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IT-Save

CASE STUDY

„Każdemu mogę polecić szkolenia organizowane przez Autoryzowane 
Centrum Szkoleniowe DAGMA. Dla mnie ten ośrodek kojarzy się głównie 
z profesjonalizmem trenerów i wyjątkowo przyjazną kursantowi atmosferą.”

Krzysztof Malara, IT-Save

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA IT-SAVE:

•

 

•

 

Dogodna lokalizacja ośrodka szkoleniowego

Wysoki poziom wiedzy i doświadczenia trenerów

• Bardzo dobre wyposażenie sal szkoleniowych

• Wyjątkowa atmosfera

 

SZKOLENIA IT TO INWESTYCJE W ROZWÓJ

Firma IT-Save z Katowic od ponad 14 lat specjalizuje 

się w outsourcingu usług IT dla firm. W tym czasie 

IT-Save pomogła setkom przedsiębiorców, stając się 

dla nich partnerem w planowaniu,  budowaniu 

bezpiecznych i funkcjonalnych środowisk IT oraz ich 

późniejszej obsłudze. Jak podkreśla właściciel IT-Save 

– Krzysztof Malara - satysfakcja klienta, jest dla niego 

szczególnie ważna. 

Nic dziwnego, że Pan Krzysztof, regularnie inwestuje 

w podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności 

w zakresie IT. Tak stało się również w ostatnich 

miesiącach 2021 roku, gdy Pan Krzysztof wybrał, 

a potem zrealizował trzy szkolenia w Autoryzowanym 

Centrum Szkoleniowym DAGMA w zakresie 

konfiguracji i obsługi rozwiązań antywirusowych 

ESET oraz urządzeń NG Firewall UTM firmy 

Stormshield. Odbyte szkolenia Pan Krzysztof 

zakończył zdaniem certyfikowanych egzaminów 

obu wspomnianych producentów.

- Wybór szkoleń i ośrodka szkoleniowego był 

podyktowany czystym pragmatyzmem. Sieci moich 

klientów często zabezpieczam rozwiązaniami ESET 

i Stormshield, a szkolenia pozwoliły mi nabyć kilka 

nowych umiejętności, które z pewnością 

wykorzystam w codziennej pracy w sieciach moich 

klientów  – podkreśla Krzysztof Malara z IT-Save.

WYKWALIFIKOWANI TRENERZY 
I ŚWIETNA LOKALIZACJA

Na pytanie o wrażenia ze szkoleń w Autoryzowanym 

Centrum Szkoleniowym DAGMA, Pan Krzysztof 

odpowiada błyskawicznie, że wyrazy uznania 

należą się trenerom ośrodka za olbrzymią wiedzę 

i doświadczenie. Nie bez znaczenia jest również 

lokalizacja katowickiego ośrodka szkoleniowego 

i wyjątkowo dobrze wyposażone, komfortowe sale 

szkoleniowe oraz wyjątkowa atmosfera, o którą 

dbają pracownicy Autoryzowanego Centrum 

Szkoleniowego DAGMA.

AUTORYZOWANE CENTRUM
SZKOLENIOWE DAGMA

Od ponad 13 lat szkolimy profesjonalistów IT 

w całej Polsce. Posiadamy autoryzacje do 

prowadzenie szkoleń gigantów branży 

informatycznej. Jesteśmy jedynym w Polsce 

autoryzowanym ośrodkiem, szkolącym z obsługi 

i konfiguracji rozwiązan ESET, Stormshield oraz 

Safetica. Posiadamy również certyfikacje dla 

szkoleń Microsoft oraz EC-Council, w zakresie 

coraz popularniejszego w Polsce szkolenia 

Certified Ethical Hacker. Średnia ocena naszych 

szkoleń w Google, przyznana przez 120 naszych 

kursantów to 4,8!


