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31 ТРАВНЯ
 1 ЧЕРВНЯ

М. ЛЬВIВ

ПАРТНЕРСЬКА
ПРОПОЗИЦІЯ



Шановні колеги!
Асоціація правників України запрошує Вас підтримати VІII Західноукраїнський юридичний форум АПУ, який цього 
року відбудеться у Львові 31 травня та 1 червня 2018 року.

Західноукраїнський юридичний форум АПУ є унікальним заходом, оскільки за роки свого існування став міцною комуні-
кативною платформою для правників не лише Західної, але й всієї України. Участь в даному заході — це чудова нагода 
познайомитись з колегами не лише з сусідніх областей, але і з представниками юридичної спільноти практично зі всієї 
України.

Цього року Асоціація проведе вже восьмий захід, під час двох робочих днів якого правники зможуть обговорити лише 
найважливіші та найактуальніші питання юридичного ринку та юридичної практики.

Ми переконані, що підтримка VІІІ Західноукраїнського юридичного форуму Асоціації правників України у якості партне-
ра принесе Вам конкурентні переваги на ринку та зміцнить репутацію Вашої компанії як соціально відповідальної та 
успішної організації.

Для того щоб отримати детальну інформацію щодо можливостей партнерства, звертайтесь, будь ласка, до Секретаріату 
АПУ за тел.: +380 (44) 492-88-48 або e-mail: events@uba.ua. Контактна особа — Вікторія Краснова.

31 ТРАВНЯ
 1 ЧЕРВНЯ

М. ЛЬВIВ
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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 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

40 000 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 (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  

(2 особи)

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

25 000 грн

спЕціальний 
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 

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 особи)

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

15 000 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 у «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 

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

10 000 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

Розміщення банера 
у приміщенні, де 

відбувається прийом

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

15 000 грн

партнЕр 
прийому 
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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

Розміщення банера 
у приміщенні, де 

відбувається кава-
перерва

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

7 500 грн

партнЕр  
ранкової  

кави


