REFERENCJE
Pott Lotniczy Gdńsk-Tró|miasto współpracujez Kancelarią AdwokacĘ
Andrzeia Drarri od 1998 roku. %p"łpracuiąc z róznymi kancelariami od
początku powstaniaSpółki z o.o.Port I,otniczy Gdńsk-Trójmiasto (t|.od roku
1993) iestem kompetentny i p.*y stwierdzai4c, b iest to nailepsza kancelaria
pfaYwna' któta obsłĘwał a flasząfirmę.

Wysoki poziom merFtoryczny adwokataAndzeia Drani i rad.y pra\ynego
I-nszkaPachulskiego,nieptzeciętnajakośći ilośćwykonywaneiptzez nich pracy
skutkuią dominu|ącą folą Portu l,otniczego Tr otoczenitr. Istotą wielkości
Kancelatii jest fakt rcmłiązywaniaproblemó'qz
W czasach kie'dy wiele kancelarii prawnych tworzy opinią z których nic
konkretnego nie .ilrynika- iest to wielkie osiągnięcie.opinie ptalilrneadwokata
Drani i radcy pra\rnego Pachulskiego są bardzo precyzyine i iednozrraczne' co
pozslala właściwie zanądza( firmą i rcnlłłązywać problemy każdemu
pracodawcy.
Kancelatia ta doptovradziła do pomyślnegodla Portrr l,otniczego finału wiele
sPravr,z którymi inne kancelade nie mogłydać sobie *dy od hlkunastrr lat
Dzięki pracyKancelatii Port nie przegrałdo tej pory żadnejspfavrysądourej.
Nie Ędę diczał iuż ile śnodkóvlfinansowych zaosz.czędziłamoia finna dzięki
opiniom podatkolvym mecenasaDrani i ndcy Pachulskiego, ponieważmoze to

być prycrynądo podwpszeniastawkiza obsfugęprawnąpzez kancelarię.
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!7arĘ'm podkreśleniaiest fakt, że Kancelaria ta specjaltzuje się zarówno vI
pravrie gospodarczyrr\ iak i podatkovrym, iak i kamyrn, iak i pravrie pracy, iak i
zagadnieniachmtiązanychz międzynatodowymtransportem multimodalnytrr,co
daie mi ogromny komfort pracy ze wdędu na ich ptofesionahzm we
wszystkich ptaĄcznie dziedztnach ptaułai gospodarki. Batdzo istotnym dla
mnie iest również doradztwo gospodarcze prowadzofle ptzez advokata Drarrię i
radcę Pachulskiego. Ich znajomośćtóżnotfich problemóYsr gospodatczych
wystęuiących na qrnku' syfuacii makro i mikro-gospodarczei p"l'Ę Europy i
Swiata jest nieocenioną pomocą ptzy widzeniu zjawisk gospodarczych
dotyczągych bezpośrednio moiei firmy. Wszystkie te usługl zawłtte są uI
standardowym rozurnieniu i koszcie obsługi prawnej mojej fu*y, co jest
ewenementemna rynku usługprawniczych.
o elastyczności,nielimitowanym czasie przic6 otwartościumysłów na
nove niestarrdardovzei nieszablono\ye tozuliryania nie będę ttr wspominał,
ponieważiest to standard pra;cyKanceladi Advrokackiej An&zejaDrani.
Reasumu!ąc,niniejszym polecam Kancelarię Adsrokac|śą
Andtzeia Drani
wszystkim pzedsiębiorcom operującymna trudnych rynkach i borykającychsię
z problemami gospodarc"y*i różnego todzaiu. Dla ptzedsiębiorców nie
mających wielu problemów szkoda jest bowiem talentów i jakościadwokata
Drani i radcy Pachulskiego.
Nie polecam ninielszejKancelarii tylko jednejgrupie osób - moim adwersarzom
sądovrymi gospodarczyrn, ponieważ siłąPort l-oniczy Gdansk-Tróimiasto iest

właśnieobsługa ptawfla.
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