11. 5. 2016, Hotel Ambassador, kongresový sál, Praha

PROGRAM
08:00 – 08:40

Registrace

08:40 – 09:00

Zahájení

09:00 – 10:00

JAAP BOSMAN - Konec právních firem
Právnické firmy jsou poprvé v historii na existenční křižovatce. Pokud zvolí špatný
směr, povede to k jejich kolapsu: ke konci právních firem. Podle Bosmana taková
odbočka hrozí v následujících pěti letech většině firem. Jeho přednáška napoví, jak se
tomu vyhnout.

10:00 – 10:45

NICOLE BÄCK-KNAPP - Litigační PR
Jak zvládat proces komunikace (zejména ve vztahu k veřejnosti) ohledně jakéhokoliv
právního sporu či soudního (rozhodčím) řízení? Jak PR experti čelí černobílému
vnímání a brání reputaci klientů? Jak ovlivnit dopad sporu na celkovou pověst klienta?

10:45 – 11:15

Coffee break

11:15 – 12:15

CHRISTOPH H. VAAGT - Podnikový právník ve 21. století
Poslání podnikových právníků, potažmo celých právních oddělení, prošla v posledních
letech poměrně výraznou změnou. Jakým výzvám a překážkám podniková právníci
čelí? Jaká bude jejich agenda do budoucna? A jak to ovlivní trh právních služeb?

12:15 – 13:00

GEORGIA BROOKS - Chambers & Partners pohledem zevnitř
Chambers & Partners hodnotí od 1990 nejlepší advokátní kanceláře na trhu a
v současnosti pokrývá už 185 jurisdikcí. Žádný jiný žebříček právnických firem na světě
nepracuje s tak silným zázemím editorů a výzkumníků. O tom, jak uspět v ohromné
konkurenci, bude hovořit Georgia Brooks.

13:00 – 14:00

Lunch

14:00 – 15:20

Panelová diskuse: Inovativní advokacie v CEE
Panelu se zúčastní zástupci předních lokálních a mezinárodních kanceláří. Tématy
panelu budou business development v advokacii, specifika CEE regionu či proměny
trhu (celosvětoví vs. lokální lídři).

15:20 – 16:20

Panelová diskuse: Jak se odlišit
Panelu pod vedením Filipa Rožánka ve formě krátkých školení a debaty s auditoriem
se zúčastní přední experti v oblasti marketingu, médií a práci s lidskými zdroji.

16:20 – 17:00

Q&A se všemi přednášejícími, networking/koktejl

Simultánní překlad angličtina/čeština zajištěn

