Kompleksowa ochrona biznesu
– jak ją zapewnić w dzisiejszych czasach?

KOB GROUP to polska i prężnie rozwijająca się firma łącząca kompetencje
z dwóch obszarów, których specyfika
w wielu miejscach się ze sobą zazębia.
Zakres działalności firmy obejmuje kompleksową ofertę usług ochrony biznesu
oraz profesjonalne usługi detektywistyczne.
Zasięg terytorialny działania firmy jest
międzynarodowy, współpraca z klientami
jest realizowana zarówno na terenie Polski
jak i za granicą. KOB GROUP współpracuje z klientami indywidualnymi, korporacyjnymi, małymi firmami oraz kancelariami prawnymi. Bez względu na zakres
i rodzaj współpracy, priorytetem KOB
GROUP zawsze jest realizacja postawionego celu. Każda realizacja to pełne dopasowanie do oczekiwań klienta i gwarancja
100% dyskrecji.

uprawnieniami oraz kwalifikacjami w wąskich obszarach, w których się specjalizuje.
W gronie ich współpracowników znaleźli
się licencjonowani detektywi, kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej oraz
zabezpieczenia technicznego, audytorzy,
specjaliści z zakresu kontroli wewnętrznej,
prawnicy, eksperci z zakresu ochrony informacji, bezpieczeństwa IT oraz szerokie
grono profilowanych doradców.

tywnie realizować cele, wspierając klientów w rozwiązywaniu trudnych dla nich
kwestii. Od 10 lat pracują na dobrą opinię
i zaufanie klientów, którym cieszą się niezmiennie od wielu lat.

Specjaliści w firmie dzielą się zadaniami
zgodnie z posiadaną przez nich wiedzą,
co gwarantuje, że firma KOB GROUP to

Prawidłowa ochrona informacji to jedno
z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań współczesnego biznesu. Wymaga ono nie tylko opracowania
i wdrożenia odpowiednich systemów, ale
również przeszkolenia pracowników, oraz
stałej kontroli i nadzoru.
W dzisiejszych czasach nie mniej istotne
są też przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu, nadużyciom gospodarczym,
czy zapewnienie poufnych spotkań biznesowych oraz fizycznego i technicznego
bezpieczeństwa w obiektach należących do
firmy.

Dziesięć udanych lat na rynku
Połączenie działalności w dwóch sektorach
pozwoliło nam do perfekcji wypracować
procedury, w oparciu o które realizujemy
nawet najbardziej skomplikowane sprawy
i projekty - mówi Rafał Król, właściciel
KOB GROUP. Nie podążamy jednak za
schematami, bo uważamy, że każda współpraca ma swój indywidualny charakter. Zawsze więc elastycznie dostosowujemy metody i narzędzia do potrzeb, zyskując pewność
skuteczności i osiągnięcia postawionych
nam celów.
Podczas 10 lat obecności na rynku firma
zdobyła bogate doświadczenie, z sukcesem
zrealizowała dziesiątki spraw i zaawansowanych projektów, co świadczy o wysokiej efektywności jej działania. Każdy
pracownik w zespole jest wysoko wykwalifikowanym profesjonalistą z licznymi

Kapitał POLSKI

Zapobiec szpiegostwu
gospodarczemu i nadużyciom
gospodarczym

- Nie podążamy za schematami, uważamy, że każda współpraca ma swój indywidualny charakter mówi Rafał Król, właściciel KOB GROUP.
dobry wybór, poparty solidnymi argumentami. KOB GROUP to harmonijne połączenie wiedzy, umiejętności oraz pakietu
kompetencji. Dzięki zaawansowanym narzędziom, którymi dysponują, zespołowi
świetnych specjalistów oraz wieloletniemu doświadczeniu, mogą sprawnie i efek-

Wszystko to wymaga specjalistycznej wiedzy i odpowiedniego podejścia, dlatego
w zakresie szeroko pojętej ochrony biznesu
warto zdać się na ekspertów – mówi Rafał
Król. Propozycja firmy obejmuje kompleksowy pakiet usług projektowych, wdrożeniowych, doradczych i szkoleniowych dobranych odpowiednio do potrzeb klienta.
Działając w szeroko pojętej branży ochrony
biznesu, mamy pełną świadomość ciążącej
na nas odpowiedzialności i powagi zadań,
których się podejmujemy.
Szczegóły świadczonych przez firmę KOB
GROUP usług możną znaleźć na ich stronach internetowych: www.kobgroup.pl,
www. detektywigroup.pl i www.pelnomocnikochrony.pl

