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Legal Alert
Nowy wymiar 
komunikacji z klientami. 
Wzmacniaj renomę  
i buduj relacje! 

Program do komunikacji e-mail 
z klientami kancelarii prawnej,  
który zapewnia gotowe, 
eksperckie treści do newsletterów 
i narzędzie do ich wysyłki.

www.wolterskluwer.pl



Chcesz, by Twoja kancelaria była kojarzona z obsługą prawną 
najwyższej jakości? Szukasz sposobów wyróżnienia się na rynku? 

Buduj profesjonalny wizerunek z Legal Alert  
i bądź konkurencyjny.

Legal Alert to jedyne na rynku rozwiązanie dla kancelarii, które daje 
możliwość wysyłki gotowych newsów dotyczących zmian w prawie.

Legal Alert

Legal Alert to:

Program składa się z 2 elementów:

Gotowe, regularnie publikowane 
newsy z ponad 20 dziedzin prawa  

Platforma do tworzenia  
i wysyłki wiadomości

Spersonalizowane treści

Budowa wizerunku kancelarii 
i pozyskiwanie nowych klientów

Gotowe treści merytoryczne  
od ekspertów Wolters Kluwer

Łatwa w obsłudze platforma  
do tworzenia i wysyłki e-maili

Dowiedz się więcej:
www.LEX.pl/legalalert



 Budowanie relacji z klientami kancelarii
Legal Alert to sposób, by kancelarie pozostały w kontakcie ze 
swoimi klientami, których zainteresują wartościowe treści.

Alert prawny tworzony w  programie dopasowany jest do 
potrzeb i specyfiki klientów kancelarii dzięki systemowi etykiet. 

W ten sposób klienci kancelarii otrzymują wyłącznie interesu-
jące oraz przydatne wiadomości, a prawnicy dbają o utrzyma-
nie kontaktu i relacji i przypominają o swoich usługach.

Dlaczego warto

z nich kontaktuje się  
z klientami drogą mailową84%kancelarii informuje klientów 

o zmianach w prawie65%CZY WIESZ, ŻE:

 Kształtowanie wizerunku  
 zgodne z kodeksem etyki 
Legal Alert umożliwia wysyłanie komunikatów w eleganckim 
szablonie graficznym z możliwością załączenia logo kancelarii 
i wybrania kolorów firmowych.
W ten sposób prawnicy:
 » zyskują nowoczesny kanał komunikacji z klientami
 » wzmacniają swoją renomę i  markę w  sposób zgodny  

z kodeksem etyki zawodowej. 

 Oszczędność czasu i pieniędzy 
 – więcej czasu na inne zadania
Program dostarcza intuicyjny system do zautomatyzowanej 
i  sprofilowanej wysyłki emaili oraz gotowe treści do 
wykorzystania przez kancelarię.

To pozwala prawnikom efektywniej zarządzać swoim biznesem 
prawnym i skupić się na sednie swojej działalności.

Stwórz własny alert prawny w kilka chwil. Zamów prezentację na www.LEX.pl/legalalert



 Kategorie tematyczne newsów:

kadry/BHP kredyty ochrona danych osobowych

ochrona środowiska pomoc  społeczna postępowanie cywilne

praca i ubezpieczenia społeczne prawo  administracyjne prawo bankowe

prawo budowlane prawo cywilne prawo gospodarcze

prawo podatkowe prawo rodzinne prawo  ubezpieczeniowe

prawo unijne samorząd  terytorialny własność  intelektualna

zamówienia  publiczne zdrowie prawo dla każdego

Uważam, że jest to potrzebne i  może skrócić czas pracy. Jeśli miałby to robić aplikant,  
mógłby się zająć innymi sprawami w tym czasie”
 Badanie telefoniczne Wolters Kluwer, listopad 2021

Newsy dostępne w Legal Alert 
mogą być edytowane.

Użytkownicy mogą również dodawać 
własne treści do każdego biuletynu.

W ten sposób kancelarie zyskują 
pełną kontrolę nad wychodzącą do 
klientów komunikacją.

WAŻNE: Aktualne treści pisane zrozumiałym językiem
Legal Alert oferuje co najmniej 30 unikalnych newsów miesięcznie z ponad 20 dziedzin 
prawa. 

Legal Alert zawiera treści dotyczące najbardziej aktualnych tematów opracowane 
przez prawników, specjalistów w swoich dziedzinach, z myślą o odbiorcy – często  
nie prawniku. 

Co więcej, w Legal Alert znajdują się także newsy dla osób fizycznych. Piszemy  
o prawie rodzinnym, drogowym, spadkach, darowiznach, rozwodach, majątku 
rodzinnym, odszkodowaniach, nieruchomościach, ubezpieczeniach. 

Treści są pisane przystępnym językiem i zawierają liczne przykłady, by ich odbiorcy 
mogli je z łatwością przyswoić.



Wysyłka biuletynu – zobacz, jakie to proste! 

Stwórz biuletyn z newsów 
przygotowanych przez  
ekspertów Wolters Kluwer.
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Zweryfikuj listę odbiorców  
oraz sprawdź jak wygląda Twoja 
wiadomość  na różnych urządzeniach.
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Nadaj tytuł biuletynu  
oraz dowolnie edytuj jego treść.  
Dodaj logo i kolory firmowe.
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Wyślij. GOTOWE!4



Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
www.wolterskluwer.pl

Infolinia 801 04 45 45
 22 535 88 00

handel@wolterskluwer.pl

Stwórz własny alert prawny w kilka chwil. 
Zainwestuj w marketing w pełni  
zgodny z kodeksem etyki zawodowej  
i buduj renomę kancelarii!

Dowiedz się więcej:
www.LEX.pl/legalalert


