
 

 

 

Dobrý den,

přinášíme další novinky ze světa rozhodčího řízení, vzdělávacích seminářů a oblasti našeho rozhodčího soudu. Věděli jste například, že v budoucnu vám přineseme užitečné ukázky obchodních sporů v praxi a změnili jsme stránky tak, že je všechno

jasnější i přehlednější? A to jak odborníkům, tak podnikatelské veřejnosti? U nás se dozvíte o rozhodčím řízení vše a jasně...  

Přejeme hezký týden. 

Modelové případy obchodních sporů jako bonus

Rozhodli jsme se, že využijeme našich zkušenosti a postupně vám ukážeme některé modelové spory v praxi.

Jednou měsíčně tak dostanete mailem ilustrační ukázku, kterou můžete použít jako prevenci ve svém podnikání...

Semináře z oblasti práva a soft skills

Rádi bychom vás informovali o tom, že v Paláci Konvikt budou realizovány vzdělávací semináře, které by neměli

uniknout Vaší pozornosti. Věříme, že Vás prezentovaná témata budou zajímat...

18.9. 2012 Pracovní právo (JUDr. Marilla Kokešová)

„Víte jaké jsou změny v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech? Potřebujete

doplnit mezery v oblasti personalistitky?“ Přijďte se podívat na seminář.

20.9. 2012 Insolvenční řízení v judikatuře 2008 - 2012 (Mgr. Jan Kozák)

„Věřitelův průvodce světem dlužníků a jejich úpadků aneb úspěšným věřitelem snadno a rychle - chcete vaší

firmě ušetřit peníze za právníky?“ Naučte se a orientovat v úpadkovém řízení a navštivte tento seminář.

27.9. 2012 Rétorika a strategie vyjednávání (PhDr. Jan Kubáček)

"Jestliže o něco žádáte před podpisem dohody, říká se tomu vyjednávání. Pokud o něco žádáte po podpisu, říká

se tomu žebrání. Je lepší být dobrým vyjednavačem, než vynikajícím žebrákem."

Zlepšete svůj osobní růst a prezentaci, práci s klienty a firemním teamem. Přijďte seminář, který je vytvořen pro

všechny, kdo se chtějí zlepšit v prezentačních technikách, vyjednávání a argumentaci nebo ve svých

personalistických, motivačních a manažerských zkušenostech.

Běžné smlouvy zdarma

Chtěli bychom upozornit, že na našich stránkách si můžete stáhnout vzory základních smluv zdarma. Stačí jen

zadat Váš mail a je to – zde...

Redesign našich stránek

Možná jste si všimli, že jsme předělali naše webové stránky. Důvodem bylo zpřehlednění kvalit rozhodčího řízení,

proto nyní máte vše na jednom místě. Chcete znát hlavní výhody arbitráže, nevíte, jak podat žalobu, nebo

potřebujete poradit, k čemu je rozhodčí řízení např. živnostníkovi?

Není nic snadnějšího. Prolistujte si naše menu „Rozhodčí řízení“ a najdete odpověď na vaše otázky, snadno a

rychle.
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