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ПАРТНЕРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ



Шановні колеги!
13 листопада 2015 року Асоціація правників України проводить ІI Всеукраїнську конферен-
цію з кримінального права та процесу, яка відбудеться в м. Києві в Radisson Blu Hotel.

Захід успішно стартував минулого року і відразу став ефективним майданчиком для побудови 
діалогу та обміну думками між представниками різних сторін кримінального процесу – адво-
катами, прокурорами та суддями.

Цього року розмова продовжиться і охопить низку актуальних питань кримінального права та 
процесу, та пов’язаних інститутів. Реформа правоохоронних органів та органів прокуратури, 
внесення змін до профільного законодавства та підведення підсумків року реформ – про все 
це можна буде почути та поговорити на конференції.

З іншого боку, адвокати, які представляють інтереси клієнтів у кримінальному процесі —  
як представників бізнесу, так і окремих громадян — поділяться ефективними інструментами та 
успішними стратегіями роботи у суді та під час досудового слідства.

Ми хотіли б запросити Вас підтримати ІІ Всеукраїнську конференцію з кримінального права та 
процесу в якості партнера. Ми переконані, що підтримка цього заходу принесе відчутні пере-
ваги Вам та Вашій компанії, а участь у конференції стане корисною та цікавою.

За додатковою інформацією щодо можливостей та переваг партнерства звертайтесь,  
будь ласка, до Секретаріату АПУ за тел.: +380 (44) 492-88-48, e-mail: events@uba.ua.  
Контактна особа — Вікторія Краснова.
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ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ
ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРА / 
СТАТУС ПАРТНЕРА

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

ПАРТНЕР
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР  
СЕСІЇ

ПАРТНЕР 
ПРИЙомУ

Відкриття конференції 
представником компанії × × ×
Участь представника компанії  
в організаційному комітеті 
конференції

× × ×
Розміщення банера біля трибуни × × ×
Стаття за результатами заходу 
у «Віснику АПУ», брендована 
логотипом компанії

× × ×
Розповсюдження брендованої 
сувенірної продукції серед 
учасників (флешки, ручки тощо)

× × ×
Реклама в брошурі із зазначен-
ням статусу партнера 1 шпальта 1/2 шпальти 1/4 шпальти 1/4 шпальти

Логотип на обкладинці брошури 
конференції × ×
Логотип на фірмовому банері  
із зазначенням статусу партнера
Розміщення банера у приміщенні, 
де буде відбуватися захід × ×
Логотип із зазначенням статусу 
партнера у рекламних матеріалах 
конференції
Участь представників партнера 
безкоштовно 2 особи 1 особа × ×
Участь представників партнера зі 
знижкою 20% 15% 20% для 3-х 

представників ×
Розміщення іміджевого матеріалу  
у «Віснику АПУ» 1 шпальта 1/2 шпальти 1/4 шпальти ×
Вкладення промо-матеріалів 
партнера до роздаткових 
матеріалів учасників

× ×
Згадування у пост-релізах 
конференції АПУ із зазначенням 
статусу партнера
Логотип із зазначенням статусу 
партнера на сайті АПУ (сторінка 
конференції)
Ексклюзивне розміщення банера  
у приміщенні, де відбувається 
прийом

× × ×
Звернення з вітальним словом  
до учасників прийому × × ×
Розміщення рекламної продукції  
у приміщенні, де відбувається 
прийом

× × ×
35 000 грн 20 000 грн 17 000 грн 12 000 грн
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