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Z fuencia

REFERENCYTNY

Octuoay EFEKT

na ulicach miasta,

w wainych

wslx6lptacujemy od wielu lat Vidzirny i4

WM-MA

i aa imptezach

obiekach

masowych.

Po wielu

pozytywnych dodwiadczeniach zaptosili'nty i4 do programu ,,Bezpieczlly OlszEfi".
Akqtwnie uczestniczy w naszych zadaaiach, a pLzede wszystkim sawia sip do
haszei dyspozydi

w eytuacjach ewentuahtych zagotet.

W ttm wzgledzie uzaajemy

Fitmp jako sojueznika w sptawach watnych dla bezpieczelstwa Miasa.
Z oboviezku odtlotov,ujemy dobt4 opinip o Fitaie,
OhzEnian, k6rzy byli lub s4 klienami

wielol<touie zaslyszaa4 od

Ageacii Octuoay EFEfr

WAR-MA. Ceniq oni

powzine pod4{cie do podeimowanych zadat,
Wielokmaie
Jatoqs'

odbietali4my

i akc/i ,,Ttzezwodt".

Wepominamy fiwniei

dobrc ocetty od Policii

Vszysq podke6laj4

ptofesionalae podejicie

w sptawie dozotu osiedla

sllonao66 do nEptilpracy z inrymi.

Finny do ochtony aleczy pilkarskich,

kiedy to Na€za drutyaa tuzgtt'wala itecze w obtpbie I ligi,
Zwtdciliimy

szczegillr4

zabezpieczett, z k6rych

uwagp

pnzygotowaae

ha

zaweze ws,nikalo, ie

plaay

optacosvaae 64 nie lylko zdanenia

zaplanowatle, ale nSoniet te nog4ce sip zdatzyt. Doceniamy niwaie2 sltosoby aadzotu
fiad realizaci4 zadart ochtonnych, zaniwto

w postaci ttadzofit wla,dcicielskiego, iak

nifrariet w pstaci praq kietuwnik iw ds. ochrony.
W realizacii przyj€tych zadai Fitaa staoria takie na wielo66 zabezpieczeti lyltov'o
techlticzaych (ap. l4czaoit),

jak i oryanizaqjaych

(gtury ilrterweacyjae w odwodzie,
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m

r''.brr,[eofgtyatl

ustalone kody, dokumentacfa i analiza ,,po).
pzed

ka.td4

ktitego

Szczegilnie podoba nan sip szkolenie

opaicz zagadaieti

bhp, ppod.

i typowo

zadaaiowych, omaw,iaae s4 takie popeltliohe wcze6hi4 blpdy, zznlrono ptzez Fitmg, jak
i pzez

konkueac/p.

odnotowujemy

Z punktu

fakt, 2e Fitma

widzenia

realizuje

lvydziatu

Kryztsowego

z satysfakcj4

wszystkie nasze sugestie wypowiadane

w

aspekcie wiqkszych zagftrieri, widzianych zgodnie z hasz7nn status quo.
Dltego

uczesltTiczetub w pmcesie bezpieczetistwa imptez masowych na terenie

miasta uznali4my za nowe doiwiadczenie, jak i za istotny wklad w program ,,Bezpieczny
Olszt 'h".
Udzielaj4c ainiejszei rekornendacji,
pot;w,iadczy6, te Finna EFEKI

chcemy w 4wietle wlasnych doiwiadczei

IYAR-MA ofetuie swo/e uslugi w spos6b profesjonalny i

rzetelny.

Moierhy j4 polecit tym, ktdtzy, podobnie jak my, doceniaj4 wa,ino66 spraw
bezpieczetistwa,

DYREKTO

J6*f

