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HJÆLP DINE KLIENTER - FÅ STYR ALLE DE VIGTIGSTE NYE
AFGØRELSER OG REGLER
Det er vigtigere end nogensinde for virksomheder at overholde konkurrencereglerne. Kom og hør det stærke panel af både danske
og udenlandske oplægsholdere fortælle mere om Kommissionens store e-handelsundersøgelse, herunder e-handelsplatforme, geoblocking og selektiv e-distribution og erstatningsdirektivets betydning for konkurrenceretsprocesser. Med det brede og varierede
panel kommer vi hele vejen rundt om konkurrenceretten.
Martin André Dittmer, advokat og partner hos Gorrissen Federspiel, er vært på ’Konkurrence Nyt’. Der vil være indlægsholdere fra
Gorrissen Federspiel og:
Rossitza Anguelova-Kotzeva, medlem af Digital Single Market Task Force hos Generaldirektoratet for Konkurrence, EuropaKommissionen
Solicitor Tim Gt. Jones (Competition and Regulatory Law IPG hos BT plc)
Vicedirektør Bitten Thorgaard Sørensen hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Specialkonsulent Kristian Helge Andersen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Advokat og partner Morten Kofmann, Kromann Reumert
Deltag på ’Konkurrence Nyt’, der afholdes torsdag d. 11. februar 2016, kl. 9.00-16.00, i København.
Læs mere her og tilmeld dig

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

Emner

Tid og sted

Planlovgivning og bolighandel

Tirsdag den 26. januar 2016
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Kbh.

Indførelse i plan- og miljørettens univers med særligt fokus på de elementer, som har
betydning for private boligejere/boligkøbere.
Advokat Nicolai Platzer Funde
Tilmeld dig på mail

Konkurrencebegrænsninger i ansættelsesretten - den nye lov om
ansættelsesklausuler

Få grundlæggende kendskab til de mest sædvanlige konkurrencebegrænsninger på
arbejdsmarkedet. Fokus på den nye lov om ansættelsesklausuler, som trådte i kraft 1.
januar 2016.
Advokat Finn Schwarz
Advokat Erik Wendelboe Christiansen

Tirsdag den 26. januar 2016
Kl. 13:00 - 17:00
MBK Kursuslokaler, Kbh.

Tilmeld dig på mail

Vidneafhøring - strafferetligt og civilretligt

Alt fra forberedelsen til gennemførelsen af afhøringer. Hvad når vidnet reagerer
anderledes end ventet? Hvordan kan du ændre strategi undervejs?
Partner Ulrik Christrup
Retspræsident Christian Lundblad

Torsdag den 28. januar 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Tilmeld dig på mail

Sproget som bevis - webinar

Lær hvordan sproglige beviser kan sætte sagen i et helt nyt lys, og hør hvorfor du
skal holde skarpt øje med denne udvikling, hvis du vil være først på området.
Ph.d., lektor Tanya Karoli Christensen

Torsdag den 18. februar 2016
og torsdag den 25. februar 2016
Kl. 16:00 - 16:45
Egen PC

Professor, leder Robert Leonard
Kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau
Tilmeld dig på mail

Bliv klædt på til den daglige rådgivning af lønmodtagere og
arbejdsgivere

Bliv klogere på alle de juridiske problemstillinger i ansættelsesforholdet fra vugge til
grav, så du står endnu stærkere i din rådgivning.
Advokat Mads Bygum Krarup
Tilmeld dig på mail

Torsdag den 25. februar 2016
Kl. 09:30 - 16:30
Advodan Slagelse
Torsdag den 10. marts 2016
Kl. 09:00 - 15:30
Hotel Falster
Onsdag den 23. marts 2016
Kl. 09:00 - 15:30
BEST WESTERN Golf Hotel Viborg

Law Firm Management – Sådan skaber du vedvarende vækst!

Start tirsdag den 15. marts 2016

Du får overblik over, hvilke udviklingsområder der vil være mest oplagte at fokusere
på for dig. Derefter udarbejdes en udviklingsplan for forretningsmæssige
indsatsområder og individuel udvikling.
Tilmeld dig på mail

Forhandlingskursus på Harvard-Campus – Begrænset antal pladser

Er jurister de fødte forhandlere? Vi giver dig - kort sagt - et skelet, som du kan bruge
bevidst, hver gang du forhandler. Gevinsten er bedre og bredere aftaler, og hvem
siger nej til det?
Professor Robert Bordone

Fra mandag den 27. juni 2016
til onsdag den 29. juni 2016
Harvard campus, Cambridge, USA

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.

