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KANCELARIA ADWOKACKA

Duraj Reck i Partnerzy jest renomowaną kancelarią prawną specjalizującą się w doradztwie w kluczowych
obszarach
prawa
oraz branżach
biznesu. Jesteśmy
zespołem
sięsię
z ponad
20 prawników,
w tym
Duraj Reck
i Partnerzy
jest renomowaną
kancelarią
prawnąskładającym
specjalizującą
w doradztwie
w kluczowych
adwokatów
i
radców
prawnych.
Poza
działalnością
w
kraju,
posiadamy
także
międzynarodowe
doświadczenie
obszarach prawa oraz branżach biznesu. Jesteśmy zespołem składającym się z ponad 20 prawników, w tym
– adwokatów
prowadzimyi sprawy
współpracy
znanymi kancelariami
prawnymi
m.in.międzynarodowe
z Anglii, Niemiec,doświadczenie
USA, Australii
radców we
prawnych.
Pozaze
działalnością
w kraju, posiadamy
także
czy
Zjednoczonych
Emiratów
Arabskich.
Więcej
o
kancelarii
przeczytasz
na
www.durajreck.com.
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