PROGRAMA
DE PARTNERS
MARCA BLANCA

Protecció de dades
(RGPD – LOPDGDD)

Avisos legals
web

Registre de
marques

Enfocat a ...
JA OFEREIX
el servei

NO OFEREIX
el servei o el deriva a un tercer

La plataforma li permetrà
optimitzar recursos.

La plataforma li permetrà ampliar la
cartera i obtenir ingressos addicionals.

E N F O C AT A …

ASSESSORIES

GESTORIES

DESPATXOS

ADVOCATS

ASSOCIACIONS

EMPRESES
DE SERVEIS

I + SECTORS
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CONSULTORIES

GREMIS

FRANQUÍCIES

COL·LEGIS
PROFESSIONALS

Característiques
Programa per a Partners Marca Blanca PymeLegal
Ampliï la seva oferta amb el nostre software online per a la gestió de
protecció de dades dels seus clients.
Informi’s sobre el nostre Programa per a Partners Marca Blanca de
PymeLegal. Podrà oferir el servei de protecció de dades als seus clients a
través d’unes condicions preferents.

Eviti que els seus clients busquin aquest servei a la competència.
Generi més ingressos per al seu negoci.
Decideixi a quin preu vol comercialitzar-lo.

Obtingui un ampli marge de benefici.
Rebi assessorament durant tot el procés.
Ofereixi aquest servei amb l’aval d’un equip d’advocats
i enginyers experts en Protecció de Dades.

Vostè genera i descarrega tota
la documentació per entregar
als seus clients.
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Tarifa plana per alta o pack de llicències.
Assegurança de responsabilitat civil (600.000 €).
Gestioni els seus clients des d’un panell de control.
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RGPD i LSSICE
Tarifa especial per comunitats de propietaris
(enfocat a administradors de finques)

Sense quota d’alta a la plataforma.

Facturació en funció del nombre d’altes.
Vostè estableix les tarifes als seus clients.

45

€/client*

A LTA ( i u n a n y
de manteniment)

40

€/client*

R E N O VA C I Ó
A N UA L (opcional)

*Preu sense iva.

Possibilitat de contractar
packs de llicències

Sol·liciti una demo
sense compromís

Doni’s d’alta en el nostre
programa de partners
https://www.pymelegal.
es/altamarcablanca/
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Serveis que oferim
Deixi-ho a les nostres mans i centri’s en el seu negoci

Protecció de Dades
(RGPD-LOPDGDD) i LSSICE

Servei de Delegat
de Protecció
de Dades (DPD)

Regulació legal
de campanyes
de marketing online
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Registre
de pantents i marques

Gestió del dret
a l’honor
i a la pròpia imatge

Recuperació
de dominis

Litigació
i defensa jurídica
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Redacció de textos
legals/condicions
d’ús per apps

Obtenció segell
de qualitat
Confianza Online

Revisió i redacció
de contractes d’àmbit
tecnològic

Assegurança
de Protecció de Dades
i Ciberseguretat

W W W. P Y M E L E G A L . E S
info@pymelegal.es
Consultoria especialitzada en
protecció de dades i registre de marques.

Pymelegal Barcelona
c/Pau Claris, 156, 3r 1a. 08009 Barcelona
T: 93 737 64 01

