Dentons drugą najbardziej znaną kancelarią prawną na
świecie według Indeksu Elitarnych Globalnych Firm
Acritas

26 stycznia 2021
W samym środku globalnej pandemii i kryzysu gospodarczego, a także wkrótce po wyjątkowym pod względem
rozwoju roku 2020, w którym otworzyliśmy 33 nowe biura na świecie, Dentons został uznany przez Indeks Elitarnych
Globalnych Firm Acritas w roku 2021 za:
1. Drugą najbardziej znaną firmą prawniczą; oraz
2. Trzecią najbardziej preferowaną firmą prawniczą.
Awans kancelarii Dentons jest największym awansem w historii indeksu Acritas. W ciągu niespełna dziesięciu lat od
powstania Dentons ugruntował swoją wiodącą globalną pozycję swojej marki dzięki wartości, którą dostarcza klientom
na całym świecie. Wartość ta jest wynikiem strategii biznesowej Dentons, skupiającej się na jakości, inkluzywności,
współpracy najlepszych zespołów oraz policentrycznego podejścia, które łączy lokalną wiedzę i relacje z globalnym
spojrzeniem.
„Jesteśmy niezwykle dumni z uznania i zaufania, którym obdarzyli nas klienci na całym świecie” , powiedział Joe
Andrew, Globalny Przewodniczący Rady Dentons. „Jako najmłodsza z globalnych firm, konkurująca z tymi, które
istnieją od dziesięcioleci lub nawet stuleci, uznajemy wzrost naszej globalnej marki za pierwszy z naszych celów.
Jednak nie dlatego, że jest to cel najważniejszy, lecz dlatego, że siła naszej marki wynika z siły naszych ludzi,
naszego zaangażowania w różnorodność i nieustannych wysiłków, aby zapewnić najlepszą obsługę naszym
klientom.”
„W Dekadzie Nowej Dynamiki nasi klienci stawiają czoła ciągłym, szybkim zmianom i potrzebują doradców, którzy
mają udokumentowane doświadczenie i pewność działania, która pomaga klientom rozwijać się w nieznanej dotąd
sytuacji”, powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarządzający (CEO) Dentons. „Pozycja Dentons w rankingach
Acritas, które opierają się na opiniach klientów, pokazuje, że nasze nieustanne zaangażowanie w realizację strategii i
sukces naszych klientów, a także zaufanie do naszych pracowników i umiejętność adaptacji w szybko zmieniającej
się sytuacji, odróżnia Dentons od innych firm prawniczych."
Acritas, będący częścią Thomson Reuters, jest wiodącym dostawcą informacji o rynku prawniczym na świecie. Wyniki
badania zostały oparte na opiniach 1 565 osób odpowiedzialnych za nabywanie usług prawnych na rzecz
międzynarodowych organizacji o dochodzie przewyższającym miliard dolarów, reprezentujących 55 krajów, w celu
wyłonienia najbardziej rozpoznawalnych i preferowanych firm oraz tych najczęściej branych pod uwagę przy
transakcjach i sporach międzynarodowych.

O kancelarii Dentons
Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, łączącą wybitnie utalentowany zespół 20 000 profesjonalistek i
profesjonalistów, w tym 12 000 prawniczek i prawników, w ponad 200 lokalizacjach w więcej niż 80 krajach, z
wyzwaniami i możliwościami, przed jakimi staje świat. Dzięki swojej policentryczności i podejściu nastawionemu na
realizację celów, zaangażowaniu w rozwój integracji i różnorodności, jak również nagradzanemu sposobowi obsługi
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klientów, Dentons zmienia status quo, wspierając cele swoich klientów. www.dentons.com
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