
We know 
IT security.



Działamy na rynku od 1987 roku. Przez ten czas przeszliśmy długą drogę. Zaczynaliśmy jako 

ambitny start-up na rodzącym się dopiero w Polsce rynku IT, by po latach ciężkiej pracy stać 

się jednym z liderów branży bezpieczeństwa informatycznego w Polsce.

Dziś DAGMA to ponad 200 pracowników. Z naszych rozwiązań korzysta obecnie ponad 

6 milionów Polaków, w tym m.in. kilkadziesiąt tysięcy firm, dla których jesteśmy 

wiarygodnym partnerem biznesowym. 

Ponad 35 lat doświadczenia



Znamy się na bezpieczeństwie IT

Do tematu cyberbezpieczeństwa podchodzimy w sposób kompleksowy. Dbamy o to, by 

wszystkie produkty w naszej ofercie były nie tylko sprawdzone, ale również innowacyjne, 

aby sprostać potrzebom szybko zmieniającej się branży IT. W swoim portfolio mamy 

rozwiązania wiodących producentów, takich jak:

Sam produkt to jednak nie wszystko - potrzebna jest jeszcze wiedza jak go skutecznie 

wykorzystać. Z tego powodu oferujemy naszym klientom pełne wsparcie techniczne, 

usługi wdrożenia i audytów bezpieczeństwa, a także możliwość poszerzenia swoich 

kwalifikacji w naszym Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym.
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Zaufanie partnerów

Sukcesu nie buduje się w pojedynkę. Czołowa pozycja spółki DAGMA to efekt owocnej współpracy 

z naszymi partnerami. Stawiamy na długoterminowe relacje i jesteśmy gotowi do współpracy 

z każdym, kto podziela naszą wizję. Dzięki temu jesteśmy godnym zaufania partnerem biznesowym 

dla kilku tysięcy firm w Polsce i na świecie. 

Producentom oferowanych przez nas rozwiązań zapewniamy doświadczenie i wiedzę potrzebne by 

skutecznie wprowadzić produkt z zakresu bezpieczeństwa IT na polski rynek. Posiadamy własny kanał 

dystrybucji, na który składa się sieć ponad 7 000 partnerów handlowych, a także niezbędne zaplecze 

logistyczne. Dodatkowo samodzielnie prowadzimy działania marketingowe dla współpracujących 

z nami marek oraz zapewniamy profesjonalne wsparcie techniczne w języku polskim.

Wierzymy, że współpraca jest kluczem do dalszego rozwoju. Cały czas szukamy nowych partnerów, 

dzięki którym będziemy mogli rozszerzyć nasze portfolio, oferując klientom najlepsze z dostępnych 

obecnie zabezpieczeń.



Razem budujemy wspólny sukces

             DAGMA to wiarygodny partner w biznesie, 

współpraca z którym daje nam możliwość 

realizowania ciekawych projektów. Dzięki DAGMIE 

jesteśmy kluczowym dostawcą rozwiązań 

bezpieczeństwa IT na polskim rynku. 

DARIUSZ MAROŃ
WŁAŚCICIEL / SERVCOMP

Partner, z którym każdego miesiąca realizujemy po kilkaset 

sprzedaży w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

             Nasza współpraca z firmą DAGMA to wiele 

lat profesjonalnego podejścia biznesowego, 

merytorycznego dialogu oraz niezawodnego 

doradztwa. DAGMA to firma stawiająca na ludzi 

i rozwój, dlatego też współpraca z nią przynosi 

wachlarz korzyści nie tylko biznesowych, ale również 

partnerskich, m.in. dbanie o nasz zespół oferując 

nam szereg szkoleń, wyjazdów pokazowych czy 

środków wsparcia.

JACEK STAROŚCIC
PREZES ZARZĄDU / PERCEPTUS

Partner, z którym zrealizowaliśmy projekty ESET 

na 85 000, 50 000 i 20 000 licencji - największe 

sprzedaże rozwiązań ESET w Polsce.
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Wiemy jak reprezentować globalne marki

             DAGMA jest jednym z najcenniejszych spośród 

wieloletnich partnerów firmy ESET. Współpraca z nimi 

daje nam przewagę, której potrzebujemy na wysoce 

konkurencyjnym polskim rynku i sprawia, że już od kilku 

lat jesteśmy wiodącym dostawcą rozwiązań 

bezpieczeństwa dla stacji roboczych w Polsce.

PAVOL HOLÉCZY
EMEA SALES & MARKETING DIRECTOR / ESET

             DAGMA to jeden z naszych najbardziej wartościowych 

partnerów, któremu marka Stormshield zawdzięcza swoją 

silną pozycję na polskim rynku. Dzięki ich kompleksowemu 

podejściu oraz bogatemu doświadczeniu w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa mamy pewność, że nasz produkt 

znajduje się we właściwych rękach.

ERIC HOHBAUER
VICE PRESIDENT OF SALES & DEPUTY GENERAL MANAGER / STORMSHIELD



Chronimy ponad 6 milionów Polaków

Kompleksowe podejście oraz troska, by dostarczać wyłącznie sprawdzone produkty od zaufanych 

dostawców, procentują uznaniem ze strony klientów. Rozwiązania z portfolio DAGMA chronią już ponad 

6 milionów Polaków. Wśród nich znajdują się użytkownicy indywidualni, ale również firmy, organizacje 

pożytku publicznego oraz instytucje państwowe każdego szczebla.  

Jest to dla nas zarówno powód do dumy, jak i wielkie zobowiązanie - takiego zaufania nie wolno zawieść.
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sądów

220
uczelni wyższych

229
placówek

bankowych

399
jednostek

samorządowych

2 750
szpitali i zakładów
opieki zdrowotnej

3 916

Chcemy dbać o bezpieczeństwo Polaków we wszystkich sferach ich życia. Dzięki obecności w najważniejszych instytucjach zaufania 

publicznego mamy taką możliwość i robimy wszystko co w naszej mocy, by wywiązać się z tego zadania jak najlepiej.

Wspieramy najważniejsze instytucje



Silną pozycję na rynku i stabilny wizerunek ekspertów 

bezpieczeństwa IT zawdzięczamy naszym pracownikom. 

W naszej katowickiej siedzibie zatrudniamy ponad 200 osób. 

To dzięki pasji, zaangażowaniu i wiedzy naszych pracowników 

możemy dostarczać klientom i partnerom biznesowym 

w całej Polsce, najwyższej jakości rozwiązania i usługi 

bezpieczeństwa IT.

Zależy nam zarówno na zadowoleniu klientów, jak i wysokiej 

jakości oferowanych przez nas usług. Z tego powodu 

przykładamy bardzo dużo uwagi, by mimo stale rosnącego 

zespołu tworzyli go ludzie kompetentni, gotowi do 

poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Szczegółowej 

selekcji kandydatów dokonujemy już na etapie rekrutacji, 

natomiast dla pracowników regularnie organizujemy 

szkolenia, mające na celu poprawę ich kwalifikacji.

Budowana przez 
profesjonalistów



Nagrody i wyróżnienia

Silna pozycja naszej spółki ma potwierdzenie w licznych nagrodach. Trzykrotnie zostaliśmy wybrani 

Dystrybutorem Specjalizowanym Roku przez czytelników magazynów CRN i Vademecum VAR-ów 

i Integratorów.

Oprócz tego od lat regularnie zdobywamy tytuł Gazeli Biznesu przyznawany przez dziennik Puls Biznesu 

dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Kilkukrotnie zostaliśmy 

też wyróżnieni tytułem Diamentu Forbesa, przyznawanego przez prestiżowy magazyn biznesowy Forbes.



organizowanych
rocznie wydarzeń

500+
lat
doświadczenia

35
ośrodków
szkoleniowych

9

pracowników
w Europie

200+
chronionych
Europejczyków

6 mln+
partnerów
handlowych

7 000+

We know IT security.
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