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Poszukujemy kancelarii prawnych w zakresie świadczenia usług i opieki 
prawnej 

 

 

Zapraszamy do rozpoczęcia z nami współpracy w ramach: 

 

KANCELARII PARTNERSKIEJ 

 

Sprawdź czy nie szukamy właśnie Ciebie: 

prowadzisz lub chciałbyś prowadzić własną Kancelarię Prawną 

brakuje Tobie lub masz potencjał by obsługiwać większą liczbę klientów  

chciałbyś działać i rozwijać się u boku doświadczonego i dużego Partnera 

cenisz sobie elastyczność współpracy 

masz sumienne i odpowiedzialne podejście do Klienta 

chcesz współpracować na atrakcyjnych i transparentnych zasadach rozliczeniowych 

 

Propozycja współpracy: 

Poszukujemy Kancelarii Prawnych oraz osób gotowych do ich otworzenia gotowych do podjęcia 

współpracy w zakresie świadczenia usług i opieki prawnej na zasadzie Partnera Kancelarii Centrum 

Prawa  

Jesteśmy zainteresowani lokalizacjami w miastach powiatowych (nie jest to warunek konieczny) 

Partner Kancelarii Centrum Prawa zostaje włączony do sieci Kancelarii Centrum Prawa, przyjmuje 

stosowne oznaczenie graficzne, ale zachowuje prawo do prowadzenia działalności pod własną 

nazwą w zakresie klientów i zlecenie pozyskanych poza systemem pozyskiwania klientów i zleceń 

uzyskanym od Centrum Prawa 

 

Korzyści ze współpracy na zasadzie Partnera: 

Partner Kancelarii Centrum Prawa zostaje włączony do sieci Kancelarii Centrum Prawa, przyjmuje 

stosowne oznaczenie graficzne, ale zachowuje też prawo do prowadzenia działalności pod własną 

nazwą w zakresie klientów i zlecenie pozyskanych poza systemem pozyskiwania klientów i zleceń 

uzyskanym od Centrum Prawa 

Kancelaria Centrum Prawa zapewnia pozyskiwanie i dostęp do swoich klientów w danym rejonie 



działania Kancelarii partnerskiej 

Przynależność do ogólnopolskiej Kancelarii Centrum Prawa i działania pod wspólna marką  

Działanie na swoim terenie na prawach wyłączności 

Korzystanie ze znaku graficznego firmy Centrum Prawa, jej dorobku intelektualnego i 

marketingowego oraz znajomości marki na rynku usług prawniczych, 

Dostęp do specjalistycznego programu obsługi klienta: ISSET 

Wewnętrzny dostęp do prawników i wiedzy specjalistycznej z zakresu wszystkich dziedzin prawa  

Dostęp do programów wspomagających prowadzenie działalności prawniczej – Legalis i Lex 

Prestige. 

Zredukowanie kosztów swojej dzielności poprzez możliwość korzystania ze wspólnego wirtualnego 

biura obsługi i obsługi administracyjno-księgowej. 

Stosowanie takich samych, sprawdzonych standardów obsługi klienta, 

Zapewniamy szkolenia z zakresu: aktualnej wiedzy z przepisów prawa, sprzedażowych, obsługi 

klienta, aktywności i promowania się w mediach  

Umożliwiamy pozyskanie finansowania na prowadzenia i rozwój działalności 

 

APLIKUJ 

Zainteresowała Cię nasza oferta? To nie wszystko co oferujemy naszym Partnerom! 

Prześlij do nas zgłoszenie i dowiedz się co jeszcze możesz z nami zyskać. 

Prosimy o nadsyłanie aplikacji z krótkim opisem Twojej Kancelarii na adres mailowy: 

ewelina.kurek@e-cob.pl / z dopiskiem w tytlu nazwy oferty pracy – stanowiska /  

 

Zachęcamy do wejścia na stronę: http://www.centrumprawa.eu/. 

Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/centrumprawa.eu/ 
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