...de week-end

ATELIERE
Provocarile vanzarii serviciilor de avocatura
Avand in vedere restrictiile formelor de publicitate ale profesiei de avocat, o abordare a procesului de vanzare
a serviciilor de avocatura inseamna gasirea unor modalitati de vanzare neagresive si foarte bine adaptate
reglementarilor profesiei.
Intr-un mediu extrem de concurential, avocatii sunt nevoiti sa mearga pe intuitie, vechi practici si o
flexibilitate iesita din comun pentru a ramane informati si a-si gasi potentiali clienti. Este clar ca regulile clasice de vanzare nu pot fi
aplicate si ca legiuitorul roman a dat preponderenta reputatiei si pregatirii profesionale in detrimentul comunicarii ofertei de servicii.
Insa provocarea crearii unei reputatii fulminante este inabordabila pentru majoritatea avocatilor din motive foarte practice: numarul mare
de avocati, forta marilor case de avocatura, numarul relative mic al cazurilor de notorietate.
Este vanzarea serviciilor de avocatura o cauza pierduta? ...citeste articolul integral >>
...si comenteaza pe

EVENIMENTE
Noutatile pe care le aduce Gala Excelentei in Mediere editia a
II-a
Gala Excelentei in Mediere editia a II-a va avea loc la Cluj-Napoca in data de 15 mai 2014 si este organizata de
Medierenet.ro impreuna cu Asociatia Mediere Medias sub patronajul Consiliului Judetean Cluj. Acesta este
evenimentul anual in cadrul caruia sunt premiati mediatorii pentru activitatea lor si reprezinta modalitatea de
promovare a corpului profesional al mediatorilor.
Gala Excelentei in Mediere este, in acest an, evenimentul care reprezinta finalul a trei actiuni: lansarea primei editii a Anuarului
Mediatorilor, votul online al colegilor mediatori din toata tara pentru cei care vor fi premiantii actualei editii si festivitatea de premiere care
va avea loc in cadul Galei Excelentei in Mediere.

...citeste articolul integral >>

FILM DE WEEK-END
Music Box – Cutia muzicala
As a lawyer all she wanted was the truth. As a daughter all she wanted was his innocence.
Razboiul reprezinta din orice punct de vedere o atrocitate pentru fiecare natiune implicata. Dincolo de
distrugerile provocate, de resursele monetare dedicate sustinerii acestuia, chiar si de drama umana
implicata in prima linie, razboiul impinge aplicarea legii dincolo de limite. Practic, acesta da unda verde
abuzurilor, sustine incalcarea legii prin mijloace sa zicem licite, iar in tot haosul creat este dificila misiunea de a trage
la raspundere persoanele in cauza.
Music Box, in regia lui Costa-Gavras, dezvolta tematica asa-numitelor infractiuni de razboi, a imprescriptibilitatii
omorului, dar si a procesului cu ramificatii internationale. Subiectul filmului este cu mult mai sensibil, intrucat la
mijloc sunt implicate atat autoritatile statului in care se judeca procesul, cat si cele ale unui stat comunist pornit sa recupereze si sa-si
pedepseasca cetatenii care au indraznit sa paraseasca teritoriul tarii pentru a scapa de opresiunea regimului.
...citeste articolul si comenteaza pe
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