Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na 9. odborný seminář sdružení PROKOS:

PRÁVO TROCHU JINAK
Trápí vás obchodní aktivity vaší konkurence? Rádi byste se ohradili proti určitým obchodním
praktikám a nevíte jak? Pochybujete o účinnosti právních prostředků ochrany před nekalými
praktikami vaší konkurence? Rádi byste používali důraznější prostředky marketingové prezentace,
ale nevíte, jaké jsou hranice? Napodobuje jiná firma vaše výrobky? Již jste slyšeli o srovnávací
reklamě, ale nevíte, jak ji vytvořit? Na všechny tyto otázky, ale i další, najdete odpovědi na
semináři:

„Reklama a marketing kosmetických přípravků“
Seminář dále zahrnuje tyto okruhy:
-

přehled platné právní úpravy v oblasti reklamy a nekalé soutěže
kdo je dotčen nekalou obchodní praktikou a kdo se může bránit?
klamavá reklama versus reklamní nadsázka
pravdivost a její hodnocení v reklamě a marketingu
zlehčování konkurenta a jeho výrobků
parazitování na pověsti
srovnávací reklama
právní prostředky obrany proti konkurenci a naše doporučené postupy
jak se ohradit proti nepřípustnému jednání konkurence?
předběžné opatření a žaloba k soudu
podnět k zahájení správního řízení
sankce za porušení pravidel pro reklamu a hospodářskou soutěž
vývoj evropské legislativy v oblasti reklamy a marketingu
směrnice ES o nekalých soutěžních praktikách

Přednášející : JUDr. Jana Marečková, Mgr. Martin Schimmer
Odpolední blok zahájí MUDr. Dagmar Jírová, CSc. (SZÚ Praha) přednáškou
„Pravidla pro výrobky pro profesionální použití“

Seminář se koná dne:

22. června 2006 v 10,00 hod.
ve velké posluchárně SZÚ
Šrobárova 48, Praha 10, budova č. 11/2.patro
Konferenční poplatek pro členy PROKOS:
pro nečleny PROKOS:

ZDARMA
Kč 600,- (úhrada při prezentaci)

Informace: Jana Mašková, mobil: 723 903 325
fax: 244912439
Přiloženou závaznou přihlášku zašlete obratem.

----------------------------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA
Potvrzuji účast na semináři sdružení PROKOS dne 22. 6. 2006 a pokud nejsem
členem sdružení PROKOS uhradím částku při prezentaci v hotovosti.

Počet osob:

………………………………………..
razítko a podpis

Přihlášku zašlete obratem na adresu: Sdružení PROKOS
Plzeňská 164
150 00 PRAHA 5
nebo faxem na číslo:

244912439

