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«АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»

ПАРТНЕРСЬКА
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Шановні колеги!
Асоціація правників України запрошує вас підтримати VІ Східноукраїнський юридичний форум АПУ, який відбудеться  
15 березня 2018 року у Культурно-діловому центрі Menorah, м. Дніпро.

Ми проводимо цей захід задля аналізу, розвитку та вдосконалення ринку юридичних послуг та професії правника саме в ре-
гіонах України. Захід є унікальним майданчиком для професійної дискусії правників всього східноукраїнського регіону, адже 
доповідачами форуму виступатимуть провідні юристи країни, управлінці юридичних компаній та адвокатських об’єднань, 
представники органів виконавчої та судової влади.

Програма форуму охоплюватиме найважливіші та найактуальніші питання юридичного ринку та юридичної практики як в 
східному регіоні, так і в Україні загалом.

Асоціація правників України пропонує вам ознайомитися з партнерською пропозицією заходу. Переконані, що підтримка  
VІ Східноукраїнського юридичного форуму АПУ стане вагомою інвестицією в позитивний імідж вашої компанії, принесе ко-
рисні ділові контакти та цінну інформацію.

За детальнішою інформацією щодо партнерства у заході, будь ласка, звертайтесь до Вікторії Краснової за тел.:  
+380 (44) 492-88-48 або пишіть на адресу: events@uba.ua.
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15 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ
ЮРИДИЧНИЙ ФОРУМVI 

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

Ексклюзивне 
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

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

ПАРТНЕР
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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» (1/2 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

Ексклюзивне 
розміщення банера 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

18 000 грн

ПАРТНЕР
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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» (1/4 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

Ексклюзивне 
розміщення банера 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

12 000 грн

ПАРТНЕР
СЕСІЇ
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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»

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

Ексклюзивне 
розміщення банера 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

10 000 грн

ПАРТНЕР 
ПРИЙОМУ



15 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ
ЮРИДИЧНИЙ ФОРУМVI 

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»

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 кава-
брейк

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому

Розміщення рекламної 
продукції у приміщенні, 
де відбувається кава-

брейк
7 500 грн

ПАРТНЕР
 КАВА-БРЕЙКУ


