
סחר וזכיינות, הפצה

.  צבר מ, כמשרד שהיה מבין הראשונים שחצו את גבולות המדינה

ניסיון עשיר בכל אפיקי הרגולציה הנוגעים לפעילות  ' פירון ושות

לצד ניסיון בליווי משפטי וייצוג חברות יבוא , מסחרית בינלאומית

,  החל מיזמים קטנים ועד חברות בינלאומיות ותאגידי ענק, ויצוא

הספקים משווקי המותגים הנמכרים והמוכרים  , ובכללם היצרנים

.ביותר בעולם

חוג לקוחותיו של המשרד בתחום זה כולל יבואנים וחברות הפצה  

,  אופנה, מזון, לרבות מוצרי צריכה, מובילים משלל תחומים

,  כמו כן. ושירותים לוגיסטיים שונים, טואלטיקה, תרופות, כימיקלים

.מייצג המשרד יצואנים למדינות שונות בעולם

מענה מקיף לכלל צרכיהם ' פירון ושות. מעניק מ, כמשרד מוביל

המשרד  . הסחר והזכיינות, המסחריים של לקוחותיו בתחום ההפצה

הכולל ייעוץ בסוגיות  , מספק ליווי משפטי מקיף לכל שלבי העסקה

היבטי  , קניין רוחני, מסחריות שוטפות כדוגמת הסכמים מסחריים

הסכמי , הסכמי זיכיון, הסכמי הפצה, תחרות והגבלים עסקיים

הסכמי , מיזמים משותפים, הסכמי שיתוף פעולה מסחרי, סוכנות

.  הסכמי הנחות ועוד, מימון

שותפי ועורכי הדין של המחלקה ידועים ומוערכים בשל ניסיונם 

,  יצרנים וספקים מחד: המקיף בייצוג לקוחות משני צדי העסקה

תוך העמקת הידע המעשי בכל , וסוכנים ומפיצים מאידך

.  הקשורים לעסקאות השונות, הייחודיים והכלליים, האספקטים

עבודתם היסודית של צוות המחלקה באה לידי ביטוי בהבנת  

הסוגיות הייחודיות לצרכיו של כל לקוח בהתאם לזירה שבה הוא  

ולסוג הענף בו ( הן בזירה המקומית והן בזירה הבינלאומית)מתמודד 

ברגולציות החלות על , כגון טיפול בתקינת מוצרים שונים, הוא פועל

.'שיווק והפצת המוצרים בישראל וכד, יבוא

, לקוחות המחלקה זוכים לטיפול אישי וצמוד של שותפי המחלקה

לרבות , תוך ראיה אסטרטגית מקיפה הכוללת את כל צרכי הלקוח

ליווי הליכי חקיקה בכנסת ובמקביל נהנים גם ממטרייה משפטית 

.רחבה בסיוע של מחלקת הליטיגציה של המשרד

;ייעוץ וייצוג שוטף, אסטרטגיתכנון ◼

;הסכמי הפצה◼

;הסכמי זכיינות◼

;הסכמי סוכנות◼

;הסכמי שיתוף פעולה מסחרי◼

;הסכמי מימון◼

;מיזמים משותפים◼

;הסכמי הנחות◼

;הסכמים מסחריים◼

;קניין רוחני וסימני מסחר◼

.היבטים תחרותיים והגבלים עסקיים◼


