
web.lex®
Content Marketing for Lawyers by Lawyers



web.lex
Wspieramy kancelarie prawne  
w rozwoju poprzez tworzenie strategii 
marketingowych opartych na tworzeniu 
i promocji treści prawniczej.  

Robimy to od 2009 roku. Zaczęliśmy, 
kiedy nikt jeszcze nie wierzył w to,  
że e-marketing kancelarii prawnej 
odegra tak istotną rolę w rozwoju  
całej branży. 

Nasza pomoc skupia się na 2 
obszarach: blogach prawniczych  
i Grupie web.lex, oraz na tworzeniu 
wartościowej merytorycznie  
i marketingowo treści.$
!
Zapraszam Cię do podróży po naszym 
skromnym imperium >>>



Blog prawniczy
Od samego początku 
budujemy najlepsze na Ziemi 
blogi prawnicze i wspieramy 
ich Autorów osiąganiu 
zamierzonych celów. 

Jak to robimy?



Blog prawniczy
Zaczynamy od ustalenia strategii e-marketingowej kancelarii i 
specjalizacji bloga, a następnie tworzymy to narzędzie wedle 
naszych, sprawdzonych metod. Po wdrożeniu szkolimy Autora 
bloga z jego skutecznego wykorzystania. 

W kolejnym etapie współpracy na bieżąco wspieramy Autora 
bloga, opiekujemy się tym narzędziem pod kątem 
technologicznym i bezpieczeństwa, a także dodatkowo 
promujemy blog udostępniając jego treść w serwisach 
informacyjnych, które tworzymy, albo z którymi współpracujemy. 

Wszystkie blogi, które wykonaliśmy i które na bieżąco wspieramy 
zobaczysz w serwisie LexMonitor.pl 



Blog prawniczy
!

Wpierając Autorów-prawników, wspierając kancelarie prawne,  
z czasem stworzyliśmy całkowicie unikalną Grupę web.lex 

Celem Grupy jest wzajemne (i dodatkowe) wsparcie 
marketingowe, intelektualne i biznesowe kancelarii.  

W web.lex zarządzamy całą Grupą, organizujemy szkolenia, 
coroczne spotkania (tzw. web.lex Meeting), administrujemy 
wewnętrzną platformą do wymiany doświadczeń i wiedzy. 

Grupa web.lex skupia niemal setkę kancelarii zlokalizowanych  
w całej Polsce.



Content marketing
Treść i marketing oparty  
o treść zyskuje na znaczeniu  
i na pewno będzie to kluczowy 
czynnik promocji kancelarii 
prawnej w najbliższych  
latach. 

Jak wspieramy kancelarie  
w tych działaniach?



Content marketing
1. Tworzymy wartościowe merytorycznie artykuły na zlecenie 
kancelarii prawnych. 

2. Umieszczamy je w naszych serwisach informacyjnych z linkami 
do blogów, stron www, czy linkami do innych informacji wedle 
życzenia kancelarii prawnej. 

3. Dbamy o to, aby artykuły były zoptymalizowane pod 
wyszukiwarki, czyli aby się doskonale pozycjonowały w sieci, 
promując w ten sposób kancelarię. 

4. Tworzymy i prowadzimy blogi prawnicze w imieniu kancelarii 
prawnych.


