcie 
techniczne na 

miejscu lub 
zdalnie

Wsparcie w 
pełnym cyklu 

sprzedaży

Mocne strony 
ectacom


