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NaviRisk to… 

Globalna sieć



NaviRisk jest globalną siecią firm doradczych w zakresie ryzyka biznesowego, 
wywiadu, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa. 

Sieć NaviRisk powstała w odpowiedzi na potrzeby międzynarodowych firm, które 
szukają lokalnego dostępu do światowej klasy usług i doradztwa, niezależnie od 
strefy czasowej i lokalizacji. 

Ponieważ firmy zajmujące się ryzykiem, wywiadem i bezpieczeństwem są zazwyczaj 
obecne w jednym mieście lub kraju, NaviRisk oferuje globalne możliwości, które 
mogą odpowiedzieć na potrzeby międzynarodowych klientów znacznie skuteczniej 
niż pojedyncza firma.



Dlaczego my? 



W NaviRisk rozumiemy, że ryzyka nie da się wyeliminować, ale można nim zarządzać. 
Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów od lat z sukcesem prowadzimy 
ludzi oraz firmy przez ryzyka i szanse biznesowe. 

Korzystamy z najnowszego know-how popartego wieloletnią wiedzą naszych 
specjalistów, którzy zdobywali swoje umiejętności uczestnicząc w wielu 
międzynarodowych projektach. 

Nasz wielonarodowy i multidyscyplinarny zespół składa się z doświadczonych 
profesjonalistów, którzy rozwinęli branżę bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w 
wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. 



Jesteśmy NaviRisk 
i pomagamy 
rozwiązywać 
problemy. 



Nasze usługi
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W NaviRisk rozumiemy, że każdy 
problem jest wyjątkowy. Dlatego 
oferujemy naszym Klientom 
indywidualne podejście do 
każdego zagadnienia oparte na 
wzajemnym szacunku i zaufaniu.
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Pracujemy dla Ciebie



● Nasi Klienci otrzymują fachowe wsparcie prawne świadczone 
przez profesjonalistów z naszej kancelarii.

● Pomagamy Klientom w całym niezbędnym procesie 
biznesowym, a także w już zaistniałych sytuacjach 
kryzysowych.

● Jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w 
każdym miejscu na świeci

Rozległa wiedza specjalistyczna i 
zintegrowane podejście:
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Corporate
Investigations



W NaviRisk wiemy, że zadaniem przedsiębiorstw jest zarabianie pieniędzy. 
Zdarza się jednak, że pracujący w nich ludzie próbują zyskać więcej niż pozwala 
na to prawo i umowa z pracodawcą. Kradzieże, oszustwa, defraudacje, 
sprzeniewierzenie majątku firmy, nieautoryzowane działania, czy niewłaściwe 
wykorzystywanie poufnych informacji to zjawiska, którym przeciwdziała nasz 
doświadczony zespół specjalistów NaviRisk. Czasem jednak zastajemy sytuację, 
w której za późno jest na prewencję, a naszym zadaniem jest pomoc w 
rzetelnym wykazaniu co zaszło i jak ograniczyć konsekwencje tych nadużyć. 

Korzystając z silnej bazy stowarzyszonych z nami analityków i detektywów, w 
NaviRisk prowadzimy szeroki wachlarz zindywidualizowanych dochodzeń 
antyfraudowych i śledztw w obronie interesów firm naszych Klientów. Analitycy, 
tworząc obraz sytuacji na podstawie zebranych fragmentów informacji, 
przygotowują grunt do pracy terenowej dla detektywów. A detektywi, 
dostarczają analitykom materiał do tworzenia wniosków. Taka współpraca już 
wielokrotnie dowiodła swojej niesamowitej skuteczności. W NaviRisk działamy 
bez zbędnej zwłoki, rzetelnie, dyskretnie i zgodnie z etyką. 

Na całym świecie i przez całą dobę.



Corporate Investigations

● Nadużycia wewnętrzne;

● Dane i analiza;

● Wywiad gospodarczy;

● Wsparcie procesowe;

● Analiza konkurencji;

● Analizy i doradztwo strategiczne.
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Crisis Management & 
Emergency Response



Nawet dobre planowanie nie jest w stanie zapobiec niektórym kryzysom, ale 
można je złagodzić. NaviRisk jest specjalistą w dostarczaniu kompleksowych 
usług i narzędzi zarządzania kryzysowego. Naszym celem jest uniknięcie lub 
zminimalizowanie szkód, jakie kryzys może wyrządzić organizacji i jej 
interesariuszom.

Usługi NaviRisk umożliwiają holistyczne podejście do każdego zagadnienia, od 
identyfikacji problemu, poprzez doradztwo, aż po wdrożenie optymalnego 
rozwiązania - z korzyścią dla organizacji. 

NaviRisk zapewnia natychmiastowe, całodobowe, strategiczne i taktyczne 
wsparcie komunikacyjne ze strony ekspertów w dziedzinie komunikacji 
kryzysowej i zarządzania kryzysowego, a także cyberbezpieczeństwa i 
dochodzeń informatycznych oraz elementów wywiadu gospodarczego.



Crisis Management & 
Emergency Response

● Strategie zarządzania kryzysowego;

● Szkolenia i organizacja zarządzania kryzysowego;

● Ochrona kadry zarządzającej i majątku; 

● Zarządzanie Public Relations w kryzysie.
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Cyber Risk



W NaviRisk dostrzegamy szanse i ryzyka naszego Klienta oraz 
wprowadzamy najlepsze rozwiązania legislacyjne, organizacyjne i 
technologiczne, które pozwalają skutecznie i bezpiecznie realizować 
cele biznesowe w zdigitalizowanym świecie. 

Naszym pierwszym i najważniejszym celem jest ochrona tego, co 
najcenniejsze i najwartościowsze: zabezpieczamy Twoją pracę, procesy, 
aktywa, dane służbowe oraz prywatne. 

Zabezpieczamy firmę przed celowymi lub przypadkowymi szkodliwymi 
działaniami wewnętrznymi, takimi jak kradzież, wyciek, zniszczenie lub 
modyfikacja danych. Kładziemy duży nacisk na szkolenie i podnoszenie 
świadomości bezpieczeństwa Twoich pracowników. Reagujemy na 
oszustwa informatyczne, szpiegostwo, sabotaż, nielojalnych 
pracowników, wycieki danych i sytuacje kryzysowe.



Strategia

● Strategia bezpieczeństwa IT i informacji;

● Hybrydowe audyty bezpieczeństwa IT;

● Ryzyko i Zgodność;

● Strategia informatyzacji i automatyzacji procesów i 
usług;

● Bezpieczeństwo operacyjne i organizacyjne, polityki i 
procedury.

19



Utrzymanie bezpieczeństwa

● Dedykowany specjalista ds. bezpieczeństwa 
cybernetycznego (DCSO, CISO);

● CyberPrevent Solutions - dostawca zarządzanych 
usług bezpieczeństwa (MSSP);

● Przeciwdziałanie szpiegostwu gospodarczemu;

● Bezpieczeństwo w chmurze;

● Bezpieczeństwo pracy z każdego miejsca;

● Wykrywanie inwigilacji elektronicznej, badania 
antypodsłuchowe;

● Zarządzanie podatnościami.
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Podnoszenie świadomości 
bezpieczeństwa

● Symulowane kampanie phishingowe;

● Szkolenia;

● Testy socjotechniczne;

● Odporność na nieuczciwe działania współpracowników i 
konkurencji.
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Wykrywanie i reagowanie

● Reagowanie na incydenty 24/7, SOCS, IR, SOARS;

● Informatyka śledcza;

● Ciągłość działania (BCP) i zarządzanie kryzysowe.
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Due Diligence &
Compliance Risk



Zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami i regulacjami to kwestia, która 
dotyczy coraz większej liczby podmiotów gospodarczych, a nie tylko dużych 
korporacji i sektora finansowego. Ocena ryzyka w tej materii pozwala ograniczyć 
ryzyko odpowiedzialności przedsiębiorstwa za ewentualne naruszenia regulacji, 
w tym sankcje finansowe. 

Zespół NaviRisk zaprojektuje na potrzeby Twojej firmy dedykowany program 
antykorupcyjny, oparty między innymi na takich narzędziach, jak whistleblowing, 
czy odpowiedni audyt. 

Opierając się na sprawdzonej przez wiele lat metodyce, NaviRisk dostarcza 
analizy ryzyka due diligence firm i osób. Nasze raporty wyróżniają się 
kompleksowym ujęciem tematu, a zarazem czytelną i przystępną formą. Celem 
badania jest zapewnienie całościowego i szczegółowego obrazu podmiotu, jego 
właścicieli i decydentów. Dzięki analizom dokonanym przez specjalistów z 
NaviRisk nasi Klienci zyskują wiedzę, czy dany podmiot i związane z nim osoby są 
uczciwe i odpowiedzialne  społecznie oraz czy w żaden sposób nie przedstawiają 
się w sposób nieprawdziwy bądź nierzetelny. 



Due Diligence & Compliance Risk

● Compliance risk;

● Due diligence ryzyka korporacyjnego:

❑ Due diligence reputacji;
❑ Due diligence postępowań prawnych;
❑ Due diligence terenowe;
❑ Due diligence spójności;
❑ Due diligence odpowiedzialności etycznej;
❑ Due diligence decydentów i background screening;
❑ Due diligence sprofilowane.
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Brand Protection



W NaviRisk wiemy, że kluczowym czynnikiem sukcesu dla działań w zakresie 
ochrony marki jest właściwe rozpoznanie problemu. W tym celu inwestujemy 
w dojrzałe relacje z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi, nasi 
eksperci znają specyfikę danego rynku i jego potrzeby, gwarantujemy także 
odpowiednią strukturę organizacyjną umożliwiającą działania konieczne do 
rozwiązania problemu naszego Klienta.  

Korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych z zakresie 
cyberbezpieczeństwa i brand protection, wspierając naszych Klientów w 
trudnym niekiedy procesie walki o reputację marki i ochronę zysków. 

Współpracujemy z funkcjonariuszami organów ścigania dostarczając 
niezbędne informacje i reprezentując Klienta. Nasze działania doradcze 
opieramy na wieloletnim doświadczeniu biznesowym w zakresie ochrony 
marki, co pozwala nam być wiarygodnym partnerem w formułowaniu strategii 
w walce z podróbkami. 



Brand Protection

● Analiza i gromadzenie danych; 

● Prowadzenie działań monitorujących rynek;  

● Realizacja działań śledczych popartych dowodami 
zakupowymi;

● Konsultacja w zakresie wykorzystania narzędzia Brand 
Authentication Solutions w celu ograniczenia strat.
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Nasze
rozwiązania
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Tworzone przez nas rozwiązania 
są unikalne i odpowiadają na 
specyficzne potrzeby biznesowe 
naszych Klientów.



Dostarczamy wysokiej jakości, efektywne kosztowo rozwiązania dla wielu 
rodzajów firm. Dla każdej propozycji tworzymy mapę drogową, biorąc pod 
uwagę to, co może przynieść przyszłość, aby zapewnić, że rozwiązanie będzie 
działało długofalowo i będzie koncentrowało się na maksymalizacji zwrotu z 
inwestycji naszych Klientów. Nasze rozwiązania pomagają wyeliminować 
kluczowe przeszkody, które uniemożliwiają klientom osiągnięcie jak 
najlepszych wyników.

Tworzone przez nas rozwiązania są unikalne i odpowiadają na specyficzne 
potrzeby biznesowe. To niestandardowe podejście oparte jest są na wiedzy i 
doświadczeniu naszych ekspertów, którzy wykorzystują najnowsze technologie 
z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony zysków. W NaviRisk do każdego 
problemu podchodzimy holistycznie, dlatego jeśli wymaga tego sytuacja, 
oferujemy również wsparcie prawne lub doradztwo inwestycyjne.
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Nasze rozwiązania



ConclusionWięcej o naszych rozwiązaniach: 

https://wearenavirisk.com/solutions/


Partnerzy
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Sieć partnerska NaviRisk Group
składa się z profesjonalnych firm 
i konsultantów na całym świecie, 
zaangażowanych w znajdowanie 
rozwiązań dla wszystkich zadań 
globalnych Klientów NaviRisk.
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Nasi partnerzy



Partnerzy

●
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https://www.sec-ua.com/


Nasz zespół
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Odwiedź nas! 
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TWITTER LINKEDIN YOUTUBE

We Are NaviRisk

https://twitter.com/navirisk
https://www.linkedin.com/company/navirisk-group/
https://www.youtube.com/channel/UCV44s9sXv97HkdWp4exx2CA
https://wearenavirisk.com/


Zapraszamy do kontaktu: 

info@wearenavirisk.com 

www.wearenavirisk.com

Dziękujemy!


