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המסחרי המשפט  בתחומי  ועסקים  לחברות  משפטי  לייעוץ  בוטיק  משרד  הינו  משפטיים  יועצים  ושות'  קריאל 
והבינלאומי, קניין רוחני, הייטק, מכרזים ורגולציה מקומית ובינלאומית.

עו"ד אסף קריאל, מייסד המשרד הינו עו"ד ויועץ משפטי בעל רקורד מוכח וניסיון רב בליווי וייעוץ לחברות ועסקים
רבים בפעילותן המקומית והבינלאומית.

עו"ד קריאל הינו בוגר תואר ראשון במשפטים ועסקים )L.L.B Business Law( מאוניברסיטת סיטי שבלונדון ומוסמך 
במינהל עסקים )M.B.A( בהתמחות בניהול בינלאומי ושימש בעברו כיועץ משפטי בחברות בינלאומיות, כמנהל החוזים 
הבינלאומיים בתע"א, סמנכ"ל פיתוח עיסקי ומשפט בקרן השקעות וכעו"ד בכיר באחד מהמשרדים הבולטים בתחומם.

הפצה, סוכנות וסחר בינלאומי
למשרד חברות ייחודית בארגון עוה"ד הבינלאומי בתחומי ההפצה, הסוכנות והזכיינות -

IDI International Distribution Institute וכמשרד בינלאומי מובהק בעל פעילות בינלאומית ענפה, מקיים משרד 
קריאל ושות' פרקטיקה עשירה בתחום ההפצה והסוכנות, הסחר והזכיינות. המשרד מייצג

יבואנים, יצואנים וחברות הפצה של מותגים ומוצרים חדשניים, ומלווה את פעילותם בישראל ומעבר לים. למשרד הבנה 
עמוקה וניסיון עשיר בתחומי הייבוא והרגולציה אשר נצברה לאורך שנים רבות המאפשרת לו ללוות כל חברת ייבוא או 

הפצה הפועלת בישראל ולתרום משמעותית לקידום עסקיה .
צריכה, מוצרי  לרבות  תחומים,  משלל  מובילות  הפצה  וחברות  יבואנים  כולל  זה  בתחום  המשרד  של  לקוחותיו  חוג 
שונות למדינות  יצואנים  המשרד  מייצג  כן,  כמו  רפואי.  וציוד  תרופות  קוסמטיקה,  ואופנה,  מזון  והלבשה,  הנעלה 

בעולם.

)LICENSING( קניין רוחני והסכמי רישוי
הקניין היבטי  בכלל  מתמחה  המשרד  רבות.  שנים  של  ניסיון  בעלת  רוחני  קניין  פרקטיקת  ושות'  קריאל  למשרד 
וגיוסי הנפקות  רישיון,  הסכמי  נאותות,  בדיקת  תהליכי  ורכישות,  מיזוגים  עסקאות  אגב  לרבות,  המודרניים,  הרוחני 
מדגמים-עיצובים, ורישום  מעריכת  החל  הרוחני,  הקניין  ספקטרום  מרבית  פני  על  מתפרשים  המשרד  שירותי  הון. 
הפצה הסכמי   ,OEM רישיונות  הסכמי  בענייני  וייעוץ  מסחריים  סודות  על  הגנה  דרך  יוצרים,  וזכויות  מסחר  סימני 
הסכמי ועריכת  רוחני  קניין  זכויות  במסחור  וכלה  משפט  בבתי  זכויות  על  והגנה  בליטיגציה  עבור   ,VAR והסכמי 

. )Licensing( רישוי
הקניין על  הגנה  תוך  מורכבות  טכנולוגיה  בעסקאות  רוחני  וקניין  טכנולוגיה  מוטות  חברות  ומלווה  מסייע  המשרד 
באפליקציות יוצרים  זכויות  בתוכנה,  רישיונות  טכנולוגיים,  פעולה  שיתופי  פיתוח,  הסכמי  זה,  ובכלל  שלהן  הרוחני 

ועוד.

משפט עסקי ודיני חברות ותאגידים
ובינלאומיות מקומיות  עסקאות  וניהול  פרויקטים  בהובלת  בינלאומית  משפטית  בפעילות  שנים  רב  רקורד  למשרד 
ובחו״ל. בארץ  ומוסדות  גורמים שלטוניים  עם  קיום קשר  תוך  אלה  בעסקאות  חברות  בליווי  מומחיות  ובעל  מורכבות 

המשרד חבר ברשת הבינלאומית היוקרתית של ה- International Bar Association המסייעת להעניק ללקוחותיו 
שירות משפטי מדויק בכל מקום בו יימצאו ברחבי העולם.
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הייטק, סטרטאפים והסכמי טכנולוגיה
היי לחברות  ועד  חדשניים  אפים  מסטארט  והתחומים,  התעשיות  מכלל  טכנולוגיה  חברות  בליווי  מתמחה  המשרד 
במדויק התפורים  טק,  ההיי  בתחום  ועסקיים  משפטיים  שירותים  של  רחבה  קשת  מעניק  המשרד  רב-לאומיות.  טק 
המקצועי היעיל,  באופן  בתחום  עסקאות  לקידום  הדרושה  והמשפטית  המסחרית  בהבנה  ומחזיק  הלקוח  למידות 

והרווחי ביותר.

השוטפת בפעילותה  עבור  מהקמתה,  החל  החברה,  חיי  מחזור  כלל  פני  על  מלא  ליווי  ללקוחותיו  מעניק  המשרד 
ההיבטים כלל  את  מקיף  המשרד  של  ניסיונו  ועוד.  הנפקות  ורכישה,  מיזוג  כעסקאות  אסטרטגיים  ובצמתים 
הבינלאומית בפעילותם  תמיכה  וכן  הסוגים,  מכלל  הון  גיוסי  לרבות  לקוחותיו,  בפעילות  ביותר  והעדינים  המורכבים 

בכל רחבי הגלובוס.

הגבלים עסקיים ודיני תחרות
והשפעתו המשפט  בעולם  ביותר  והמתפתחים  הבולטים  מהתחומים  הינו  התחרות  ודיני  העסקיים  ההגבלים  תחום 
על כלל חיי המסחר הולכת וגוברת. בתחומים אלו משרד קריאל ושות' מספק ללקוחותיו שירותי ייעוץ וליווי משפטי
המגזר מול  והן  נוספים  ורגולטורים  העסקיים  ההגבלים  רשות  מול  הן  ורגולציה  עסקיים  הגבלים  תחרות,  בסוגיות 

העסקי.

וההפצה הסחר  בתחומי  תחרות  מעוטי  בשווקים  תחרות  בענייני  וייעוץ  לקוחות  בייצוג  ניסיון  ושות'  קריאל  למשרד 
מקומיות הן   – ורכישות  מיזוגים  לעסקאות  אישורים  ובקבלת  בייצוג  בייעוץ,  ניסיון  כן  כמו  והבינלאומיים.  המקומיים 
ומיזמים בלעדיות  הסכמי  ורכישה,  הפצה  הסכמי  ובעריכת   )cross border transactions( בינלאומיות  והן 
מבצע  המשרד  כן,  כמו  הדין.  במסגרת  המקסימלי  הפעולה  חופש  הבטחת  תוך   )Joint Ventures( משותפים 
באיגודים והן  מסחריות  בחברות  הן  עסקיים,  בהגבלים  פנימיות  אכיפה  תכניות  של  והטמעה  הכנה  הליכי 

מקצועיים.

מכרזים ורגולציה
משרדנו בעל ניסיון רב בתחומי דיני המכרזים, הציות )Compliance( והרגולציה ומייצג לקוחות המשרד מול משרדי

ממשלה, רשויות מרכזיות וחברות בינלאומיות.
יכול לסייע רבות בנושאים אלו  ויעיל  נכון  ישירה על פעילותו השוטפת. טיפול  יש השלכה  גוף,  לרגולציה החלה על 
ובייצוג מכרזים  של  ובחינה  עריכה  בליווי,  מתמחה  ושות'  קריאל  משרד  יעדיו.  והשגת  הגוף  פעילות  בהצלחת 
בסקטור וגוברת  ההולכת  הרגולציה  בדרישות  לעמוד  במטרה  השנים,  לאורך  שונים  מנהליים  בעניינים  לקוחות 
לרבות המנהלי,  למשפט  הכפופים  אחרים  וגופים  ממשלה  רשויות  בפני  בייצוג  ניסיון  בעל  הינו  המשרד  הציבורי. 
נהלים שונות,  פנימית  ואכיפה  ציות  תוכניות  בהכנת  וכן  חיוניים  ושירותים  תשתיות  חברות  כמו  מהותיים  דו  גופים 

וקודי התנהגות אתית.
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