GOLA

Kancelaria Adwokacka

OFERTA
DLA
BIZNESU

ZAPEWNIAMY
BEZPIECZEŃSTWO
PRAWNE poprzez
• udzielanie porad prawnych
• prowadzenie audytu prawnego i
wdrażanie ładu korporacyjnego
• tworzenie i opiniowanie umów
• przeprowadzenie negocjacji
• reprezentowanie przed sądami
powszechnymi, administracyjnymi,
arbitrażowymi i urzędami
• odzyskiwanie wierzytelności na
drodze polubownej i sądowej
• przeprowadzanie procesu tworzenia
i przekształcania spółek

Selekcja właściwego podejścia do wyzwań
Przedsiębiorcy stanowi podstawę
działalności zawodowej Kancelarii.
Tworzenie optymalnych ram działalności
gospodarczej, wypracowywanie zgodnego
z wizją Klienta i prawem rozwiązań Jego
problemów, dbałość o szczegóły każdego
aspektu transakcji i zaangażowanie w
odzyskiwanie należności umożliwia
kompleksową obsługę prawną sektora
B2B (business-to-business) oraz B2C
(business-to-consumer).

PAKIETY OBSŁUGI
PRAWNEJ
Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie działalności
gospodarczej jest ambitnym wyzwaniem, które wymaga
szczególnego zaangażowania. Wsparciem dla codziennych
starań o rozwój Firmy jest niniejsza oferta Pakietów Obsługi
Prawnej, elastycznie dostosowana do potrzeb
Przedsiębiorcy.
Zespół Gola Kancelaria Adwokacka wychodzi naprzeciw
potrzebom rynku B2B i B2C, zapewniając merytoryczne
wsparcie dla prowadzonego biznesu i maksymalizując
obszar prawnego bezpieczeństwa.
Pakiety Obsługi Prawnej zostały obudowane w szeroki
zakres usług, by spełnić oczekiwania nawet najbardziej
wymagających Klientów.
Możliwe jest również dedykowanie obsługi prawnej na
zindywidualizowanych zasadach, gdy będzie wymagał
tego charakter działalności gospodarczej.

PAKIETY OBSŁUGI
STANDARD
PRAWNEJ

OPTIMUM

PREMIUM

Misięczna liczba godzin obsługi

10

15

20

Konsultacje telefoniczne

✓

✓

✓

Udział prawnika w spotkaniach

✓

✓

✓

Prowadzenie negocjacji i mediacji

✓

✓

✓

110 PLN + VAT

100 PLN + VAT

90 PLN + VAT

5%

10%

15%

1000 PLN + VAT

1450 PLN + VAT

1800 PLN + VAT

900 PLN + VAT*

1300 PLN + VAT*

1600 PLN + VAT*

Godzina pracy po wykorzystaniu
limitu
Rabat na obsługę procesów

CENA

* CENA DLA FIRM Z SIEDZIBĄ PRZY UL. STALOWEJ W CHORZOWIE

ADWOKAT
TOMASZ GOLA
Członek Izby Adwokackiej w Katowicach,
absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach oraz studiów podyplomowych
„Prawo w ochronie zdrowia”.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym
i handlowym.
Jego pole działalności zawodowej skupia się
wokół sporządzania umów gospodarczych
i reprezentacji Klientów w postępowaniach
sądowych.
Posługuje się językiem angielskim.

606 614 339
t.gola@adwokatgola.pl

ADWOKAT
ALEKSANDRA
ZIOMKO-GOLA
Członek Izby Adwokackiej w Katowicach,
absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz
studiów doktoranckich na tym samym
Wydziale.
Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego
i ubezpieczeniowego, a także w
reprezentowaniu Klientów w postępowaniach
administracyjnych i egzekucyjnych.
Posługuje się językiem angielskim.
536 391 444

a.ziomko-gola@adwokatgola.pl

ZAPRASZAMY

DO

WSPÓŁPRACY

Gola Kancelaria Adwokacka
ul. Stalowa 17/206 (I piętro)
41-506 Chorzów
www.adwokatgola.pl

