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LISTA FRAZ KLUCZOWYCH 
KANCELARIA ADWOKACKA 

Lp. Fraza kluczowa 

1 adwokat warszawa 

2 kancelaria adwokacka warszawa 

3 kancelaria prawna warszawa 

4 adwokaci warszawa 

5 kancelarie prawne warszawa 

6 kancelarie adwokackie warszawa 

7 obsługa prawna firm warszawa 

8 spadki warszawa 

9 obsługa prawna warszawa 

10 radcy prawni warszawa 

11 sprawy spadkowe warszawa 

12 kancelaria radców prawnych warszawa 

13 adwokat prawo spadkowe warszawa 

14 adwokat w warszawie 

15 kancelaria adwokacka w warszawie 

16 kancelarie adwokackie w warszawie 

17 prawo spadkowe warszawa 

18 usługi prawnicze warszawa 

19 warszawa adwokat 

20 spadek warszawa 

21 usługi prawne warszawa 

22 adwokat spadki warszawa 

23 warszawa kancelaria adwokacka 

24 adwokat sprawy spadkowe warszawa 

25 kancelarie prawne w warszawie 

26 kancelaria prawna w warszawie 

27 adwokaci w warszawie 

28 adwokat sprawy cywilne warszawa 

29 adwokat warszawa sprawy spadkowe 

30 kancelaria adwokat warszawa 

31 porady prawne dla firm warszawa 

32 sprawy cywilne warszawa 

33 warszawa kancelarie prawne 

34 dochodzenie spłaty należności warszawa 

35 finansowanie projektów inwestycyjnych warszawa 

36 obsługa doradcza przedsiębiorców warszawa 
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37 obsługa prawna przedsiębiorców warszawa 

38 obsługa wierzytelności warszawa 

39 podatek od spadku warszawa 

40 pomoc prawna dla firm warszawa 

41 postępowania upadłościowe warszawa 

42 pozyskiwanie finansowania warszawa 

43 prawna obsługa przedsiębiorców warszawa 

44 przekształcenia własnościowe warszawa 

45 restrukturyzacja firm warszawa 

46 restrukturyzacja zadłużeń bankowych warszawa 

47 sprawy karno-gospodarcze warszawa 

48 wierzytelności kredytowe warszawa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?  

Skontaktuj się z nami - przygotujemy umowę i po jej podpisaniu rozpoczniemy współpracę 
pełną biznesowych korzyści dla Twojej firmy. Gwarantujemy bieżące wsparcie oraz 
profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy.  
 
 
 
 
 

 

 

      Zobacz mapę dojazdu 
 
Godziny pracy biura: 
poniedziałek – piątek: 8.30 - 16.30 
 
 Znajdź nas!          

           www.grupa-tense.pl              Facebook          Google+ 

Grupa TENSE sp. z o.o. sp. k.  
ul. Wolsztyńska 5, poziom II  
60-361 Poznań 

tel.: 61 866 77 27 
infolinia: 801 090 075 
e-mail: biuro@grupatense.pl 
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