
Podczas spotkania nasi specjaliści 
z Departamentu Prawa Handlu i Dystrybucji 
podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem 
w zakresie prawa reklamy i przybliżą Państwu następujący temat:

Reklama wprowadzająca w błąd 
i reklama porównawcza – jak uniknąć
naruszenia przepisów?

Nasi eksperci na gruncie aktualnych przepisów prawa, 
jak również najnowszego orzecznictwa omówią 
i na przykładach (case studies) 
zaprezentują Państwu poniższe zagadnienia:

• kiedy reklama wprowadza w błąd?
• kto i jak ocenia, czy reklama wprowadza w błąd?
• kim jest ustawowy „przeciętny konsument”?
• disclaimer w reklamie
• prezentacja produktu jako „promocyjnego”
• kiedy reklama ma charakter porównawczy 

i jakie dodatkowe wymogi musi spełniać taka reklama?

zaproszenie na

innowacyjne rozwiązania prawne dla biznesu
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Kochański Zięba i Partnerzy (KZP) od wielu lat specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z zakresu prawa handlu i dystrybucji.

Prawnicy KZP tworzyli lub współtworzyli podstawy dla funkcjonowania szeregu sieci dystrybucyjnych (w tym sieci franczyzowych i autoryzowanych
sieci dealerskich) oraz ramy prawne dla działalności wielu wiodących sklepów internetowych. Świadczymy usługi dla przedsiębiorstw usługowych,
produkcyjnych, jak również działających w obszarze handlu (hurtowego i detalicznego).

Nasze doświadczenie w zakresie prawa reklamy obejmuje w szczególności bieżące opiniowanie planowanych działań marketingowych, 
reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
związanych z zarzutami prowadzenia niedozwolonej reklamy, wsparcie w przygotowywaniu konkursów i loterii promocyjnych, jak również 
przygotowywanie umów z agencjami reklamowymi, agencjami PR oraz domami mediowymi.

Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować na adres rsvp@kochanski.pl 
Ze względu na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Śniadanie z Prawem Reklamy

W imieniu firmy prawniczej 
Kochański Zięba i Partnerzy (KZP) 
pragniemy zaprosić Państwa na bezpłatne warsztaty 
„Śniadanie z Prawem Reklamy”, 
które odbędą się 7 kwietnia 2016 roku 
w godzinach 10:00 - 12:30 
w siedzibie naszej kancelarii przy Placu Piłsudskiego 1 
w Budynku Metropolitan w Warszawie.
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