ال يوجد القانون بمعزل عن
الظروف المحيطة

يقدم فريق بورتالند المختص بقضايا النزاعات خدمات االستشارات في مجال االتصاالت االستراتيجية
التي من شأنها تعزيز استراتيجيتكم القانونية ،ويضمن لكم معالجة مخاوف عمالئكم والبحث في كافة
الحلول المتاحة.

يختص فريق النزاعات في بورتالند بالمجاالت الستة التالية:
االتصاالت الخاصة بالدعوات القضائية

حماية السمعة المعرضة للخطر

تعمل بورتالند مع المحامين وعمالئهم إلدارة

ً
آخذا االعتبارات
يتمتع فريقنا بالمهارات والخبرات والمؤهالت المتخصصة ،فيما يمتد عملنا خارج قاعات المحاكم،
العامة والسياسية المعقدة في الحسبان.

سمعتهم واالتصاالت حول قضاياهم خالل سائر
ً
بدءا بما يسبق رفع الدعاوى
العملية القضائية،

ً
عاما ،إمكاناتها وخبراتها المتفردة في حل المشاكل عبر العديد من
سخرت بورتالند ،على مدار خمسة عشر
لقد َّ
النظم القضائية والبلدان واللغات ،لتقديم الحلول المناسبة على صعيد االتصاالت للقضايا القانونية.

نموذج عمل سابق :إدارة االتصاالت المرتبطة

إننا ندرك ونعي واقع اإلعالم الحديث والمشهد الرقمي ،وصرامة القانون ،والحاجة الملحة لتحقيق النتائج.

وحتى المحاكمة.

بالتقاضي بين شركة أسهم خاصة وبنك استثماري

الحمالت القضائية

تهيئة البيئة الخارجية المناسبة
تقدم بورتالند خدمات مصممة حسب احتياجات كل

عميل في النزاعات التي تنشب في بيئات معقدة
ومتعددة القضايا.

ً
نزاعا متعدد القضايا حول
نموذج عمل سابق :قدنا

صندوق سيادي في شمال إفريقيا.

كبير حول صفقة بمليارات الجنيهات اإلسترلينية.

ً
وفقا
تصنيف بورتالند ضمن المجموعة األولى في مجال الدعم في الدعاوى القضائية
لشركة تشيمبرز آند بارتنرز في عام 2018

حمالت التوعية والمشاركة واسعة النطاق

الدعاوى القضائية الجماعية

إدارة السمعة رفيعة المستوى

جدا وأذكياء ً
تعليقات العمالء...“ :إنهم جيدون بصورة مدهشة” “...إنهم مباشرون ً
جدا ومهنيون للغاية”
ثم ينفذونها بشكل أفضل مما تتوقع ..وضمن الوقت والميزانية
“يأتون بأفكار أفضل مما تتخيل ،ومن ّ
المحددين .كان هدفنا يتمثل في الحصول على شهرة إعالمية قدر اإلمكان ،وقد أوصلونا إلى  315مطبوعة دولية
خالل  24ساعة”.

تقود بورتالند حمالت متكاملة مبنية على البيانات

تقدم بورتالند استشارات استراتيجية وعملية سرية

بالدعاوى القضائية الجماعية وتعزيز المشاركة فيها.

اليوم تحديات رقمية وإعالمية وتنظيمية معقدة

كيف يمكن لنا أن نساعدكم
الصحافة واإلعالم :اإليجازات الصحفية واإلعالمية | االستراتيجيات اإلعالمية | التدريب اإلعالمي | إدارة األزمات

ومصممة حسب احتياجات كل عميل ،للتوعية

نموذج عمل سابق :إطالق أضخم إجراء تمثيلي ضد

شركة تقنية في المملكة المتحدة إلى جانب شركة
محاماة بارزة في لندن.

الشؤون الدولية :التحليالت السياسية | إدارة العالقات مع األطراف المعنية | بناء القدرات
األبحاث :اختبار التحليالت والمعرفة | تحديد الجماهير وتصنيفها | البحوث النوعية والكمية األولية
اللغات :اإلنجليزية | العربية | الروسية | الفرنسية | اإلسبانية | الهولندية
مكاتبنا :لندن | نيويورك | واشنطن العاصمة | سنغافورة | الدوحة | نيروبي
فيليب هول ،شريك | +44 207 554 1600
disputes.portland-communications.com | disputes@portland-communications.com

ممن يواجهون
لألفراد والعائالت رفيعة المستوى ّ

أكثر من أي وقت مضى.

نموذج عمل سابق :تولت بورتالند مهمة الدفاع

عن سمعة عائلة رفيعة المستوى وحمايتها في

مواجهة إمكانية تعرضها لتدقيق شديد عقب

كشف معلومات خاصة على اإلنترنت على نحو

الخبرة القانونية :التقاضي | التحكيم | المراجعات القضائية | األنظمة القضائية المتعددة | الرسوم التنظيمية |
الدعاوى القضائية الجماعية
معمقة وسرية |
الخدمات الرقمية :حمالت مستندة على البيانات | إدارة السمعة على اإلنترنت | تحليالت
ّ
استراتيجيات لشبكات التواصل االجتماعي والمنصات الرقمية | الشبكات المفتوحة والمغلقة

العمالء السريون

غير متوقع.

المواقف الخاصة

المساعدة في تجاوز القضايا الشائكة
وإيجاد الحلول لها
تعمل بورتالند إلى جانب المحامين والمستشارين

الحمالت الرقمية القائمة على البيانات

حلول رفيعة لالتصاالت الشاملة

تصمم بورتالند حمالت رفيعة مبنية على البيانات،

والمحتوى المتفرد ،والتواصل المباشر من خالل

إليجاد حلول متكاملة للتحديات التجارية أو السياسية

الشبكات المغلقة والمفتوحة ،وتعمل على تنفيذها

نموذج عمل سابق :قيادة حملة حول أصول تجارية

نموذج عمل سابق :تنفيذ حملة على المستوى

إفريقيا.

مغلقة وأخرى مفتوحة في بيئة نزاعات.

أو الشخصية.

متنازع عليها في ظل مشهد خالفي في شرق

للوصول إلى الجماهير المستهدفة.

الوطني ،مستندة على البيانات ،ضمن شبكات

