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București 21 februarie 2018 - Biriș Goran SPARL și Connect PRO anunță lansarea unui
parteneriat strategic de consultanță integrată.
Casa de avocatură Biriș Goran, aflată în topul firmelor românești de profil, alături de Connect
PRO, o nouă firma de consultanță managerială, anunță formarea unui parteneriat strategic.
Obiectul parteneriatului îl constituie acordarea de consultanță integrată destinată companiilor
care doresc să între în procesul de aliniere la noile cerințe europene cu privire la protecția
datelor cu caracter personal. Prin consultanța integrată, atât avocați și specialiști în
tehnologie, cât și experți în resurse umane, marketing și vânzări, managementul
performanței și corporate affairs, vor contribui la executarea unui act de evaluare și
consultare 3D al afacerii clientilor.
"Așa cum se prezintă, noile cerințe cu privire la protecția datelor cu caracter personal au
implicații multiple în modul în care vom face afaceri după data de 25 mai 2018. Alinierea la
GDPR nu înseamnă doar câteva ajustări în politicile și procedurile interne sau achiziționarea
unui nou tip de software de criptare. E mult mai mult de atât și va trebui tratată cu aceleași
instrumente manageriale ca restul problematicii companiilor” - declară Gelu Goran, Partener
Biriș Goran SPARL.
"Alinierea la cerințele GDPR va pune manageriii și proprietarii de afaceri în fața unor decizii
multiple, complexe și semnificative. Consultanța integrată pe tema protecției datelor cu
caracter personal este răspunsul complex pe care îl propunem la această problematica
complexă. Plus conștientizarea faptului că toate funcțiunile unui business trebuie să
coopereze, având expunere și responsabilitate în acest sens. Nu mai este doar o problema a
departamentului juridic sau al avocatului extern al companiei, este o problema a întregii
companii ca angrenaj care funcționează la unison și va trebui să se schimbe la fel." este
opinia Aureliei Dinu, Managing Director al firmei de consultanță Connect PRO.
Parteneriatul nostru este bazat pe respectul reciproc al experienței cumulate în afaceri în
management sau în consultanță. Dorim să oferim calitate, expertiză și seriozitate clienților
noștri, precum și garanția lucrului bine gândit.
__________________________________________________________________________
Casa de avocatură Biriș Goran a fost înființată în anul 2006. De la acel moment, Biriș
Goran s-a poziționat rapid în piață ca furnizor de servicii de top pentru un portofoliu de clienți
atât internaționali cât și locali. Chambers Europe și Legal 500 au listat Biriș Goran în topul
furnizorilor de servicii juridice pe majoritatea practicilor existente în cadrul companiei: taxe și
fiscalitate, real estate, fuziuni și achiziții, dreptul concurenței, drept comercial, legislația
muncii, precum și proprietate intelectuală și IT&C.
Connect PRO, firma de consultanță managerială integrată înființată în 2018, din dorința de a
răspunde cerințelor unui mediu de afaceri din ce în ce mai sofisticat. Firma este constituită
din specialiști cu experiență în relații guvernamentale, relații media, managementul
performanței, comunicare de criză, resurse umane, IT&C, marketing, branding și publicitate.
Oferă consultanță leaderilor care doresc să își ducă afacerea la nivelul următor sau celor
care pur și simplu doresc să înceapă ceva nou.

