...de week-end

RECOMANDARI
Cum se vand serviciile profesionale?
Dan Stoica, Director General, Wolters Kluwer Romania
Recentele modificari ale regulamentului UNBR privind publicitatea avocatilor au creat emotie. Opiniile pro si
contra dezbat, intre altele, o tema recurenta: calitatea mediilor in care sunt publicate materialele publicitare.
Aceasta este insa doar varful aisbergului. In discutiile pe care le-am avut la inceputul acestui an cu cativa
colegi avocati apare constant o intrebare cheie: de fapt, cum se vand serviciile profesionale ale unui avocat?
Conversatiile purtate au scos la iveala de cele mai multe ori ingrijorarea partenerilor ca asociatii nu genereaza nivelul asteptat de clientela.
Aceasta situatie pune o presiune foarte mare pe parteneri, responsabili pentru succesul echipei, dar si pentru plata cheltuielilor curente. De
cele mai multe ori am constatat ca un cabinet de avocat nu este departe de problemele de vanzari ale furnizorilor de servicii. La acestea se
mai adauga, pe langa restrictiile profesiei, si cateva obstacole specifice pe care avocatii le au de depasit: ...citeste articolul integral >>

... si comenteaza pe

FILM DE WEEK-END
Absence of Malice – Fara rautate
In America can a man be guilty until proven innocent?
Tragerea la raspundere penala a unei persoane trebuie sa tina cont de mai multi factori. Dincolo de
simpla banuiala a organului competent ca acea persoana a savarsit o anumita fapta prevazuta de legea
penala, orice actiune legala indreptata impotriva acelei persoane trebuie sa fie sustinuta de un
probatoriu solid. Poate ca exprimarea nu este intocmai corespunzatoare cu prevederile in vigoare, insa din
cercetarea organului competent trebuie sa rezulte fara indoiala ca presupusul faptuitor este cel care a comis
infractiunea.
Absence of Malice, in regia lui Sydney Pollack, urmareste cazul unui barbat a carui viata este pusa in pericol de catre
un procuror tintit pe ideea de a gasi un vinovat in cazul uciderii unui important lider sindical. Fara a tine cont de
consecintele faptelor sale, procurorul antreneaza in lupta presupusa pentru infaptuirea justitiei resurse dintre cele mai condamnabile,
incepand cu manipularea presei prin intermediul unei jurnaliste la inceput de cariera si terminand cu interceptari de telefoane ilegale.
...citeste articolul si comenteaza pe
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