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Verslo plėtra bendradarbiaujant su viešuoju sektoriumi 

• Tarpininkaujame ieškant galimybių bendradarbiauti su viešuoju 
sektoriumi (savivaldybėmis, ministerijomis, valstybinėmis įmonėmis). 

 

Strateginės sesijos / planavimas 

• Padedame įmonėms nusistatyti siektinus tikslus ir prioritetus, sutelkti 
energiją ir išteklius reikalinga kryptimi, užtikrinti, kad darbuotojai 
siektų bendrų tikslų, susitarti dėl siektinų rezultatų vertinimo, įvertinti 
ir koreguoti įmonės veiklos kryptį atsižvelgiant į kintančią aplinką. 

 

Verslo formos parinkimas 

• Pagal verslo tikslus padedame pasirinkti tinkamiausią veiklos formą 
(individuali veikla, mažoji bendrija, uždaroji akcinė bendrovė, 
individuali įmonė, viešoji įstaiga, asociacija, jungtinė veikla, franšizė 
ar kt.). 

• Parengiame steigimo dokumentus. 

 

Verslo plano rengimas 

Verslo planas reikalingas kai norima  

• pritraukti investicijas;  

• gauti paskolą / INVEGA garantiją;  

• surasti partnerius;  

• įsivertinti verslo idėją ir perspektyvas. 

 

Pagalba ieškant finansavimo 

• Padedame surasti palankiausią finansavimo būdą (verslo angelai, 
bankai, kredito unijos ir kt.). 

• Įvertiname finansavimo sąlygas – ne tik pinigų kainą, bet ir 
prisiimamus įsipareigojimus bei pasekmes. 

 

Prekės ženklų registravimas, perleidimas, gynimas 

• Konsultuojame ir atstovaujame sudarant sutartis dėl intelektinės 
nuosavybės objektų perleidimo, naudojimo, įgijimo. 

• Atstovaujame ginčuose dėl intelektinės nuosavybės objektų. 
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Įdarbinimo klausimai 

• Konsultuojame dėl privalomų reikalavimų, darbo sutarčių, atlygio, 
mokesčių, atleidimo. 

• Atstovaujame darbo ginčuose. 

 

Verslo plėtra / perleidimas 

• Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl įsigijimų, susijungimų, 
franšizių, filialų, verslo pardavimo. 

• Atliekame teisinį auditą. 

 

Verslo uždarymas / atsitraukimas 

• Rengiame reorganizavimo, likvidavimo, bankroto dokumentus, 
atstovaujame procesuose. 

 

Sutarčių rengimas 

• Rengiame kasdienės veiklos sutartis, nestandartines komercines 
sutartis, pretenzijas. 
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