
Dansk Forening for Markedsføringsret

Dansk Forening for Markedsføringsret, c/o Horten Advokatpartnerselskab, Phillip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Invitation til første medlemsmøde i 
Dansk Forening for Markedsføringsret

Dansk Forening for Markedsføringsret blev stiftet den 15. januar 2016 som et bredt forum for diskussion af markeds-
føringsretlige emner. Foreningens formål er at udbrede interessen for, kendskabet til og forståelsen af markeds-
føringsretten.

Foreningen indbyder herved til sit første medlemsmøde 

 

Tirsdag den 3. maj 2016, kl. 15.00-1800

om

skjult reklame

 

Mødet finder sted på Det Juridiske Fakultet, Studiegården, Studiestræde 6, 1455 København K, kantinen 3. sal, lokale 
02-3-44.

 

Program

 
Velkomst
15.00-15.10   Velkommen, introduktion til foreningen v/ professor, dr. jur., ph.d., Caroline Heide-Jørgensen

Tema 1: Introduktion til skjult reklame – regulering og retlige problemer generelt
15.10-15.30 Introduktion til reguleringen af skjult reklame v/ professor, dr.jur., ph.d. Caroline Heide-Jørgensen, 

Københavns Universitet
15.30-15.50  Hvornår er der overhovedet tale om reklame? v/ lektor, ph.d. Jan Trzaskowski, Copenhagen Busi-

ness School 
15.50-16.00 Diskussion

16.00-16.10   Pause

Tema 2: Trends inden for kommerciel kommunikation – “medievirkeligheden”
16.10-16.30 Maria Rasmussen, Direktør i Primetime Kommunikation, giver et indblik i, hvordan PR-bureauer 

arbejder sammen med redaktioner og bloggere på lifestyle
16.30-16.40 Diskussion

16.40-16.50 Pause

Tema 3: Udfordringer med skjult reklame inden for forskellige medier
16.50-17.10 Advertorials – hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? v/ professor, ph.d. Søren Sand-

feld Jakobsen, Aalborg Universitet
17.10-17.30 Skjult reklame i de audiovisuelle medietjenester v/ juridisk konsulent Sebastian Rosenkjær, TV2 
17.30-17.50 Brug af blogs og brugeranmeldelser mv. i digitale medier v/ advokat Jane Frederikke Land, Plesner 
17.50-18.00 Diskussion og afslutning

www.foreningformarkedsføringsret.dk



Mødet er åbent for foreningens medlemmer. Efter mødet byder foreningen på en let forfriskning.

Tilmelding til foreningens sekretariat på mml@horten.dk

Indmeldelse i foreningen kan ske på mml@horten.dk

Arrangementet opfylder formkravene til efteruddannelse af advokater og vil efter godkendelse kunne give merit.

 

 

Caroline Heide-Jørgensen

formand for bestyrelsen
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