Nowa Dynamika: Dentons oferuje prawnikom narzędzie
pomocne w planowaniu działań w sytuacji wywołanej
pandemią COVID-19

6 lipca 2020 r.
Kancelaria Dentons uruchomiła pakiet narzędzi oferujący prawnikom dostęp do wiedzy, która wspomaga planowanie
strategiczne oraz ułatwia poruszanie się w zmiennym otoczeniu tzw. nowej normalności i nowej dynamiki. Stworzone
przez Dentons narzędzie, nazwane Nową Dynamiką (New Dynamic), będzie szczególnie przydatne wewnętrznym
działom prawnym, dbającym o planowanie działań w okolicznościach wywołanych pandemią COVID-19.
Udostępniona przez Dentons baza wiedzy powstała w oparciu o wskazówki i spostrzeżenia, jakimi w ramach
platformy Nextlaw In-House Solutions podzieliło się z nami grono byłych prawników wewnętrznych, specjaliści ds.
operacyjnych w branży prawnej oraz eksperci specjalizujący się w kwestiach personalnych i innowacjach.
Użytkownicy narzędzia uzyskują dostęp do cennych zasobów wiedzy, w tym do webinariów, zestawów narzędzi
prawnych i najnowszych artykułów autorstwa prawników z 76 krajów, w których działa kancelaria Dentons.
Opracowane przez Dentons narzędzie zawiera:

• Wskazówki dla radców i działów prawnych firm dotyczące rozwijania strategii cyfrowej w obecnych czasach,
• Zwięzłe podpowiedzi dotyczące możliwych działań, jakie warto rozważyć w bieżącej sytuacji,
• Propozycje planowania działań w nadchodzących miesiącach,
• Komentarze dotyczące wartości zdolności przywódczych,
• Wskazówki przydatne we wzmacnianiu odporności łańcucha dostaw i wykorzystaniu możliwości, jakie stwarza
ESG,

• Artykuły i informacje pochodzące z krajów i obszarów, w których prawnicy Dentons wspierają swoich klientów,
• Studium przypadku: cenne doświadczenia Korei Południowej.
W trakcie pandemii COVID-19 kancelaria Dentons ruszyła z pomocą swoim klientom i lokalnym społecznościom,
opracowała i udostępniła globalne narzędzia, które pomagają w walce ze skutkami pandemii. Stworzona przez
Dentons platforma COVID-19 Hub stanowi cenne źródło informacji przydatnych organizacjom, przedstawiając
aktualne, zebrane z całego świata dane, dotyczące zatrudnienia i prawa pracy, opracowania dotyczące prywatności
danych, prawa upadłościowego, praktyk antymonopolowych i z zakresu prawa konkurencji, a także ponad tysiąc
merytorycznych analiz.
Dodatkowo, platforma COVID-19 Hub zawiera specjalną sekcję poświęconą działaniom pro bono.

O kancelarii Dentons
Dentons jest największą globalną firmą prawniczą, której utalentowany zespół w ponad 75 krajach odpowiada na
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światowe wyzwania i szanse. Rozwiązania prawne i biznesowe, jakie oferuje Dentons, czerpią z bogactwa i siły
lokalnych społeczności, wykorzystując jednocześnie wielokrotnie nagradzane innowacje w zakresie obsługi
klientów, takie jak platforma innowacji i doradztwa strategicznego Nextlaw. Dzięki swojej policentryczności i
podejściu nastawionemu na realizację celów, zaangażowaniu w rozwój integracji i różnorodności, jak również
zapewnieniu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników z całego świata, Dentons zmienia status
quo na rynku obsługi prawnej, wspierając działania klientów i społeczności w tzw. nowej
dynamice. www.dentons.com
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