
lex.Blog!
!!
!
Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale: 
- nie masz czasu,  
- wiedzy i doświadczenia w promocji biznesu prawniczego, 
- nie masz czasu ani ochoty na naukę obsługi tego narzędzia, 
- wolisz skupić się na własnych obowiązkach jednak 
- wiesz, że Blog Prawniczy pomoże w rozwoju Twojej 

kancelarii? 
!
Kiedy web.lex zaczynał swoją działalność w 2010 roku nie 
przypuszczałem, że po kilku latach obejmie swoim zasięgiem 
nie tylko całą Polskę, ale też że zacznie zdobywać Europę.  
Nie przypuszczałem też, że kancelarie prawne zaczną pytać 
mnie o… prowadzenie w ich imieniu Prawniczych Blogów.  
!
A że tych pytań było coraz więcej uznałem w końcu, że w taki 
sposób web.lex również powinien pomagać kancelariom  
w budowaniu ich marek, relacji z otoczeniem gospodarczym, 
oraz podbijaniu świata.  
!
W web.lex od początku tworzymy najlepsze blogi prawnicze 
na świecie. Współpracujemy na bieżąco z ponad setką 
kancelarii prawnych w Polsce i Europie. Administrujemy 



ponad 150 blogami prawniczymi. A zatem mamy 
wystarczająco dużo wiedzy, doświadczenia i możliwości, aby 
pomóc Ci rozwijać markę Twojej kancelarii za pomocą bloga, 
na którego prowadzenie i rozwój nie poświęcisz ani… minuty. 
!

!
!

Jak możemy pomóc Twojej kancelarii? !
!
!
Proces wdrożenia wygląda tak: 
!
1. wspólnie ustalamy specjalizację bloga  
2. projektujemy blog w oparciu o wizerunek Twojej kancelrii 

i jeśli spełni Twoje oczekiwania 
3. wdrażamy go do sieci 
!
Następnie… 
!
4.    raz w tygodniu wprowadzamy do niego treści 
merytoryczne, które będą inspirować czytelników do kontaktu 
z Tobą 
5.    promujemy dodatkowo blog w naszych portalach 
informacyjnych (Lex.Monitor, Znam Swoje Prawo, zoo.Logia) 
6.    blog będzie zawsze widoczny, sprawny i aktualny 
7.    a Ty dostajesz dostęp do naszej Grupy ponad 100 
kancelarii prawnych, które dodatkowo mogą pomóc Ci w 
rozwoju. 
!



Jak długo współpracujemy? !!!
Zależy od Twojego uznania. Z reguły współpraca trwa  
kilka lat.  
!
!
!

Czy podpisujemy umowę?!
!
!
Zależy od Ciebie. Z reguły warunki umowy zawarte są w 
korespondencji e-mail i w większości przypadków nie 
podpisaliśmy umów o współpracę. Wynika to też z tego, że 
ryzyko jest po stronie web.lex, a my nie lubimy formalizmów. 
!
!
!

Ile to kosztuje?!
!
!
Cenę zawsze ustalamy indywidualnie, gdyż każda kancelaria 
ma inne oczekiwania, jak też określona specjalizacja posiada 
specyficzne uwarunkowania, które wpływają na ilość pracy 
nad blogiem. 
!
!
!
!



!
Czyją własnością jest Blog Prawniczy?!

!
!
W miarę upływu czasu Blog Prawniczy prowadzony w Twoim 
imieniu staje się bardzo wartościowy miejscem, które nawet 
da się wycenić. I na pewno po zakończeniu współpracy z 
web.lex chciałbyś, aby wciąż budował on markę Twojej 
kancelarii. Dlatego Blog jest Twoją własnością od samego 
początku współpracy.  
!
!
!

Czyją własnością jest domena Bloga?!
!
!
Twoją. Musisz ją zatem zarejestrować na swoją kancelarię, ale 
dopiero po ustaleniach w temacie przedmiotu i specjalizacji 
Bloga. 
!
!
!

Na jakim serwerze spoczywa Blog?!
!
!
Jeśli sobie życzysz, Twój Blog może być zlokalizowany na 
naszym serwerze bez dodatkowych kosztów. Dysponujemy 
bezpiecznym i szybkim serwerem, skonfigurowanym na 
potrzeby hostowania blogów. 



!
O czym jeszcze musisz wiedzieć?!

!
!
Na pewno będziesz miał jeszcze wiele pytań, dlatego zachęcam 
Cię do napisania wiadomości do mnie na adres:  
!

Rafal.Chmielewski@web-lex.pl 
!

Znając naszą branżę wiem, że to, co jest kluczowe dla Ciebie, 
to oszczędność czasu. Dlatego całą usługę Lex.Blog 
skonstruowałem w ten sposób, aby nie zajmowała tego 
Twojego cennego dobra. Mamy tak duże doświadczenie w 
administracji Blogami Prawniczymi, że bez wątpienia 
większość rzeczy możemy wykonać w Twoim imieniu bez 
angażowania Twojego czasu.  
!
!

Kim jest Rafał Chmielewski?!
!
!
Rafał, to ja :) Kiedyś po studiach prawniczych na UW 
pracowałem w globalnej korporacji (KPMG), specjalizując się 
podatkach międzynarodowych. Jednak odszedłem z firmy po 
sukcesie, jaki dał mi mój pierwszy blog prawniczy, a 
dokładniej - podatkowy. Na bazie tamtych doświadczeń (rok 
2008) założyłem web.lex. Szkoliłem największe kancelarie, ale 
na co dzień współpracuję z kancelariami małymi i średnimi. 

mailto:rafal.Chmielewski@web-lex.pl


W październiku 2016 ukazała się moja książka o blogowaniu 
prawniczym pt.: Pamiętnik Adwokata. 

Co to jest web.lex?!
!
!
web.lex to pierwsza i jak dotąd jedyna w Europie firma 
konsultingowa, która wspiera kancelarie prawne w rozwoju za 
pomocą Bloga Prawniczego i jego dalszej promocji. Obecnie 
współpracujemy z setką kancelarii prawnych, a w ich ramach 
ze 120 prawnikami, którzy prowadzą około 150 blogów 
prawniczych, promujących ich kancelarie. Wszystkie aktywne 
blogi znajdziesz na portalu Lex Monitor. 
!

Kilka opinii o web.lex!
!
Bardzo cenię sobie jakość Panów pracy. To wszystko przemyślane, 
układające się w całość. Super jest dostawać od Was wszystkie wskazówki 
na bieżąco...na prawdę super! Cieszę się, że się zdecydowałem dołączyć do 
WEB-LEXA:) (!
Rafał, właśnie pogratulowałem sam sobie po raz kolejny decyzji o współpracy 
z Tobą i stworzeniu bloga. Perspektywy, które się przede mną otwierają jako 
przed prawnikiem są NIEPORÓWNYWALNIE większe niż 7 miesięcy temu, a 
w sumie, aż tak bardzo się nie zmieniłem. Zmienia się jednak otoczenie, 
zatem ludzie wokół, pojawił się minister Kwiatkowski, dziś pisze do mnie 
twórca bazy orzeczeń NSA, nie mówiąc już o ilości ofert prowadzenia spraw 
(między 2 a 7 tygodniowo). Jeżeli będziesz potrzebował rekomendacji alb 
zachęty do rozpoczęcia blogowania, podaj mój mail i telefon, już ja 
przekonam każdego :) (
  (
(...) Klienci z bloga: kilku miesięcznie - na porady i prowadzenie spraw (w tym 
miesiącu 3). Jednym z lepszych nabytków jest klient z Torunia (:D), którego 
kolega też chce mnie "nająć". (!
Rafał, mogę tylko dołączyć się do wszystkich gratulacji i życzeń. Żałuję tylko, 
że wcześniej nie zdecydowałem się na nawiązanie z Tobą współpracy.  (...) (!
Rafał, nie uwierzysz, ale od dłuższego czasu mam zalew klientów na 
prowadzenie spraw. Do tego stopnia, że często muszę pracować w 

http://onepress.pl/ksiazki/pamietnik-adwokata-skuteczny-blog-w-nowoczesnej-kancelarii-prawnej-rafal-chmielewski,pamadw.htm
http://web-lex.pl
http://www.lexmonitor.pl


weekendy i mam pomału dość, bo na wiele rzeczy nie mam czasu m.in. na 
blogi. Jak tak dalej pójdzie, to będziesz musiał Rafał utworzyć jakiś fundusz 
dla ofiar blogowania :). Jakąś odpowiedzialność w końcu musisz ponosić 
prawda? 


