PODCASTS – NU MED SPECIALVIDEN FRA ADVOKATERNES VERDEN
Advokatfirmaet DELACOUR gør det muligt for erhvervsfolk at lytte til udsendelser om juridiske
emner på deres smartphone, mens de er på farten. Det er en ny kommunikationsform fra en
privat virksomhed, siger ekspert.
Selskabsdannelse, handel med udlandet og bestyrelsesarbejde er nogle af de emner, som advokaterne
fra DELACOUR behandler i en serie podcasts, så erhvervsfolk kan holde sig ajour med vigtige emner,
mens de er på farten.
- For de fleste erhvervsfolk er tiden altid knap. Samtidig har de har brug for at være opdaterede på
en række vigtige områder, som vi i DELACOUR er specialister på, siger direktør for Shared Services i
DELACOUR, Peter Mejlby.
- Derfor lægger vi en del af vores viden gratis ud som lydfiler, så erhvervsfolk har en mulighed for at
minimere spildtid og holde sig opdateret, mens de kører bil, venter eller laver noget andet.
Podcast-mediet er populært
DELACOURs podcast er en relevant service til en travl målgruppe, vurderer Erik Granly, som er lektor i
auditiv kultur ved Syddansk Universitet:
- Podcast-mediet er populært, fordi det er fleksibelt. Man kan lytte hvor og hvornår man vil fra sin
smartphone, som man altid har med sig. På den måde passer podcasts perfekt til den teknologiske
infrastruktur, vi har i lommen.
Erik Granly påpeger, at anden fordel ved lydmediet er muligheden for at fordybe sig samtidig med, at
man laver noget andet.
- Derfor er det en god idé for et advokatfirma at kommunikere på den måde til travle kunder. Og
så er det en ny kommunikationsform. Jeg har ikke hørt om andre private virksomheder, der udgiver
professionelle podcasts.”
Lydkvalitet tæller
I DELACOUR lægger direktør Peter Mejlby vægt på, at firmaets podcasts lever op til den kvalitet
DELACOURs advokater leverer i deres ydelser til kunderne. Derfor bliver podcastet ”Lyt til
Erhvervsadvokaten” produceret i samarbejde med professionelle lydfolk fra mediehuset Periskop i
Aarhus.
Podcastet ”Lyt til Erhvervsadvokaten” ligger frit tilgængeligt på DELACOURs hjemmeside, på iTunes og
i Google Play. Her kan man gratis abonnere på podcastet, så man automatisk får den nyeste episode
på sin tablet eller smartphone.
Nyeste episode af ”Lyt til Erhvervsadvokaten” handler om, hvordan man sikrer sine varer, når man
indgår handler, både i Danmark og internationalt. Blandt de andre episoder er ”Få det optimale ud af
din bestyrelse”, ”Advisory Board - en vej til sparring og inspiration” og ”Etablering i udlandet”
Lyt til DELACOURS podcast her dk.delacour.dk/lyt-til-erhvervsadvokaten
Eller abonner på ”Lyt til Erhvervsadvokaten” via iTunes eller en anden podcast-app på smartphone
eller tablet.
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