
Rozwijaj swój biznes, a my zajmiemy się 
jego prawnym bezpieczeństwem 
i będziemy towarzyszyć Ci w 
pokonywaniu kolejnych kroków na 
drodze do realizacji innowacyjnych 
pomysłów!

Nasz pakiet subskrypcyjny zapewni Ci 
stałą obsługę prawną realizowaną pod 
kierunkiem doświadczonych prawników 
(radców prawnych / adwokatów) w 
cenie niższej względem standardowych 
kosztów kancelarii prawnych.

Dla kogo przeznaczona
jest usługa?

Usługa dedykowana jest wszystkim 
startup’om, natomiast te startup’y, które 
pozytywnie przejdą nabór do 6.edycji 
konkursu „Wsparcie prawne dla 
startupów” organizowanej przez PARP 
oraz wybiorą ALTO jako swojego 
głównego doradcę prawnego, będą mogły 
skorzystać z naszego pionierskiego na 
rynku modelu obsługi prawnej – ALTO 4 
STARTUPS, zapewniającego elastyczny 
dostęp do wysokiej jakości usług prawnych 
na konkurencyjnych i przejrzystych 
warunkach cenowych, w formule 
zwolnionej od dodatkowych opłat do 
końca 2022 roku.
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doradztwo prawne 
w modelu subskrypcyjnym 

ALTO 4 STARTUPS - to usługa 
świadczona w elastycznym 
modelu zaprojektowanym 
specjalnie z myślą 
o potrzebach startup’ów. 



Jakie obszary prawne obejmuje 
usługa ALTO 4 STARTUPS?

Świadczymy bieżące wsparcie prawne 
obejmujące:

• model biznesowy działalności

• regulaminy / umowy wewnętrzne 

• umowy handlowe

• nieruchomości / umowy najmu

• ochronę know-how / danych

• sprawy korporacyjne

• prawo pracy

• RODO
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doradztwo prawne 
w modelu subskrypcyjnym 

Jako ALTO oferujemy 
doradztwo we wszystkich 
dziedzinach prawa. 

Tematy projektowe 
wykraczające poza wskazany 
zakres podlegać będą 
odrębnej, aczkolwiek równie 
korzystnej wycenie.



doradztwo prawne 
w modelu subskrypcyjnym 

Dlaczego warto skorzystać 
z usługi ALTO 4 STARTUPS?

Konkurencyjne 
i przejrzyste warunki

• pakiet 5 godzin obsługi prawnej 
w ramach miesięcznej subskrypcji 
już za 1 000 zł 

• decydujesz o długości okresu, na 
który podpisujesz umowę 
(6 lub 12 miesięcy)

• godziny w ramach całego 6 lub 12-
miesięcznego pakietu możesz 
wykorzystać w dowolnym 
momencie trwania umowy (żadna 
godzina nie przepada! o ile 
kontynuujesz korzystanie z usługi)

• możesz doładować swój pakiet 
godzin w oparciu o stałą stawkę 
ryczałtową 

Dostęp do know-how

• otrzymujesz wsparcie prawne 
od doświadczonych i cenionych 
w środowisku prawników

• dajemy Ci dostęp do naszego know-
how w postaci m.in. baz wzorów 
dokumentów niezbędnych dla 
rozwijającego się biznesu

Elastyczność i dostępność

• otrzymujesz dedykowanego 
opiekuna prawnego, który doskonale 
zna Twój biznes i pełni rolę partnera 
pod kątem dbałości o jego 
bezpieczeństwo prawne

• możesz skonsultować się 
z ekspertami w dowolnej kwestii 
prawnej

• działamy sprawnie i skutecznie –
pracujesz z młodymi 
i doświadczonymi ekspertami
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doradztwo prawne 
w modelu subskrypcyjnym 

Doświadczenie? Mamy je.
• doradzamy startup’om na co dzień 

i nie zawahamy się użyć naszych 
referencji!

• nie musisz nam tłumaczyć swojego 
biznesu – znamy ekosystem 
i jesteśmy na bieżąco z rynkiem, 
zarówno w relacjach z założycielami, 
jak i z inwestorami

Chcemy pomóc w lepszym zarządzaniu 
strategią prawną i budżetem startup’u.

Dzięki usłudze ALTO 4 STARTUPS
nie ponosisz żadnych ukrytych kosztów 

i otrzymujesz pomoc prawną wtedy, 
kiedy jej potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami by omówić sytuację 
biznesową i ustalić zakres oczekiwanego 
wsparcia prawnego.
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Nasz cel? Jest jeden.

Jesteś zainteresowany?

Piotr Orczykowski
Partner & Attorney-at-law
E: porczykowski@altoadvisory.pl
M: +48 691 112 343

Magdalena Sulik
Counsel & Attorney-at-law
E: msulik@altoadvisory.pl
M: +48 669 018 098

Rafał Kozłowski
Counsel & Attorney-at-law
E: rkozlowski@altoadvisory.pl
M: +48 607 607 228
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