КРАЩІ ЕКСПЕРТИ В ОДНОМУ МІСЦІ!
Шановні колеги, партнери, клієнти!
Експертноправова група «Незалежний інститут судових експертиз» зібрала для Вас
кращих експертів з різних спеціальностей, які виступлять у якості лекторів в рамках
унікального заходу «Експертиза – ключова основа захисту в судовому та
досудовому порядку»!
ЩО ДАЄ ВАМ УЧАСТЬ:
Якщо Ви юрист та адвокат та хочете розширити спектр своїх послуг та
поглибити професійні знання, тоді цей Захід саме для Вас!
Ключовою темою для обговорення стане застосування інструменту
незалежної експертизи при вирішенні не лише найпоширеніших спорів,
але і вузькопрофільних. Озброївшись практичними знаннями, якими
поділяться наші експерти, Ви, як юрист або адвокат, зможете братися за
нові справи, з якими Ви раніше не стикалися.
В РАМКАХ СЕМІНАРУ БУДУТЬ ПІДНЯТІ ТАКІ ПИТАННЯ
Протягом одного дня Ви зможете взяти участь одразу у 4х учбових модулях за
такиминапрямками, як:

1.
ITСПОРИ: Комп’ютерна експертиза та захист
даних в мережі Інтернет. Чи може електронна
переписка бути використана як доказ у суді?
2. СПОРИ ПО ДТП: Автотоварознавча експертиза як
доказ в спорах при ДТП.
3.
СПОРИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ
ШКОДИ:Встановлення факту завдання моральних
страждань та визначення об’єму моральної шкоди за
допомогою психологічної експертизи. Застосування висновку експертапсихолога в спорах
про відшкодування моральної шкоди.
4. СПОРИ В СФЕРІ НЕРУХОМОСТІ.
У ЧОМУ ОСОБЛИВІСТЬ?
Особливістю нашого заходу є те, що Ви маєте можливість висловлювати свої думки та ідеї, обмінюватись професійним
досвідом, а також поставити свої запитання експертам та отримати відповіді.
Конференція стане особливим діловим майданчиком для нових знайомств, ділового спілкування. Формат заходу поєднує
ділову програму та якісний нетворкінг, адже збере професіоналів різних галузей права та експертів. Спеціально для цього
ми вибрали один з кращих ділових майданчиків Києва – інформаційному агентстві Ліга Бізнес Інформ.

ЗАХІД СЕРТИФІКОВАНО! Учасники отримають сертифікати, які зараховуються Радою адвокатів.
ДЕ ТА КОЛИ?
СЕМІНАР ВІДБУДЕТЬСЯ В ОФІСІ НІСЕ ЗА АДРЕСОЮ:
м. Київ, вул. Т. Шамрила, 23 – Конференцзал Ліга Бізнес Інформ.

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ:
6 жовтня 2016 року з 10:00 до 14:00

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ МОЖНА БУДЬЯКИМ ЗРУЧНИМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ:
поштою office@nise.com.ua, за телефонами 0445813080, 0503601682, 0675555222
або онлайн:

Про умови та вартість участі у семінарі Ви можете дізнатися за вказаними телефонами.

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ЗАХОДУ:

Вступайте в наші групи в соціальних мережах і дізнавайтеся актуальну і цікаву інформацію!

Завітайте на наші сайти:
www.nise.com.ua

www.internationalexpert.com.ua

НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 21, корпус 3, офіс 7
Тел. (044) 5813080
Моб. (050) 3601682
Факс (044) 5813055
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