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ER DU KLAR TIL DEN NYE DIGITALE VIRKELIGHED?
Vi befinder os i en verden, hvor mere og mere kommunikation foregår via de digitale medier (bl.a. Facebook), og inkassoverdenen er
nu røget med på bølgen. Kommunikationen med skyldnere er begyndt at foregå via Facebook, MobilePay/Swipp bliver brugt som
betalingsmulighed, og stort set alle inkassoprocesser er efterhånden blevet digitaliseret i år. Følger du ikke med udviklingen, er
risikoen for, at du bliver overhalet indenom af andre i eller uden for branchen meget stor!
På Danske Advokaters kursus ’Digital inkasso 2015 – og andre nyheder’ får advokat Karsten N. Müller og forfatter Brian N. Oswald
dig med på den digitale vogn, så du fortsat er med i førerfeltet og ved hvordan du navigerer bedst muligt i dette ’minefelt’. Du får
selvfølgelig samtidig en opdatering i alt nyt inden for inkasso.
Tilmeld dig kurset d. 17. september 2015 her.
Tilmeld dig på mail

Klik på emnet for at åbne den fulde beskrivelse og/eller bestille online

Emner

Tid og sted

Praktisk boliglejeret –Snekkersten

Mandag den 31. august
2015
Kl. 09:00 - 15:30
Comwell Borupgaard,
Snekkersten

Få styr på den nye formular, som du skal anvend pr. 1. juli 2015 samt boliglejerettens
systematik samt støtte til at arbejde med boliglejerettens mange aspekter i det daglige.
Advokat Lars Langkjær
Tilmeld dig på mail

VIRK.dk - digitale virksomhedsreg. m.v. – webinar
Bliv tryg ved den nye digitale indberetning og lærer finesserne. Deltag i kurset direkte fra
egen PC.

Tirsdag den . 1. sep. 2015
kl. 10-11.30
Egen PC CST

Advokatsekretær Anne Bjergvang
Tilmeld dig på mail

Fondsadministration – for rådgivere og administratorer
Stiftelse, vedtægter, administration, uddelinger, skat, formuepleje, opløsning. Omfatter
både erhvervsdrivende (de nye regler) og ikke-erhvervsdrivende fonde.

Torsdag den 3. sep. 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Advokat Niels Kahlke
Partner Susanne Nørgaard
Kontorchef Jytte Heje Mikkelsen
Tilmeld dig på mail

Fri proces og retshjælp - for praktikere
Fokus på advokaternes ageren over for forsikringsselskaber, Procesbevillingsnævnet og
domstolene. Hvilket salær kan beregnes? Brydning mellem fri proces og retshjælp m.m.
Advokat Nikolaj Linneballe
Tilmeld dig på mail

Mandag den 7. sep. 2015
Kl. 09:00 - 14:30
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Generationsskifte – familie, arv, skat og pension
Få opdatering på området samt inspiration til at udarbejde generationsskifteplaner i
mindre og mellemstore virksomheder. Hvad er muligt efter de seneste skattemæssige
ændringer?

Onsdag den 16. sep. 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Advokat Birte Rasmussen
Advokat Bent Ramskov Laursen
Tilmeld dig på mail

Tvangsauktioner A-Z
Vi giver dig en grundlæggende og praktisk indføring i forberedelsen og gennemførelsen
af en tvangsauktion.

Tirsdag den 22. sep. 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Advokat Jakob Stilling
Tilmeld dig på mail

International arv og bobehandling
Fokus på mulighederne for at tilrettelægge et dødsboskifte med internationale aspekter
bedst muligt. Kurset er særligt centreret omkring arveretsforordningen (650/2012) og
dens anvendelsesmuligheder.

Onsdag den 23. sep. 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Advokat Maryla Rytter Wroblewski
Advokat Johan Hartmann Stæge
Tilmeld dig på mail

Kom og vær med på en af branchens mest populære
uddannelsestilbud – Fagdagene 2015
På Fagdagene har vi samlet en buket af de bedst ratede-, mest populære- og aktuelle
nye kurser på to tæt pakkede dage. Det giver dig en unik mulighed for, at plukke og
sammensætte dit helt eget favorit program til optjening af 18 kursuslektioner. Du sparer
tid og penge ved at benytte dig af Fagdagenes tilbud – og får i tilgift en mulighed for at
mødes og netværke med mange af dine kolleger i branchen. Læs mere her

Bestyrelsesuddannelsen – skal du med på hold 7?

Onsdag d. 30. sep. 2015 til
torsdag d. 1. oktober 2015
Scandic Copenhagen, KBH

Start mandag d. 28/9-15

Vi giver dig konkrete færdigheder og værktøjer til stor gavn i din bestyrelseskarriere.
Tilmeld dig på mail

Få mere kursus for pengene
KursusBonus er skabt for at give dig mere efteruddannelse for færre penge. Når du køber bonusgivende kurser eller
uddannelser hos os, får du bonuspoint, der kan anvendes til gratis deltagelse på halv- eller heldagskurser. KursusBonus er
gældende, uanset om du er medlem af Danske Advokater eller ej.
Det er helt enkelt – se her hvordan

Se alle kurser

Skulle du mod forventning ikke ønske at modtage vore kursustilbud, kan du afmelde denne service her.

