
Světová jednička v  
kybernetické bezpečnosti

 435+ milionů aktivních uživatelů

892,9 milionů USD Tržby v roce 2020 
EBITDA 495,5 milionů USD (marže 55,5 %) 
 Londýnská burza LSE, Index FTSE 100: AVST

1,700+  zaměstnanců po celém světě

Hlavních 6 trhů 
Severní Amerika, Brazílie, Francie,  
Británie, Rusko, Německo

Každý měsíc průměrně  
ochráníme naše  
uživatele před 

více než 1,5 miliardou  
malwarových útoků

více než 33 miliony phishingovými  
útoky a 3 miliony unikátními  
phishingovými URL adresami

více než 4 miliony  
ransomwarovými útoky

Avast vytváří největší síť kybernetického zabezpečení 
na světě, která pomocí umělé inteligence a špičkového 
softwaru chrání lidi a firmy před online útoky. Pomocí 
sofistikovaných a snadno použitelných řešení chráníme 
jejich data, identitu, soukromí a digitální transakce.



Kanceláře po světě

USA  
Emeryville, CA 
Charlotte, NC

Velká Británie 
Londýn

Německo  
Mnichov  
Düsseldorf  
Friedrichshafen

Švýcarsko  
Basilej

Česko  
Praha a Brno

Srbsko 
Bělehrad

Rusko 
Moskva

Slovensko 
Žilina

Čína 
Hongkong

Tchaj-wan 
Tchaj-pej

Japonsko 
Tokio

Zabezpečení internetu a IoT
Každý má právo být na internetu v  
bezpečí. Naše oceněné bezplatné i  
prémiové multiplatformní produkty 
chrání lidi před viry, spywarem, ran-
somwarem, stalkerwarem, hrozbami 
založenými na Wi-Fi a riziky spojenými 
s prohlížeči. Avast Omni zabezpečuje 
domácí sítě i veškerá chytrá zařízení, 
která jsou k nim připojena.
 
Optimalizace výkonu
Naše produkty pomáhají lidem zvýšit 
jejich produktivitu pomocí nástrojů na 
čištění a ladění výkonu, které optimalizují 
jejich osobní počítače a zařízení  
Android odstraněním nepotřebných 
dat a nechtěných souborů.

Ochrana soukromí a identity
Osobní informace sdílíte pokaždé, když 
jste online. Chraňte své soukromí a 
identitu pomocí našich produktů, které 
ztěžují sledování, monitorují úniky dat a 
pomáhají s nastavením ochrany vašich 
osobních údajů. Surfujte bezpečně a v 
soukromí s prohlížečem Avast Secure 
Browser a své soukromí ještě podpořte 
nástrojem Avast SecureLine VPN.
 
Firemní zabezpečení
Chráníme malé a střední podniky před 
narůstajícím množstvím kyberútoků, 
které jim způsobují prostoje, ztrátu zisku 
nebo poškozují jejich pověst. Nabízíme 
jim integrovaná a vrstvená řešení na 
ochranu koncových zařízení, řešení pro 
správu aktualizací a cloudové bez-
pečnostní nástroje.

Chráníme digitální svět.   Naším posláním je dělat z digitálního světa bezpečnější 
místo, aby jeho občané mohli žít v bezpečí a soukromí. Věříme v otevřený a propo-
jený svět, kde má každý stejná práva na přístup k informacím na internetu.
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