Πώς να επιλέξετε το σωστό δικηγορικό γραφείο
Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2017 16:16

Θα πρέπει να έχετε πρόσβαση σε νομικές συμβουλές, τόσο κατά την έναρξη της
επιχείρησής σας , όσο και καθώς αναπτύσσεται. Είναι ζωτικής σημασίας να μπορείτε να
βρείτε ένα δικηγορικό γραφείο που θα μπορεί να ασχοληθεί αμέσως με τα ζητήματά σας
αντί να περιμένει μέχρι να συμβεί μια κρίση. Σας παραθέτουμε μερικές συμβουλές για το
πώς να επιλέξετε το καλύτερο δικηγορικό γραφείο για την επιχείρησή σας.

Τι να ψάξετε σε ένα δικηγορικό γραφείο

Θα πρέπει να βρείτε μια δικηγορική επιχείρηση που έχει εμπειρία από τη συνεργασία με τις
επιχειρήσεις του τομέα σας και να κατανοεί τη φύση της επιχείρησής σας. Η εταιρεία θα
πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει συμβουλές και εξηγήσεις σε σαφή, απλή γλώσσα
χωρίς δυσνόητους νομικούς όρους. Μικρότερα δικηγορικά γραφεία είναι καλές επιλογές για
τις νέες επιχειρήσεις, καθώς μπορεί να τις εκτιμούν περισσότερο ως πελάτη και το κόστος
τους μπορεί να είναι χαμηλότερο. Όλοι οι δικηγόροι πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό
άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο, τον επαγγελματικό
φορέα για τους δικηγόρους. Επαληθεύστε το με τον Δικηγορικό Σύλλογο ώστε να γνωρίζετε
η εταιρεία έχει τα απαραίτητα προσόντα.

•Μια δικηγορική εταιρία θα πρέπει να κατανοεί τη φύση της επιχείρησής σας και τον κλάδο
σας

•Βεβαιωθείτε ότι έχουν τα προσόντα για να σας δώσουν νομικές συμβουλές
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Πού να ψάξετε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος είναι μια καλή αρχή. Μπορεί να σας φέρει σε επαφή με τους
δικηγόρους στην περιοχή σας ή με αυτούς που έχουν ιδιαίτερη εξειδίκευση για την
περίπτωσή σας και να κανονίσετε μια δωρεάν αρχική συνάντηση. Μπορείτε επίσης να
ζητήσετε από άλλες επιχειρήσεις παρόμοιου μεγέθους με τη δική σας ή από τους φίλους
σας αν μπορούν να σας συστήσουν μια συγκεκριμένη εταιρεία που έχουν χρησιμοποιήσει.
Πάντα να ρωτάτε ποια είναι η δικηγορική εταιρεία και για ποιο λόγο την προσέλαβαν και αν
ο δικηγόρος είναι ειδικός. Είναι αρκετά προσιτή και αποτελεσματική για να προχωρήσετε;
Είναι σημαντικό να μάθετε πόσο κοστίζουν.

•Μιλήστε με φίλους, επιχειρηματικές επαφές, ή λογιστές για το καλό των επιχειρήσεων

• Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου για να σας βοηθήσει να βρείτε
την καλύτερη δικηγορική εταιρεία για εσάς

Μιλώντας στους υποψήφιους δικηγόρους

Θα ήταν καλύτερο να δείτε μια σειρά από δικηγόρους, όχι μόνο έναν, πρόσωπο με
πρόσωπο. Ρωτήστε τον δικηγόρο άμεσα τι ξέρει για την επιχείρησή σας και τον τομέα σας.
Όσον αφορά τα νομικά έξοδα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι δικηγόροι συνήθως χρεώνουν
ανά ώρα. Μάθετε πώς σκοπεύει να σας χρεώσει. Θα πρέπει να προσπαθήσετε να
συμφωνήσετε σε ένα σταθερό όριο δαπανών, ώστε να μην βγείτε εκτός από τον
προϋπολογισμό σας. Επίσης, ζητήστε του να σας περιγράψει ποιες άλλες υπηρεσίες, είναι
σε θέση να σας προσφέρει η δικηγορική εταιρία καθώς η επιχείρησή σας μεγαλώνει. Στο
τέλος της συνομιλίας σας ζητείστε τα στοιχεία επικοινωνίας παλαιότερων πελατών και
κριτικές.

•Γνωρίστε την επιχείρηση πρόσωπο με πρόσωπο για να κρίνετε κατά πόσον θα μπορούσατε
να συνεργαστείτε μαζί τους
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•Δοκιμάστε να δείτε μια σειρά από δικηγόρους .Μην επιλέξετε τον πρώτο που θα
συναντήσετε.

Πηγή αρθρογραφίας: http://kalonomos.gr
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