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Ocenění

MAGAZÍN SATISFAKCE VYHRÁL PRESTIŽNÍ SOUTĚŽ
Lifestylový magazín Satisfakce vydávaný Unií dosáhl
skvělého úspěchu v 6. ročníku prestižní soutěže
Česká cena za PR – v kategorii Klasická firemní média
obsadil 1. místo a byl tak ohodnocen jako nejlepší
firemní časopis ze všech přihlášených projektů.
Vítězství magazínu Unie podtrhl i fakt, že porota se
rozhodla neudělit cenu za 2. ani 3. místo, čímž dala najevo odstup mezi úrovní
Satisfakce a ostatních periodik, která s ní postoupila do nejužšího finále.
Redakční tým úspěch těší o to více, že drtivou většinu oceněných projektů pro
zadavatele vytvářely PR agentury, zatímco Satisfakce vzniká kompletně inhouse.
celý článek »
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NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE

Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek

Brno - 12.11.2013
Brno - 10.12.2013
Podrobnosti a registrace »

Naše služby

PŘIPRAVUJEME NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY
Právní prostředí se neustále vyvíjí, stejně jako podnikatelské prostředí ve
všech oborech. Výjimkou samozřejmě není ani oblast rozhodčího řízení, řešení
pohledávek a smluvních vztahů. Z každodenní praxe i z judikatury soudů
vycházejí nové podněty, dlouho se diskutuje o novelizaci zákona o rozhodčím
řízení. V souvislosti se všemi těmito tendencemi jsme se rozhodli připravit pro
vás nové materiály o rozhodčím řízení, jeho právním ukotvení, praktickém
používání a další související problematice.
celý článek »

Vzdělávání

ŠKOLENÍ UNIE UČÍ SPOLEČNOSTI POUŽÍVAT ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Další společnosti absolvovaly specializované školení Unie, při němž lektoři učí zaměstnance přicházející do
styku s pohledávkami pracovat s výhodami rozhodčího řízení. Tato vzdělávací akce je určena především pro
obchodní zástupce, manažery, vedení společností či osoby mající v kompetenci správu pohledávek. Ze
spokojených absolventů můžeme jmenovat např. OBALY ČESKO, VPO Protivanov, .A.S.A., Pipelife Czech,
MAPEI, Barum Continental, Gatema, PLOMA, Fulgur či Fulgur Battman.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

PREZIDENT NOTÁŘSKÉ KOMORY ČR MARTIN FOUKAL:
NOTÁŘI ČASTO PŮSOBÍ JAKO MEDIÁTOŘI
V našem lifestylovém magazínu Satisfakce pravidelně
najdete rubriku Expert, v níž představujeme klíčové
osobnosti z oblasti českého práva a státní správy.
V připravovaném čísle 3/2011 touto osobností bude
JUDr. Martin Foukal, prezident Notářské komory ČR.
Přinášíme vám zde výňatek z rozhovoru do zmíněné
rubriky týkající se názoru Martina Foukala na prevenci vzniku sporů a na
působení notářů jako mediátorů ve sporech.
celý článek »

Blahopřejeme kolegovi
k zisku doktorského titulu
Account manager Adam
Vaškeba z oddělení klientské
péče Unie ve druhé polovině
června 2011 úspěšně složil
rigorózní zkoušku a získal tak
titul JUDr. – doktor práv.
Gratulujeme mu a přejeme
hodně úspěchů do další práce!

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

PAVEL KYMLIČKA, GREAT TEA GARDEN S. R. O.

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
Jsme dovozci sypaných čajů a plantážní kávy
z čajových a kávových zahrad celého světa.
Máme velkoobchod i maloobchod. Síť našich
prodejen je známá pod názvem ČAJOVÁ
ZAHRADA. Odběratelům z řad obchodníků
s čaji, se zdravou výživou či dárky, ale také
hotelům, restauracím a kavárnám nabízíme
všechny druhy sypaných čajů z ČAJOVÉ
ZAHRADY i další doplňkový sortiment – zázvorové a čajové bonbóny, kvetoucí
čaje, sladidla s různými příchutěmi, kandysové tyčinky atd.
celý článek »

Vzory rozhodčích doložek
Vzdělávací program Unie
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR
Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík

Inzerce
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