Een cybersecurity-campagne
die werkt?
Vertrouw op ThreadStone.
Zijn uw klanten, leveranciers, leden of andere
relaties zich voldoende bewust van het belang van
goede cybersecurity? In de praktijk is dit besef nog
vaak onvoldoende, terwijl het uw relaties direct
raakt. ThreadStone helpt u met het vormgeven van
een campagne waarmee u uw relaties bewuster
maakt en ze aanzet tot actie. Het levert uw
relaties concreet iets op, en u kunt uw merk of
propositie versterken. Interessant voor bijvoorbeeld
brancheverenigingen, verzekeraars, IT-bedrijven of
grotere ondernemingen die vanuit hun rol in de keten
bewustzijn willen creëren.
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Benut alle voordelen van uw eigen internetveiligheidscampagne!

Internetveiligheid begint bij aandacht
Cybercriminaliteit is voor veel ondernemers onzichtbaar en ongrijpbaar.
Uit onderzoek blijkt dat ondernemers de kans op cybercriminaliteit
voor hun eigen organisatie twee keer lager inschatten dan voor andere
organisaties. Zij denken hun zaken op orde te hebben, dat hun
IT-afdeling of -leverancier het heeft geregeld, of dat het niet
waarschijnlijk is dat zij zelf slachtoffer zullen worden. De praktijk laat
iets anders zien: meer dan 70 procent heeft de internetveiligheid niet
op orde en cybercriminelen slaan steeds vaker toe, ook bij kleinere
ondernemingen. De risico’s zijn geen fabeltje. Maar hoe maak je
ondernemers daarvan bewust?

De voordelen van
ThreadCampaign
s	Maatwerkcampagnes
De basis van ThreadCampaign is een
scan- en/of phishing-campagne, die
aangevuld kan worden met vragenlijsten, extra informatie over cybercrime/
cybersecurity of bijvoorbeeld een
directe koppeling of integratie met uw
systemen. Wilt u alle communicatie

Bel ons voor meer informatie: 085 060 7000

in uw huisstijl of wilt u gebruik maken
van ons gestandaardiseerde platform?
Alles is mogelijk.

ThreadStone helpt
ThreadCampaign helpt u een campagne op te zetten die uw relaties
bewust maakt, waardoor ze de volgende stap kunnen gaan zetten.
Deze volgende stap kan zijn dat ze uw producten of diensten
aanschaffen, of dat u samen met ThreadStone een pakket op maat (en
met uw organisatie als afzender) samenstelt dat de ondernemer verder
helpt en ontzorgt.

s	Meten is weten
Door gericht informatie uit te vragen,
kunnen we grondige analyses
uitvoeren op de data. Welke organisaties hebben ingeschreven op de
campagne? Hoe groot zijn ze en uit
welke branche komen ze? Wat zijn
de resultaten van de scans? Is in de
loop van de tijd een verbetering waarneembaar? Afhankelijk van uw doel
bepalen we gezamenlijk de juiste
follow-up.

Ik kan de website
https://cyberstatus.veiligzakelijkinternetten.nl
niet openen en zodoende ook
geen screendump maken

s	Commerciële mogelijkheden
U bepaalt op welke wijze deelnemers hun diensten geleverd krijgen.
We kunnen werken met een open
inschrijving, waarbij de deelnemer
betaalt voor de diensten of waarbij
u deelname kosteloos aanbiedt als
service. Ook kunnen we werken met
codes, zodat u gericht kunt bepalen
welke relaties bepaalde diensten
kosteloos of tegen gereduceerde
tarieven ontvangen.

Over ThreadStone

Unieke propositie
in groeiende markt
ThreadStone is in 2014 gestart met één belangrijke missie: het
Nederlandse en Europese internet veiliger maken. Zowel voor
grote als kleinere organisaties bieden we betrouwbare, praktische
en betaalbare cybersecurity-oplossingen die we zelf ontwikkelen
en leveren vanuit Europa.

Bewust veilig
www.threadstone.eu

