AFFÄRSJURIDISK UTBILDNING

Internationella avtal-Handelsagentur,
distribution och franchise
De flesta företag hanterar i dag avtal med internationella dimensioner. Kursen belyser den juridik
som omger försäljning av företagets varor och tjänster. Ämnesområden som behandlas är:
• Den svenska och internationella avtalsrättens grunder
• Skillnaden mellan handelsagentur, distribution och franchise
• Risker och fördelar med de olika distributionsformerna
• Avtalets utformning
• Ensamrätt, avtalstid, territoriella begränsningar, uppsägning
• Köprätten ( fel, leveransvillkor, produktansvar, försäkring, tvist )
• Företagets modellavtal och checklistor
• Juridiken kring tjänster
Utbildningen förtydligar vad skillnaderna är mellan de olika distributionsformerna och vad de innebär
juridiskt i dagligt bruk. Aktuella begrepp reds ut liksom typiska risker och fördelar som är knutna till
respektive val av distribution. Deltagarna får med sig konkreta verktyg för sin vardag i form av fördjupad
kunskap, praktiska råd och strategier samt hur man enkelt dokumenterar.
Utbildningen riktar sig främst till företag som anlitar handelsagenter, återförsäljare och franchisetagare
eller någon som uppträder i någon av dessa roller. Fokus ligger på att vidareutbilda dem som specifikt
deltar i företagets avtals-processer t.ex. säljare, export- och importchefer, försäljnings- och inköpschefer.
Föreläsare är Anders Kinntorph, advokat hos Nordic Law i Göteborg. Anders har lång erfarenhet som
affärsjurist och föreläsare på juristlinjen och för en mängd näringslivsorganisationer. Kursen genomförs
under en heldag. I kursen ingår dokumentation och möjlighet att efter genomförd utbildning få följa
upp med frågor per e-post till Anders.
Du når Anders Kinntorph på telefon 031- 81 51 00 eller via e-post office@nordiclaw.se
Nordic Law är en advokatbyrå med inriktning mot affärsjuridik och fastighets-, miljö- och offentlig rätt med kontor i Malmö
och Göteborg. Vi har lång erfarenhet av att genomföra juridisk grund- och fortbildning för företag, näringslivsorganisationer
och kommuner. Vårt brinnande intresse för utbildning tror vi är främsta orsaken till att våra utbildningar är uppskattade. Andra
orsaker tror vi är utbildningarnas pedagogiska utformning, det höga föreläsningstempot och målsättningen att utbildningen
alltid ska ge deltagaren konkret nytta.
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