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Шановні колеги!
Асоціація правників України (АПУ) запрошує Вас стати партнером унікального заходу — V Судового форуму, який 
відбудеться 29 — 30 вересня 2016 року у м. Києві.

Метою проведення форуму є обмін досвідом між фахівцями судового процесу, обговорення нагальних проблем, 
що виникають у роботі правників.

Підтримавши V Судовий форум АПУ, Ваша компанія не лише зарекомендує себе як активного учасника ринку, 
але й отримає низку переваг, які в сучасному світі цінуються найбільше — відкриття Вас та Вашої компанії для про-
відних компаній країни, нові ділові контакти та знайомства, а також велика кількість корисної та цікавої інформа-
ції, яка може стати в нагоді Вам та Вашим колегам.

Більш детальну інформацію про захід Ви можете отримати у Секретаріаті Асоціації правників України за тел.:  
(044) 492-88-48, e-mail: events@uba.ua. Контактна особа — Вікторія Краснова.
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  СУДОВИЙ ФОРУМ

Відкриття форуму 
представником 

компанії

Участь представника 
компанії в 

організаційному 
комітеті форуму

Розміщення банера  
у конференц-залі біля 

трибуни

Розміщення банера  
у конференц-залі

Стаття за результатами 
заходу у «Віснику 
АПУ», брендована 

логотипом компанії

Розповсюдження 
брендованої 

сувенірної продукції 
серед учасників 

(флешки, ручки тощо)

Реклама в брошурі 
заходу та «Віснику 
АПУ» (1 шпальта)

Логотип на обкладинці 
брошури форуму

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Логотип із 
зазначенням статусу 

партнера у рекламних 
матеріалах форуму

Участь  
представників 

партнера  
безкоштовно  

(2 особи)

Участь представників 
партнера зі знижкою 

20%

Вкладення промо-
матеріалів партнера до 
роздаткових матеріалів 

учасників

Згадування у 
пост-релізах АПУ із 

зазначенням статусу 
партнера

Логотип  
із зазначенням  

статусу партнера  
на сайті АПУ

Розміщення банера 
у приміщенні, де 

відбувається прийом

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

75 000 грн

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

ПАРТНЕР



Відкриття форуму 
представником 

компанії

Участь представника 
компанії в 

організаційному 
комітеті форуму

Розміщення банера  
у конференц-залі біля 

трибуни

Розміщення банера  
у конференц-залі

Стаття за результатами 
заходу у «Віснику 
АПУ», брендована 

логотипом компанії

Розповсюдження 
брендованої 

сувенірної продукції 
серед учасників 

(флешки, ручки тощо)

Реклама  
в брошурі заходу  

(1/2 шпальти)

Логотип на обкладинці 
брошури форуму

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Логотип із 
зазначенням статусу 

партнера у рекламних 
матеріалах форуму

Участь  
представників 

партнера  
безкоштовно  

(1 особa)

Участь представників 
партнера зі знижкою 

15%

Вкладення промо-
матеріалів партнера до 
роздаткових матеріалів 

учасників

Згадування у 
пост-релізах АПУ із 

зазначенням статусу 
партнера

Логотип  
із зазначенням  

статусу партнера  
на сайті АПУ

Розміщення банера 
у приміщенні, де 

відбувається прийом

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

30 000 грн

ПАРТНЕР   СУДОВИЙ ФОРУМ



Відкриття форуму 
представником 

компанії

Участь представника 
компанії в 

організаційному 
комітеті форуму

Розміщення банера  
у конференц-залі біля 

трибуни

Розміщення банера  
у конференц-залі

Стаття за результатами 
заходу у «Віснику 
АПУ», брендована 

логотипом компанії

Розповсюдження 
брендованої 

сувенірної продукції 
серед учасників 

(флешки, ручки тощо)

Реклама  
в брошурі заходу  

(1/4 шпальти)

Логотип на обкладинці 
брошури форуму

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Логотип із 
зазначенням статусу 

партнера у рекламних 
матеріалах форуму

Участь  
представників 

партнера  
безкоштовно 

Участь представників 
партнера зі знижкою 

20% для  
3-х представників

Вкладення промо-
матеріалів партнера до 
роздаткових матеріалів 

учасників

Згадування у 
пост-релізах АПУ із 

зазначенням статусу 
партнера

Логотип  
із зазначенням  

статусу партнера  
на сайті АПУ

Розміщення банера 
у приміщенні, де 

відбувається прийом

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

25 000 грн

ПАРТНЕР
СЕСІЇ   СУДОВИЙ ФОРУМ




