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Markedsføringsloven med kommentarer foreligger nå i andre utgave, og gir en oppdatert og betydelig utvidet
framstilling av reglene om markedsføring i lys av rettsutviklingen siden forrige utgave. Boken er et nødvendig
verktøy for alle som arbeider med markedsføringsrett i praksis.
Markedsføringsloven med kommentarer inneholder omfattende merknader til og analyser av
markedsføringslovens bestemmelser. Loven gir viktige bestemmelser om forbrukerbeskyttelse, blant annet
vern mot urimelig, villedende og aggressiv markedsføring.
Bestemmelsene utgjør viktige rammevilkår for næringsdrivendes aktiviteter i markedet.
Markedsføringsloven § 28 – beskyttelse av bedriftshemmeligheter. Denne artikkelen vil ta for seg vernet
markedsføringsloven gir mot rettsstridig utnyttelse av. Våre spesialister har lang erfaring innen sine fagfelt og
er ansett for å være blant de beste og mest erfarene. Ønsker du en uforpliktende konsultasjon? Sak 17/687 - for
Markedsrådet Saken gjaldt klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføringen til
Webhuset AS på nettsiden webhuset.no. Visjon er et læreverk i programfaget markedsføring og ledelse for
videregående skole. Visjon 1 for vg2 ble utgitt første gang mai 2011, Visjon 2 for. Aktiviteter i kroppsøving

1–7 er et digitalt planleggingsverktøy for kroppsøvingslærere på barnetrinnet. Her finner du alle de totalt 434
aktivitetene i. Våre dyktige advokater hjelper deg med rådgivning og sikring av immaterielle rettigheter som
varemerker, domenenavn, opphavsrett og patenter.
Ta kontakt her! Juridisk nettportal med informasjon, nyheter og relevante linker til juridiske nettsteder. Våre
Tjenester. Bryn Aarflot tilbyr et vidt spekter av IPR-tjenester, og vi bistår både internasjonale og norske
oppfinnere, bedrifter og næringsdrivende innenfor.
Hvordan avsløre falske fakturaer? Sommeren er høysesong for ulike former for fakturasvindel rettet mot
bedrifter. Hvert år får mange bedrifter til sendt faktura. En ukeavis for skolen Munin.buzz er en uavhengig
ukeavis til bruk i skolen. Vi dekker de viktigste nyhetene fra samfunn, politikk, kultur, helse, økonomi,
teknologi.

