Hvem er vi?
o

Ret&Råd har eksisteret siden 1995 og blev grundlagt af en række advokatkontorer, der
havde en vision om at blive stærkere ved at slå kræfterne sammen i en kæde. De første
mange år var kæden organiseret som en erhvervsdrivende forening og senere som et
aktieselskab.

o

Vi er en kæde af advokatvirksomheder, der hver især er selvstændige og økonomisk
uafhængige juridiske enheder. Nogle kontorer er organiseret som selskaber andre som
kontorfællesskaber.

o

Til sammen er vi over 60 advokater fordelt på 20 kontorer samt lokale mødefaciliteter. I
alt omkring 140 medarbejdere.

o

Kædesamarbejdet ledes af en bestyrelse og et sekretariat placeret i København.

o

Med 25 år i markedet for advokatrådgivning har vi opbygget stærke rødder og en god
kædekultur. Vi har specialister inden for alle privatretslige områder og de fleste
erhvervsretlige områder.
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”Jeg gik ind i Ret&Råd, fordi jeg brugte alt for lang tid på
administration. Jeg havde brug for at fokusere mere på
advokatopgaverne, og det kan jeg som medlem af kæden.”

Lisbeth Darling Wegener,
Advokat Ret&Råd Slagelse.

Hvad tilbyder vi?
Et medlemskab af Ret&Råd Advokater frigør tid fra administration, så du kan koncentrere
dig om det, som er dine kerneområde - nemlig at yde professionel advokatrådgivning.
Vores medlemsydelser omfatter fire hovedområder:
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Fælles IT

Fælles indkøb

Fælles markedsføring

Fællesskab

”Mit medlemskab af Ret&Råd giver mig faglig
sparring og et godt socialt netværk. Som
selvstændig er det guld værd.”
Jacob Bartholin Holm,
Advokat Ret&Råd København.

Hvad koster det?
Vi har en vision om at blive flere i Ret&Råd, og vi vil gerne være landsdækkende i endnu
højere grad. Derfor tilbyder vi attraktive vilkår til medlemmer; det være sig advokater, der
ønsker at starte egen virksomhed eller advokatvirksomheder, der gerne vil være en del af et
større fagligt fællesskab.
Introduktionstilbud, første to år:
Kontingentet er en fast betaling på:
o

kr. 5.000 pr. md. (1. år)

o

kr. 8.000 pr. md. (2. år)

Betingelser:

o

Medlemskab i mindst to år.

o

Priserne er for 1 advokat. Ved flere advokater stiger prisen pr. md. med 3.000 pr.
advokat.
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Er du blevet nysgerrig?
Vi tager gerne en uforpligtende snak om
de muligheder, et medlemskab kan give
din virksomhed.
Måske er der et match mellem det, du er
på udkik efter, og det Ret&Råd-kæden
står for?
Kontakt:
Mette Vestergård, sekretariatsleder
o Telefon: 6966 3020 / 2575 2288
o Mail: mve@ret-raad.dk
Lars Fredslund, formand
o Telefon: 8915 2517 / 2145 0114.
o Mail: lf@ret-raad.dk

7

