LEGAL IT GROUP

ЮРИДИЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ВАША КОМАНДА ІТ ЮРИСТІВ

WE ARE FAIR CAUSE WE CARE

ОБИРАЙ
ФОРМАТ СПІВПРАЦІ
12 годин
· юридична стратегія

25 годин
юридична стратегія

50 годин
· юридична стратегія

юридичні консультації

юридичні консультації

юридичні консультації

договірна робота

договірна робота

договірна робота

авторське право та ТМ

авторське право та ТМ

авторське право та ТМ

GDPR compliance

GDPR compliance

GDPR compliance

базовий податковий

базовий податковий

базовий податковий

консалтинг

консалтинг
претензійно-позовна
робота

консалтинг
претензійно-позовна
робота
тренінги та консультації
ІТ адвокатів щодо
безпеки бізнесу

22 000 UAH
в місяць

42 000 UAH
в місяць

75 000 UAH
в місяць

Тестовий період в 1 місяць передбачений в усіх пакетах. Easy come, easy go.

Детальні умови співпраці – у договорі про надання юридичних послуг.
** При укладенні договору абонентського обслуговування Ви маєте можливість укласти угоду з адвокатом про надання правової
допомоги, на умовах що визначаються додатково. Ми раді всім, але можемо відмовити у наданні пропозиції будь-кому без
пояснення причин. В наші пакети абонентського обслуговування входять послуги в об’ємі, як це передбачено вище.

WE ARE FAIR CAUSE WE CARE

ЧОМУ САМЕ МИ?
Команда ІТ юристів Legal IT Group може стати Вашим надійним партнером у розвитку
Вашого бізнесу, забезпечуючи безперебійне надання якісних юридичних послуг у межах
обраного тарифного плану.

"Розуміння бізнес-процесів клієнта дозволяє зробити
документи, які дійсно вирішують конкретні болі та роблять
ІТ компанію сильнішою!"
Олександра Белименко
Голова абонентського відділу Legal IT Group

Наші клієнти:

Про нас:

№1
5+
15
200 +

Outsourcing legal company by Clutch
років юридичної підтримки ІТ компаній
перевірених та верифікованих
деталізованих відгуків про нашу роботу на Clutch.
клієнтів у сфері ІТ права,
серед них ІТ компанії з 15+ країн, зокрема –
Сполучених Штатів, Великобританії, Сингапуру, Ізраїлю та Швейцарії..
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ЛЕГКО ТА ЗРУЧНО
Deliverables у хмарі
Google диск, що містить особисту папку, до якої маєте доступ тільки Ви і ваш закріплений
менеджер від Legal IT Group, на якій можна знайти:
1) Договір на надання юридичних послуг.
2) Файл з відстеженням витраченого часу на виконання Ваших завдань нашими юристами.
3) Всі ваші документи.

Ваш витрачений час
під контролем
Ваші замовлені послуги,
витрачені години,
контакти менеджера та
тариф співпраці з ІТ
юристами – все в
одному місці!
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ЛЕГКО ТА ЗРУЧНО
Потрібні документи - завжди під рукою!
Практично всі результати юридичних послуг можуть бути доставлені онлайн – контракт,
проект позову і подача його в онлайн арбітраж, відео-консультація, правовий висновок і так
далі.Працюючи з нами – ви завжди отримуєте результати роботи в зручному форматі.
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КОНТАКТИ
Legal IT group
01030, м. Київ. вул. Володимирська,38, оф. 1
+38 (044) 205-54-10
a@legalitgroup.com

БУДЕМО РАДІ
СПІВПРАЦЮВАТИ З ВАМИ!

