
Захистіть свій бізнес: 
оберіть європейську платформу для 
розміщення сервісів у хмарі. 
Отримайте три місяці роботи у 
хмарі E-Cloud в ЄС за ціною одного!

Європейська 
інфраструктура 
GigaCloud дозволяє:

Захистити дані від 
зловмисників

Віддалений дата-центр 
недоступний для фізичних 
атак, рейдерів та будь-якого 
роду посягань на 
інфраструктуру. 

Розмістити критичні дані за 
кордоном

Створіть розподілену 
IT-інфраструктуру для захисту 
вашого бізнесу разом з 
GigaCloud.

Бути впевненим у 
доступності сервісів

Стандарт надійності 
дата-центру сягає рівня Tier ІІI, 
що дозволяє гарантувати 
відмовостійкість наших 
сервісів на рівні 99,95% та 
укладати угоду SLA.

Забезпечити 
конфіденційність даних

Доступ до даних у E-Cloud має 
лише замовник 
інфраструктури. Ви 
самостійно налаштовуєте 
політику безпеки та керуєте 
правами доступу.

Як отримати 3 бонусних 
місяці роботи в E-Cloud 
за ціною одного?

Спочатку – тестуйте

Надішліть заявку та 
отримайте 2 тижні 
безкоштовного пробного 
періоду, під час якого ви 
зможете налаштувати 
інфраструктуру під свої 
потреби.

Далі – замовляйте

Після етапу тестування ми 
укладаємо угоду про надання 
послуг. Акція діє для нових 
клієнтів, що замовили хмарні 
ресурси на суму від 1000$ у 
гривневому еквіваленті за 
курсом НБУ.

Безкоштовні місяці – 
гарантовано! 

Після замовлення ви 
працюєте у віртуальному 
дата-центрі три місяці за 
ціною одного.

Кожному клієнту – 
подарунок

Ми даруємо цінний приз всім 
учасникам акції – зручну й 
надійну валізу CAT для 
подорожей.

Спецпропозиція актуальна 
до 30 березня 2018 року. 
Візьміть участь в акції та 
отримайте безпечний 
закордонний майданчик 
для даних вашого бізнесу!

Щоб скористатися 
спецпрозицією «Євротур», 
зверніться до відділу 
продажів GigaCloud:

Тел.: +38 (044) 233-74-70

Email: sales@gigacloud.ua

Детальніше: 
www.gigacloud.ua

валіза CAT
у подарунок

Акція «Євротур» для нових клієнтів GigaCloud



E-Cloud

Вiртуальний дата-центр для
корпоративних клiєнтiв, створений
на базi платформи VMware у ЦОД
GigaCenter.

lншi послуги GigaCloud 
для корпоративних клієнтів 
GigaCloud – унiверсальний хмарний оператор з повним 
комплексом послуг для всiх сегментів бізнесу. Ми 
розробили низку пропозицій спеціально для клієнтів 
enterprise-сектору:

DraaS

Сервіс для поставарійного 
відновлення всіх даних: ваш 
резервний дата-центр у хмарі 
GigaCloud.

Microsoft Oce 365

Офiс у хмарi для щоденних 
завдань бiзнесу.

BaaS

Сервіс для збереження резервних 
копій IT-інфраструктури, сервісів та 
даних у хмару GigaCloud. 

Працюйте з GigaCloud та 
отримуйте:

всебічну підтримку оператора: 
підбір сервісів, прорахунок 
необхідних ресурсів на основі 
ваших запитів і готову до роботи 
інфраструктуру;

безкоштовну міграцію ваших даних 
до хмари;

2 тижні тестування сервісів E-Cloud 
у Європі та Україні;

безкоштовну техпідтримку 24/7 
українською та російською мовами.

Щоб замовити послуги та отримати 
консультацію, звертайтеся:

Вiддiл продажiв 

Тел.: +38 (044) 233-74-70 
Email: sales@gigacloud.ua
Детальніше: www.gigacloud.ua

03022, Україна, м. Київ, 
вул. Васильківська 37В


