4. april 2014

2 inspirerende brunchmøder i maj
– i både København og Aarhus
Kære Webmaster
Vi afholder to spændende brunchmøder i maj 2014, ’Har dine kunder tillid til dig?’ og ’ Talentudvikling i advokatbranchen’. Du
bliver ikke kun inspireret af oplæggene, men får samtidig tid til at netværke over kaffen.

Har dine kunder tillid til dig?
- Ja, det har de sandsynligvis, men ved du det, eller måler du systematisk på dette?
Mød Jens Skoustrup-Jacobsen, direktør hos RealtionMonitor, der har arbejdet med kunderelationer og kundetilfredshed de
sidste 20 år, som giver dig svar på nedenstående spørgsmål og meget mere.

•
•
•
•

Hvorfor er det interessant at indtage positionen som ”den betroede rådgiver”?
Hvilke økonomiske og konkurrencemæssige fordele giver den position?
Er det tiden og investeringen værd - eller er det endnu en modedille, der er glemt om kort tid?
Hvad er konsekvensen af ikke at være den primære betroede rådgiver og nyde kundernes tillid?

Har dine kunder tillid til dig? afholdes:
Aarhus fredag den 9. maj kl. 9.00-11.15 hos Delacour i deres nye domicil, Åboulevarden 11, 8000 Aarhus C
København tirsdag den 13. maj kl. 9.00-11.15 hos Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø
Pris for medlemmer af Danske Advokater er kr. 500 + moms. Deltagelse giver 3 kursuslektioner.

Talentudvikling i advokatbranchen
- Hvorfor er det så vigtigt at investere i vores bedste medarbejdere og udvikle deres talent?
Underviser på talentudviklingsprogrammet Young Talented Lawyers, Erhvervspsykolog Rikke Stürup, og tidligere deltagere
fortæller, hvorfor I også skal deltage, og hvad I får ud af det.

•
•
•
•
•

Hør, hvorfor Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partners deltager i programmet (København)
Hør, hvorfor HjulmandKaptain deltager i programmet (Aarhus)
Hvad er et talent og hvor kommer det fra?
Arbejdet med talenter & om at være et talent
Præsentation af Young Talented Lawyers programmet

Talentudvikling i advokatbranchen afholdes:
Torsdag den 8. maj 2014, kl. 9.00 -11.15, HjulmandKaptain, Aarhus.
Mandag den 12. maj 2014, kl. 9.00 -11.15, Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partners, København
Deltagelse i dette brunchmøde er gratis.
NB! Til alle brunchmøderne åbner vi dørene kl. 8.30, så du kan netværke over en kop morgenkaffe.
Klik her for at læse mere om vore brunchmøder

Tilmeld dig straks…
Tilmelding kan sendes direkte til hbi@danskeadvokater.dk eller ved besvarelse af denne mail.
Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til os på samme mail eller på telefon 33 43 70 00.

Med venlig hilsen
Danske Advokater

