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OBJECTIUS
· Escollir l'estratègia més idònia per al despatx en funció del mercat
· Conèixer els principis i tàctiques de màrqueting per atreure i fidelitzar
clients rendibles en un entorn competitiu
· Millorar la comunicació del despatx entenent l'entorn digital i les oportu
nitats que representa
· Disposar d'eines de control financer i de rendibilitat que ajudin en la presa
de decisions
· Crear i mantenir equips qualificats alineats amb el projecte del despatx
· Aplicar tècniques d'innovació en el despatx per anticipar-se als canvis,
guanyar eficiència i diferenciar-se al mercat
DESTINATARIS
Advocats i socis que exerceixin en despatxos i que vulguin aprendre a
gestionar la seva activitat de forma eficient i rendible en un entorn cada
vegada més incert i competitiu.
MÒDUL I. Per què necessites una estratègia com a avantatge competitiu?
MÒDUL 2. Per a què serveix un pla de màrqueting i com impacta en la
generació de clients?
MASTERCLASS I
MÒDUL 3. Com i què he de comunicar?
MÒDUL 4. Com liderar el meu projecte des del talent?
MASTERCLASS II
MÒDUL 5. Quines indicacions he d'utilitzar i mesurar per establir processos
de millora?
MÒDUL 6. Què necessites per ser més eficient?
MÒDUL 7. Per què apostar per la innovació i la tecnologia?
MASTERCLASS III
PONENTS
· Jordi Estalella. Advocat i especialista en tècniques d'innovació.
· Eva Bruch. Advocada i especialista en innovació.
· Eugenia Navarro. Consultora d'estratègia i màrqueting juridic.
· Yvonne Pavía. Advocada i Diputada de l’ICAB.
· Javier Moreno. Advocat.
· José Manuel Silva. Advocat i periodista.
· Gemma Molar. Gerent.
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