Zapraszamy do udzia³u w seminarium:

NARZÊDZIA MARKETINGU
PROFESJONALNYCH US£UG PRAWNYCH
4 marca 2010, Hotel InterContinental
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

PROGRAM SEMINARIUM
9.00 – 9.30

rejestracja Uczestników, powitalna kawa

9.30 – 11.00

Internet jako narzêdzie komunikacji profesjonalnej dla prawnika
Prowadz¹cy: dr Marcin Radwan- Röhrenschef

11.00 – 11.15

przerwa na kawê

11.15 – 12.45

Zarz¹dzanie relacjami z klientem
Prowadz¹cy: Dorota Ho³ubiec, Partner Smart Communication Group

12.45 – 13.30

lunch

13.30 – 14.30

Dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych i us³ugowych,
a etyczne zasady marketingu us³ug prawniczych (czêœæ I)
Prowadz¹cy: mec. Tomasz Ciupa , Kancelaria Prawnicza Ciupa i Figat
i Wspólnicy

14.30 – 14.45

przerwa na kawê

14.45 – 15.45

Dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych i us³ugowych,
a etyczne zasady marketingu us³ug prawniczych (czêœæ II)

15.45 – 16.00

zakoñczenie seminarium

Seminarium jest bezp³atne dla uczestników programu Beck Profit!
Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej Beck Profit:
www.beckprofit.pl w zak³adce Akademia Becka.

Wydawnictwo C.H. Beck
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Infolinia: 0 800 800 025
akademia@beck.pl
Fax: 022 33 77 602

PRELEGENCI:
Dorota Ho³ubiec
Partner Smart Communication Group. Od kilkunastu lat specjalizuje siê w marketingu,
customer sevice , tworzeniu strategii i sprzeda¿y us³ug profesjonalnych. Jest jedn¹
z pierwszych osób w Polsce, która z sukcesami zajmuje siê marketingiem us³ug
prawnych. Wiedz¹ i doœwiadczeniem wspiera³a budowê pozycji rynkowej
renomowanych firm prawniczych. Ma na swoim koncie liczne sukcesy zawodowe, a jej
profesjonalizm doceniany jest zarówno przez polskie jak i miêdzynarodowe œrodowisko
prawnicze i marketingowe. Swoim know-how dzieli siê z czytelnikami w licznych
publikacjach na ³amach takich pism jak Kancelaria, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna,
Monitor Prawniczy, Dziennik, Manager, The Warsaw Voice i innych. Dorota Ho³ubiec
aktywnie uczestniczy w debatach œrodowiska prawniczego, presti¿owych
konferencjach, warsztatach i szkoleniach zwi¹zanych z tematyk¹ marketingu us³ug
prawnych. Jest absolwentk¹ warszawskiej Szko³y G³ównej Handlowej (SGH). Ukoñczy³a równie¿ studia
doktorskie na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Jest cz³onkiem miêdzynarodowej organizacji Professional
Services Marketing Group (PSMG) i Polish Professional Women Network.

S³awomir Witold Ciupa
Wspólnik Kancelarii Prawniczej Ciupa Figat i Wspólnicy s.c. w Warszawie.
Ukoñczy³ studia na Wydziale Prawa i Administracji UW i wydziale Handlu SGPiS oraz
studia podyplomowe w Wy¿szej Szkole Finansów i Zarz¹dzania - konsultant funduszy
europejskich. Praktykuje w obszarze prawa: pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych,
w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej, ochrony konkurencji i konsumentów,
komunikacji rynkowej i mediów. Od wielu lat zajmuje siê praktycznymi zagadnieniami
wykonywania zawodu i etyki zawodowej, marketingu us³ug prawniczych, zarz¹dzania
firmami prawniczymi. Publikuje ksi¹¿ki i artyku³y w wydawnictwach i prasie prawniczej
oraz bran¿owej (m.in. "Kancelaria" , "Monitor Prawniczy", "Monitor Prawa Pracy",
"Software", "Ochrona Informacji") w obszarze swoich zawodowych zainteresowañ.
Bierze udzia³ w warsztatach, szkoleniach, konferencjach i seminariach oraz debatach
œrodowiskowych, w szczególnoœci organizowanych przez Instytut Zarz¹dzania, Software Konferencje,
Software Wydawnictwo, Institute for International Research, European Network Security Institute,
Stowarzyszenie Marketingu Bezpoœredniego, Wydawnictwo C.H. Beck, Wydawnictwo Infor, Krajow¹ Radê
Radców Prawnych i okrêgowe izby radców prawnych.

Marcin Radwan-Röhrenschef
Dr Marcin Radwan-Röhrenschef zajmuje siê doradztwem w zakresie z³o¿onych sporów
gospodarczych, w tym spraw z zakresu prawa karnego. Celem pracy dr Marcina
Radwan-Röhrenschefa jest stworzenie optymalnej strategii wykorzystania narzêdzi
s¹dowych i pozas¹dowych w celu doprowadzenia do efektywnego z punktu widzenia
kosztu dla klienta i czasu rozwi¹zania sporu. Ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie
Warszawskim a nastêpnie doktoryzowa³ siê na tej samej uczelni. Posiada dyplom
Miêdzynarodowego Wydzia³u Prawa Porównawczego w Strasburgu. Odby³ sta¿
badawczy w Linacre College na Uniwersytecie w Oxfordzie. Nale¿y do Izby Adwokackiej
w Warszawie. Jest zastêpc¹ cz³onka Okrêgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
i wyk³ada na szkoleniach dla aplikantów adwokackich. Od stycznia 2010 Membership
Officer w Litigation Committee International Bar Association, a w latach 2008-2009 by³
Country Chair Litigation Committee IBA w Polsce.
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NARZÊDZIA MARKETINGU
PROFESJONALNYCH US£UG PRAWNYCH
4 marca 2010, Hotel InterContinental
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa
FORMULARZ ZG£OSZENIOWY
Prosimy o odes³anie faksem: 022 33 77 602

Imiê Nazwisko

....................................................................

Stanowisko

....................................................................

Firma

....................................................................

Telefon

....................................................................

E-mail

....................................................................

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie przez Wydawnictwo C.H. Beck, dotycz¹cego mnie adresu poczty elektronicznej, w myœl
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.)
w zakresie prowadzonej przez CPI dzia³alnoœci gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustaw¹ z dnia 18.07.2002 r.
(Dz. U. nr 144, poz.1204) o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹, która wesz³a w ¿ycie 10.03.2003 r., wyra¿am zgodê na
otrzymywanie poczty droga elektroniczn¹. Wyra¿amy zgodê na umieszczenie naszych danych w bazie adresowej CPI,
zachowuj¹c prawo do ich wgl¹du, poprawiania lub usuniêcia oraz na przekazanie danych firmom uczestnicz¹cym
w programie.

……………………………………..
Podpis i piecz¹tka

Dodatkowe informacje:
Warunkiem bezp³atnego udzia³u w szkoleniu jest uczestnictwo w Programie Beck Profit i przes³anie
wype³nionego formularza zg³oszeniowego faksem lub elektronicznie.
Przyjête zg³oszenie zostanie potwierdzone faksem i e-mailem - zawieraj¹cym szczegó³owe informacje
organizacyjne. O przyjêciu zg³oszenia decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Iloœæ miejsc ograniczona.
Kontakt z organizatorem:
Monika Kosmólska, akademia@beck.pl
Fax: 022 33 77 602
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