Doświadczeni Mentorzy SaunaGrow dokonają przeglądu
Twojego Biznesu pod kątem zgodności z prawem (compliance), w
zakresie przyjętych praktyk, procedur i innych wewnętrznych
dokumentów oraz procesów.

Mentorzy przygotują konkretne rekomendacje działań, wraz
z ustaleniem aktualnego stanu prawnego, związanego
z funkcjonowaniem firmy na rynku. pozwalające zapewnić
bezpieczeństwo prawne Twojego biznesu, dających możliwość
szybkiego wdrożenia części z zaproponowanych rozwiązań
i zaproponują pomoc we wdrożeniu.
OCZEKIWANE EFEKTY PROCESU:
• Może być podstawą do realizacji projektów doradczych, związanych z wdrożeniem dedykowanych
rozwiązań prawnych • Praktyczna ocena dotychczasowej działalności, pozwalająca zidentyfikować
wszelkie obszary ryzyka • Może być reakcją na zaistniałą sytuację problemową
Kwestie prawne bywają gorącym tematem w biznesie. Aby temperatura nie osiągnęła punktu
wrzenia, warto kontrolować stan prawny naszej firmy, zanim będzie za późno.

BASIC

PREMIUM

Analiza celów

1
Weryfikacja
stanu
faktycznego

Analiza stanu faktycznego
Analiza dokumentów
Analiza stanu prawnego

Analiza prawna stanu przetwarzania danych osobowych;
Zagadnienia prawne M&A;
Zagadnienia prawne świadczenia usług;
Zagadnienia prawne nabycia nieruchomości;
Zagadnienia prawne dotyczące własności intelektualnej;
Zagadnienia prawne związane ze świadczeniem usług elektronicznych;
Zagadnienia prawne dotyczące nowych obszarów działalności;
Zagadnienia prawne w kwestiach korporacyjnych;

2
Identyfikacja
usprawień

Analiza prawna innych istotnych umów;
Stan prawny środków trwałych (pojazdy, linie produkcyjne etc.);
Zagadnienia prawne dotyczące udziałów i akcji w innych spółkach;
Zagadnienia prawne obejmujące licencje, koncesje, zezwolenia;
Analiza prawna umowy ubezpieczenia;
Zagadnienia prawne związane z ochroną środowiska;
Zagadnienia prawne dotyczące spraw pracowniczych;
Postępowania sądowe, egzekucyjne i administracyjne
UWAGA
do 100 stron dokumentów poddawanych analizie czcionką 11 calibri lub ekwiwalent dla pakietu BASIC
do 300 stron dokumentów poddawanych analizie czcionką 11 calibri lub ekwiwalent dla pakietu PREMIUM
spotkania inicjowane tylko przez audytorów, online, jeśli są konieczne z punktu widzenia audytorów

Przedstawienie zidentyfikowanych obszarów do usprawnień
Proponowane rekomendacje
Priorytetyzacja oraz korzyści wynikające z zaproponowanych rozwiązań

3
Przygotowanie
sprawozdania

Plan realizacji rekomendowanych usprawnień
Propozycja sposobu wdrożenia

2 rekomedacje

5 rekomedacji

W ramach dalszej współpracy, otrzymasz wsparcie ekspertów SaunaGrow w realizacji
poszczególnych, wybranych przez Ciebie usprawnień.

4
Dalsze kroki

Biznesowy Bilans Zdrowotny może być początkiem wspólnej drogi, służącej wzrostowi
i rozwojowi Twojego Biznesu. Jakiekolwiek są potrzeby Twojego rosnącego biznesu, nasi
Mentorzy będą w stanie pomóc samodzielnie, lub wskazać właściwe osoby ze swojej bogatej
sieci kontaktów.

Biznesowy Bilans Zdrowotny
z zakresie Prawa
to szereg korzyści
dla Twojego Biznesu
• Diagnoza bieżącej sytuacji prawnej firmy pozwalająca zidentyfikować
wszelkie obszary ryzyka • Szybkie wdrożenie części z zaproponowanych
rozwiązań • Możliwość oszacowania powodzenia i ewentualnych zagrożeń
planowanych transakcji • Zabezpieczenie majątku przed ewentualnymi skutkami
realizacji transakcji obarczonej ryzykiem • Dodatkowa ochrona prawna

€ 1 500
€ 4 500

BASIC
wszystkie elementy z kolumny 'basic' powyżej w tym:
bilans/raport/rekomendacje/2 propozycje wdrożenia /zaangażowanie
dedykowanego eksperta ok. 15h. Czas realizacji: 7 dni roboczych

PREMIUM
wszystkie elementy z kolumny 'premium' powyżej w tym:
bilans/raport/rekomendacje/5 propozycji wdrożenia /zaangażowanie
dedykowanego eksperta ok. 60h. Czas realizacji: ok 20 dni roboczych

Realizatorami tego Bilansu są: Jakub Tersa oraz Bolesław Drapella, więcej na www.saunagrow.com/pl/mentorzy
SaunaGrow jest marką: RoomAuction.com Ltd, 7 The Southend, Ledbury, HR8 2EY, UK, NIP GB 840 7458 20, Company No: 5195474

Bolesław Drapella
PRZEDSIĘBIORCA

PRZEDSIĘBIORCA, ZAŁOŻYCIEL SAUNAGROW.COM,
WSPÓŁZAŁOŻYCIEL RECAMP.PL ORAZ BYŁY
SZEF GRATKA.PL, PREZES GIEŁDOWEGO MORIZONA
I CEO AIRHELP POLAND.

Jakub Tersa
RADCA PRAWNY

RADCA PRAWNY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM PRAWNICZYM,
BIZNESOWYM ORAZ KONSULTINGOWYM. DZIAŁA W SEKTORZE
FINANSOWYM, NIERUCHOMOŚCI, E-BIZNESU, IT, PRODUKCJI
CIĘZKIEJ I SPOŻYWCZYM. ZWOLENNIK PROSTYCH ROZWIĄZAŃ,
KTÓRE WSPIERAJĄ BIZNES. MENTOR W SAUNAGROW.

