Utbildningen är utformad så att den uppfyller
Advokatsamfundets nya riktlinjer för professionell
vidareutbildning av advokater. Intyg erhålles.

Juristbranschen i förändring Hur påverkas den svenska marknaden?
På höstens VQ Knowledge and Strategy Forum diskuterades internationella trender på juristmarknaden och de stora för-

ändringar inom advokatbranschen som skett internationellt och till stor del drivits fram av mer krävande klienter. Det har
lett till prispress, alternativa prissättningar och nya aktörer som gett sig in på juristmarknaden.
Intresset för dessa frågor har varit så stora att vi nu vill göra ett uppföljningsseminarium med fokus ur ett svenskt
perspektiv.
Välkommen till en inspirerande kväll där Helena Hallgarn och Ann Björk från Virtual Intelligence VQ berättar om trender och
utvecklingen på juristmarknaden med möjligheter och utmaningar framöver. En panel bestående av framstående
jurister delar med sig av sina erfarenheter och kommenterar hur de ser på förändringarna i Sverige och hur dessa påverkar
advokatbyråernas verksamhet.
Några av frågeställningarna som kommer att diskuteras är dessa:
Vilka är de tydligaste förändringarna på den svenska marknaden?
Hur förändras förutsättningarna på juristmarknaden med konkurrens från nya aktörer och ny teknik?
Hur ska klienternas ökade krav på effektivisering, förutsebarhet och fasta priser bemötas?
Hur arbetar advokatbyråer strategiskt för att möta de nya förutsättningarna och ligga i framkant?
Finns det ett tydligt affärsfokus med strategier kring renodling av kärnverksamheten och framtagande av nya
tjänster?
Hur påverkas juristrollen av en ökad produktifiering och fokus på effektivare processer?
Datum: 14 mars
Tid: 17.45 - 20.00 mingel med tilltugg från kl: 17.00
Plats: Clustret, Skeppsbron 44
Anmälan: Pris 2.750 kr exkl. moms. Gratis för InfoTorgs kunder. Halva priset om du deltog på VQ Forum 2012.
Oanmäld frånvaro faktureras med 750 kr.

Anmäl dig via länken här »
Senaste anmälningsdag: 7 mars

Helena Hallgarn och Ann Björk, Virtual Intelligence VQ, är två av Skandinaviens mest erfarna jurister
på knowledge management-frågor för juristsektorn. År 2010 grundade de konsultföretaget VQ som
bistår advokatbyråer, bolagsjuristavdelningar och andra kunskapsföretag att bli mer effektiva och
moderna med hjälp av rätt IT-stöd.

Läs om våra paneldeltagare på nästa sida!
InfoTorgs juridiska utbildningsserie
nfoTorgs juridiska utbildningsserie riktar sig till advokater, bolagsjurister och andra chefsjurister. Vi går på djupet i aktuella juridiska
ämnen eller händelser. Tanken är att kombinera kompetensen inom
InfoTorg Juridik och vårt redaktionsråd med externa gästföreläsare

i form av experter och kunder som delar med sig av sina erfarenheter. Samtidigt ges möjlighet att under lättsamma former träffa
kollegor i branschen. Utbildningen är utformad så att den uppfyller
Advokatsamfundets nya riktlinjer för professionell vidareutbildning
av advokater. Intyg erhålles.

InfoTorg AB S151, 105 99 Stockholm Telefon 08-555 681 00 Fax 08-555 681 01 e-post info@infotorg.se Hemsida www.infotorg.se

Våra paneldeltagare
Maria-Pia Hope
Maria-Pia Hope är advokat och delägare vid Advokatfirman Vinge. Maria-Pia har arbetat
som bank- och finansjurist i London och Stockholm sedan mitten av 1990-talet. Sedan
april 2012 är hon en av de första kvinnliga VD:arna för en stor svensk advokatbyrå.

Peter Sjögren
Peter Sjögren är advokat som huvudsakligen arbetar med affärsutveckling, bl.a. som
styrelseordförande och ledamot i bolag inom management consulting, logistik,
finansiering, rikskapital och affärsjuridik, med lång erfarenhet som delägare på
Delphi, Magnusson Wahlin och Ernst & Young.

Christina Blomkvist
Christina Blomkvist är koncernjurist på Folksam. Folksam har nyligen tagit initiativ för
upphandling av juridiska tjänster med ett tydligt krav på effektivitet och professionalitet
samt mer resultatstyrt jämställdhetsarbete.

Sara (Axelsson) Göthlin
Sara Göthlin är advokat och delägare vid Advokatfirman Törngren Magnell, en transaktionsjuridisk advokatbyrå som främst arbetar med bank- och finans, M&A och kapitalmarknad. Sara har tidigare erfarenhet från Vinge och Nixon Peabody i New York.

Carl-Adam Drakenberg
Carl-Adam Drakenberg är advokat och delägare vid Advokatfirman Westermark Anjou
med tidigare erfarenhet från AIG Mergers & Aquisitions Insurance Group och
Mannheimer Swartling. Carl-Adam är mycket intresserad av affärsutvecklingsfrågor
och är starkt involverad i byråns strategiska arbete.

Kristoffer Persson
Kristoffer Persson är Managing Partner vid Frank Advokatbyrå, specialistbyrån inom
Tvistelösning och Media, IT & Telekom, som två år i rad har utsetts till den mest
proaktiva advokatbyrån i kategorin medelstora advokatbyråer i branschstudien
Årets Advokatbyrå.

