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Dentons își extinde prezența globala prin intrarea pe piața din Olanda
Dentons, cea mai mare firma de avocatura din lume, a facut publica astazi intrarea sa pe piața olandeza
prin asocierea cu prestigioasa firma locala Boekel. Ca urmare a voturilor partenerilor celor doua firme,
lansarea oficiala va avea loc în luna aprilie a acestui an. Prin alaturarea biroului din Amsterdam, Dentons
ajunge la 26 de birouri deschise în 18 țari în toata Europa.
“Este o realizare de referința pentru expansiunea noastra în Europa, a spus Tomasz Dabrowski, CEO al Dentons
Europe. “Cu doi ani în urma ne-am setat o viziune bazata pe creștere, având în minte un țel ambițios de a intra pe
trei piețe noi: Italia, Luxembourg și Olanda. Am deschis biroul din Milano în Octombrie 2015, apoi Luxembourg
și Roma anul trecut și continuam acum progresul prin aceasta asociere în Amsterdam.”
Boekel este o firma cu sediul principal în Amsterdam care are 70 de avocați, inclusiv 16 parteneri. Firma
furnizeaza clienților asistența juridica completa, cu accent deosebit pe drept imobiliar, societar și litigii.
“Din perspectiva firmei noastre dinamice și tinere, decisa sa confrunte status quo-ul, echipa Boekel se potrivește
perfect din punct de vedere cultural cu Dentons. Împartașim aceeași viziune și aceleași valori – în special în ceea
ce privește inovația. Suntem nerabdatori sa lucram împreuna cu echipa Boekel pe masura ce continuam sa
construim firma de avocatura a viitorului” a spus Joe Andrew, Chairman global al Dentons.
Marien Glerum, CEO al Boekel, a spus, “Suntem entuziasmați sa facem parte din Dentons care ne va permite sa
accesam o platforma excelenta de creștere și dezvoltare în Olanda, în special în ceea ce privește practicile de
Corporate, M&A și Banking & Finance.” Mai mult, vom beneficia direct de inovația în tehnologica juridica
promovata de Dentons.

Numele și brandul

La nivel global firma opereaza sub denumirea "Dentons" în limba engleza și toate celelalte limbi, cu excepția
chinezei. În limba chineza firma este cunoscuta ca "大成".
Dentons și partenerii care s-au alaturat în urma combinarilor și-au setat misiunea de a capitaliza branduri
preexistente puternice printr-o strategie de brand conștienta și inovativa, ce utilizeaza fondul deja creat între
avocați și profesioniști cu clienții existenți în toate regiunile în care sunt activi, dezvoltând în același timp și
sprijinind brandul Dentons peste tot în lume. Noua firma va fi cunoscuta la lansarea din Olanda sub denumirea de
Dentons Boekel.
Dentons este cea mai mare firma de avocatura din lume, oferind servicii valoroase și de calitate clienților de pe
întregul mapamond. Dentons este unul din liderii desemnați de Global Brand Acritas Elite Index, câștigator al BTI
Client Service 30 Awards și recunoscut de importante publicații juridice și de afaceri pentru serviciile inovatoare
furnizate clienților sai, inclusiv prin fondarea Nextlaw Labs și Nextlaw Global Referral Network.
Boekel este o firma de servicii integrate de consultanța juridica de business, fondata în Amsterdam în anul 1957.
Abordabila și practica, firma furnizeaza servicii juridice specializate la nivel de industrie, pentru a ajuta clienții
locali și internaționali în toate aspectele operațiunilor, tranzacțiilor și litigiilor derulate. Boekel combina serviciile
personalizate cu o mentalitate practica pentru a-și ajuta clienții sa faca fața situațiilor din ce în ce mai complexe în
prezentul în continua mișcare. Utilizând o abordare consultativa, inovativa, Boekel ofera soluții realiste, de înalta
calitate, adaptate nevoilor clienților sai.
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