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REFERENCJE 

 

G2A.COM jest największym na świecie cyfrowym marketplace’em dla graczy, dzięki któremu handel grami 

staje się prostszy, bezpieczniejszy i bardziej przystępny dla wszystkich. Zabezpieczenia na platformie to 

połączenie najnowocześniejszych technologii opartych na AI, manualnej analizy transakcji przez 

specjalistów G2A oraz złożonego i szczegółowego procesu KYC i weryfikacji sprzedawców. 

Niniejszym potwierdzamy, że firma Securitum przeprowadziła dla nas w kwietniu 2021 roku kampanię 

szkoleniową typu „cyber awareness” skierowaną dla wszystkich pracowników naszej firmy. 

Kampania miała na celu zapoznanie uczestników z ważnymi zasadami związanymi z bezpieczeństwem IT 

oraz uświadomienie im aktualnych zagrożeń wynikających z działań cyberprzestępców. 

Szkoleniem objętych zostało ponad  600 osób podzielonych na małe grupy, w sposób gwarantujący 

efektywność przekazywanych treści. 

Program szkolenia został bardzo umiejętnie dobrany przez Securitum. Obejmował on zarówno najbardziej 

aktualne, powszechne zagrożenia w świecie IT, jak i uwzględniał specyfikę naszej firmy i obowiązujące w 

niej procedury. 

Przeszkolenie wszystkich pracowników, w tym osób nietechnicznych i technicznych w zakresie podobnych 

tematów wymagało od trenera wysokich umiejętności dostosowania się do poziomu słuchaczy, co zostało 

zrealizowane w mistrzowski sposób. 

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób bardzo atrakcyjny dla słuchaczy, w znakomitej większości 

opierało się na realnych, przemawiających do wyobraźni przykładach wycieków danych, a wiele 

omawianych zasad było poparte pokazami na żywo.  

Co ważne, trenerzy oprócz ogromnej wiedzy merytorycznej potrafili zadbać o interaktywność szkolenia, 

organizując w jego trakcie quizy, konkursy oraz zadania aktywizujące słuchaczy. 

Na zakończenie szkolenia Securitum przygotowało i przeprowadziło sprawdzający test wiedzy, który był dla 

nas dobrą podstawą do oceny efektywności szkolenia. 

Z przeprowadzonej wśród uczestników ankiety poszkoleniowej wynika średnia ocena szkolenia na poziomie 

9,3/10, co dobrze obrazuje atrakcyjność przekazywanych treści, a także bardzo doceniony przez 

uczestników ciekawy sposób przeprowadzenia szkolenia. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Securitum Szkolenia i zamierzamy ją 

kontynuować w kolejnych latach, powierzając jej także przeszkolenie naszych pracowników technicznych. 

 

Z poważaniem, 

Przemysław Tarczyński (Aug 19, 2021 19:08 GMT+2)
Przemysław Tarczyński
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