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Legal Desk
Yrityksen oma
lakipalvelu

Mistä apua
lakikysymyksiin?

Kuinka tavoittaa eri
lakiasiantuntijat?
Miten hallita
riskejä?

Lakipalveluja ihmiseltä ihmiselle
Olemme Varsinais-Suomen suurin lakitoimisto ja
palveluksessamme on noin 20 lakiasiantuntijaa.
Asiantuntijamme ovat eri oikeudenalojen ammat
tilaisia ja löydät oikean asiantuntijan tai tiimin
hoitamaan juuri sinun yrityksesi lakiasioita.
Sovi aloitustapaaminen!
Aurakatu 8, KOP-kolmio 2. kerros, 20100 Turku
p. 02 4808 8060 • vismalegal@visma.com
vismalegal.fi

Legal Desk ohjaa
kohti riskittömiä
ratkaisuja ja
kestävää kasvua.

Ei sitoutumista – käytät, kun tarvitset

Yritys kohtaa arjessa yhä enemmän tilanteita,
joissa vaaditaan lainopillista osaamista.
Juridisia kysymyksiä ei ole hyvä lähteä
ratkaisemaan yksin.

Legal Desk kattaa
kaikki yrityspalvelumme:

Visma Legalin lakipalvelu Legal Desk on
yrityksen oma helpdesk: se tarjoaa henkilö
kohtaista neuvontaa ja lakiapua kaikkiin
liiketoimintaasi koskeviin lakikysymyksiin.
Siksi Legal Desk on kustannustehokas riskien
hallinnan työkalu jokaiselle yritykselle.

Sovi ilmainen
aloitustapaaminen
Sovi kanssamme maksuton aloitus
tapaaminen, jonka aikana käymme tarpeitasi
läpi. Annamme tapaamisen perusteella
asiakaskohtaisen hinta-arvion.

Yrityksen lakipalvelu
Oma juristi + 20 lakiasiantuntijaa
Kattaa kaikki yrityspalvelut
Maksat vain käytöstä
Asiakaskohtainen tuntihinta

Legal Desk -palvelua ei tarvitse käyttää
säännöllisesti. Voit olla meihin yhteydessä
vasta silloin, kun yritykselläsi on oikea tarve.
Mutkattoman yhteydenoton ansiosta palvelu on
äärimmäisen vaivatonta ja nopeaa – oli mielessäsi
sitten pieni lakikysymys tai suurempi kokonaisuus.

Oma yritysjuristi ja
20 lakiasiantuntijaa
Legal Desk -asiakkaana yrityksesi saa oman
juristin, joka tuntee liiketoimintasi. Kun annat
lakikysymykset luotettavalle kumppanille, sinä voit
keskittyä paremmin liiketoimintaasi. Yrityksellesi
nimetyn juristin lisäksi käytössäsi on 20 muuta
Visma Legalin asiantuntijaa, joista jokaisella on
oma yritysoikeudellinen erikoistumisalueensa.

• Sopimusoikeus ja liikejuridiikka
• Työoikeus
• Yritysjärjestelyt ja yrityskaupat
• Yrityssaneeraukset ja konkurssit
• Riita-asiat
• Yritysten rikosasiat
• Verotus ja veropalvelut

Erikoistilanteessa sain
apua usealta Visma
Legalin juristilta. Kaikki
kuului palvelun hintaan.
Hinta räätälöidään
yrityksellesi sopivaksi
Yksikään yritys ei ole samanlainen. Siksi
olemme tehneet Legal Deskin hinnoittelusta
joustavaa. Palvelulle sovitaan asiakaskohtainen
tuntihinta, joka on aina Visma Legalin perushintaa edullisempi. Olemme poistaneet sitovat
kuukausimaksut, minkä ansiosta maksat
ainoastaan palvelun käytöstä.

