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CEE Attorneys – Boanța, Gidei și Asociații a susținut EshopWedrop în atribuirea
primelor francize, în Cipru și Albania

Biroul CEE Attorneys din Bucuresti, Romania, prin intermediul echipei de avocați specializați în
E-commerce si Retail, coordonata de Sergiu Gîdei (Partener) și Krisztina Voicu (Managing Associate), a
oferit asistența juridica complexa pentru EshopWedrop, serviciul B2C al Xpediator Plc. (AIM: XPD) - un
important furnizor de servicii de management al expedițiilor din Marea Britanie și Europa - pentru
atribuirea cu succes a primelor sale francize pentru gestionarea marcii EshopWedrop în Cipru și Albania,
respectiv catre Kronos Express și Albanian Courier SHPK. . .
Aceste francize vor permite clienților din aceste țari sa efectueze achiziții online în Marea Britanie, Polonia, Italia,
Franța și Germania și sa le fie livrate bunurile rapid și la un preț accesibil. EshopWedrop a fost înființata în 2015
în Lituania și de atunci s-a extins în Letonia, Estonia și România. Oferta B2C a grupului Xpediator Plc. - care va
funcționa și în sistem franciza - catalizeaza liniile existente de servicii de grupaj B2B derulate de Delamode,
divizia de expediție de marfuri a Grupului Xpediator Plc.
CEE Attorneys – Boanța, Gidei si Asociații SCPA a fost implicata în pregatirea tuturor documentelor juridice
necesare pentru structurarea francizei, precum si în toate etapele procesului de negociere a contractelor care au
condus cu succes la atribuirea francizelor pentru Cipru si Albania, sprijinind obiectivul EshopWedrop de a iniția o
rețea pan-europeana.
Mircea Bândean, Managing Director al EshopWedrop Group, a spus: „Asistența juridica prompta și profesionala
a CEE Attorneys - Boanta, Gidei si Asociatii SCPA a fost esențiala în dezvoltarea și lansarea structurii francizei
EshopWedrop Franchise, în toate etapele, de la momentul redactarii la cele mai înalte standarde de calitate și
implementarii setului de Termeni și Condiții aplicabili, obținerii de puncte de vedere de la autoritațile relevante,
redactarea standardului coontractului de franciza și pâna la negocierea contractelor de franciza încheiate pâna în
prezent (pentru Albania și Cipru). În mai puțin de un an am dezvoltat împreuna o structura de franciza viabila
pentru mediul foarte dinamic al comerțului electronic B2C. Analiza complexa și riguroasa a avocaților CEE
Attorneys - Boanta, Gidei si Asociatii SCPA și înțelegerea deplina a modelului specific de business al
EshopWedrop a permis comunicarea extrem de facila între noi și derularea unei relații axate pe activitatea
EshopWedrop și pe obiectivele noastre strategice, nu doar pe asigurarea conformarii cu reglementarile incidente”.
CEE Attorneys – Boanța, Gîdei și Asociații SCPA este membra a CEE Attorneys, o rețea internaționala cu peste
50 avocați în opt birouri din Europa Centrala și de Est, fiind prezenta în acest moment în Republica Ceha, Letonia,
Lituania, Polonia, România și Slovacia și cooperând cu doua birouri de avocatura din India și China, A&Z Law
Firm (China) și Maheshwari and Co. (India).
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