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Najważniejsze informacje o LEGAL MARKET DAY 2018 

● 5. edycja największej w Polsce konferencji dla prawników dotyczącej rozwoju 
kancelarii 

● data: 2.03.2018 r.  
● miejsce: Warszawa - Centrum Konferencyjne Kopernik 
● uczestnicy: adwokaci, radcy prawni, specjaliści ds. marketingu i BD w kancelariach 
● 16 prelekcji 
● 3 sesje networkingowe 
● afterparty 
● patronat: Naczelna Rada Adwokacka, Izba Adwokacka we Wrocławiu 
● organizator: Tomczak Stanisławski Marketing 
● cena: 399 / 499 zł netto 
● rejestracja: www.LegalMarketDay.com  

 
LEGAL MARKET DAY w Internecie: 

● www.LegalMarketDay.com 
● www.facebook.com/LegalMarketDay  
● www.twitter.com/LegalMarket_Day  
● oficjalne hashtagi: #legalmarketday #LMD2018 
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Informacja prasowa 
 
Tytuł: Legal Market Day 2018 - jubileuszowa konferencja dla nowoczesnych 
prawników 
 
Prawnicy jako osoby szczególnie dbające o czas  powinni decydować się jedynie na 
uczestnictwo w wartościowych konferencjach o ugruntowanej marce. Dzięki temu będą mieli 
pewność, że poszerzą swoje umiejętności oraz zdobędą nowe wartościowe kontakty. 
 
Piąta, jubileuszowa edycja konferencji LEGAL MARKET DAY to wydarzenie, obok którego 
żaden nowoczesny oraz rozwojowo myślący prawnik nie powinien przechodzić obojętnie. 
Poprzednie edycje cieszyły się wyjątkowo dużym zainteresowaniem ze strony prawniczego 
świata. 

 
W 2018 roku na Legal Market Day pojawi się aż 20 prelegentów, którzy będą dzielić się 
swoją wiedzą i doświadczeniem ze współpracy z najlepszymi. 
 
W gronie przemawiających specjalistów znajdą się m.in.: 

● Paulina Kieszkowska-Knapik (Kieszkowska Rutkowska Kolasiński) 
● Ewa Rutkowska (Kieszkowska Rutkowska Kolasiński) 
● Jarosław Gwizdak (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód) 
● dr Tomasz Piekot (Pracownia Prostej Polszczyzny) 
● dr Patryk Filipiak (FILIPIAKBABICZ) 
● Michał Babicz (FILIPIAKBABICZ) 
● Marcin Tomczak (Tomczak Stanisławski Marketing) 
● Jacek Stanisławski (Tomczak Stanisławski Marketing) 
● Arkadiusz Chludziński (Sandler Training / Sales Pistols) 
● Rafał Chmielewski (web.lex) 
● Łukasz Połomski (Połomski Kłobuchowski / SprawnyPrawnik.pl) 
● Aleksandra Jurek (Tomczak Stanisławski Marketing) 
● Przemysław Tomczak (Tomczak Stanisławski Marketing) 

 
Każdy prawnik w pewnym momencie potrzebuje uzupełnić swoje kompetencje oraz 
zasięgnąć wiedzy na temat tego co aktualnie dzieje się w konkurencyjnym środowisku.  
 
Rozwój technologiczny, zmieniające się schematy myślenia klientów, powstające co chwila 
nowe możliwości komunikacyjne to zaledwie niektóre z aspektów, na które nowoczesny 
prawnik musi zwracać uwagę. Bez progresywnego nastawienia w działaniu mierzenie się 
z wszechobecną konkurencją w dzisiejszych, dynamicznie zmieniających się realiach jest 
zwyczajnie niemożliwe.  
 
Konferencja LEGAL MARKET DAY 2018 to wydarzenie, które dostarczy zarówno sporej 
dawki wiedzy, jak i gotowych do natychmiastowego wdrożenia rozwiązań.  
W efekcie działanie w takich sferach jak: 

● marketing prawniczy 
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● zarządzanie kancelarią 
● business development 
● media społecznościowe 
● korzystanie z nowoczesnych technologii 
● skuteczna komunikacja 

stanie się prostsze i wydajniejsze. 

Podczas LEGAL MARKET DAY to uczestnicy będą decydowali jaki zakres tematyczny 
najbardziej im odpowiada. Każdy słuchacz wybierze prelekcje spośród dwóch ścieżek, 
które odbywają się jednocześnie w osobnych aulach.  
Pozwoli to na dopasowanie konferencji do swoich potrzeb. 
 
LEGAL MARKET DAY jest konferencją nastawioną w dużej mierze na networking. Wiedza 
czerpana od specjalistów to nie wszystko, organizatorzy stawiają na indywidualne 
doświadczenia uczestników, które stanowią niewyczerpane źródło wiedzy dla wszystkich 
obecnych. Ta konferencja to także szansa na nowe kontakty biznesowe. 
 
LEGAL MARKET DAY adresowany jest do dynamicznych i przedsiębiorczych prawników, 
którzy upatrują swoją przewagę rynkową w stałym poszerzaniu umiejętności. Chcąc lepiej 
działać oraz liczyć się na rynku trzeba po prostu się tutaj pojawić.  
 
Relacja video z LMD2017 oraz formularz rejestracyjny znajdują się na 
www.LegalMarketDay.com. 
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