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Софийският офис на европейската правна кантора Шонхерр отваря врати още през 2004
година и оттогава бележи непрекъснато развитие и растеж. Наложила се като един от
водещите консултанти на пазара, кантората съветва крупни мултинационални корпорации,
търсещи бърза реакция, ефикасно, качествено и ориентирано към решения правно
обслужване. В Шонхерр работят 20 юристи, голяма част от които са усъвършенствали своята
квалификация в престижни международни университети (Columbia Law School, Oxford,
Humboldt-University of Berlin, Central European University и тн.). Комбинацията от високо
качество, компетентност и ефективност при решаването на проблемните казуси, разбирането
за бизнес-нуждите и ценностите на клиентите, както и способността за решителна защита на
техните интереси заемат централна позиция във философията на Шонхерр. Още на петата
година от своето съществуване, PLC Which Lawyer? класира Шонхерр България в Топ 10 на
правните фирми в България, както и като водеща кантора сред международните правни
консултанти, представени в страната.
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Шонхерр е водеща кантора в областта на корпоративното право в Централна и Източна и
Югоизточна Европа (ЦИЕ/ЮИЕ). С нашата широка мрежа от офиси в границите на ЦИЕ/ЮИЕ,
ние предлагаме на клиентите си уникално покритие в региона. Водещи юристи
Преобладаващата част от адвокатите в Шонхерр са признати лидери в областите на тяхната
специализация. Нашите клиенти печелят от богатото разнообразие на таланти, езици и
култури, които правят нашите адвокати изключително гъвкави и адаптивни. Доказани
Шонхерр е една от първите международни кантори, навлезли на пазара в ЦИЕ/ЮИЕ. Фирмата
има дългогодишна традиция в консултирането на клиенти във всички сфери на
корпоративното право, предоставяйки компетентно обслужване, което спомага за
преодоляването на държавни и фирмени граници. Иновативни Комбинацията от високо
качество, гъвкавост, иновативност и ефективност при разрешаването на проблемни казуси и
сделки заема централно място във философията на Шонхерр. Ние имаме репутация на
кантора, работеща със специфичен подход, ориентиран към ефективност и решения.
Способни Нашите екипи са специално подбрани, сглобени от членове на групи с различна
правна насоченост, от цялата ни международна мрежа от офиси. Такъв тип обмен на ресурси,
задълбочени местни познания и международен опит ни позволяват да предложим на
клиентите си възможно най-доброто обслужване. Пълен кръг услуги Нашите екипи покриват
пълния обхват на услугите, от които корпоративни клиенти имат нужда, и са подготвени да се
справят адекватно и своевременно с всички аспекти и на дори най-сложните казуси. Работата
на международните ни екипи се координира централизирано или децентрализирано от едно
или повече лица за основен контакт, в зависимост от нуждите и изискванията на клиента.
Признати изключителната репутация на Шонхерр във всички правни области е доказана от
множеството престижни награди.

