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Шановні панове!

Вже у дванадцяте Асоціація правників України проводить захід, без якого неможливо уявити поча-
ток нового юридичного року — Щорічний юридичний форум «Розвиток ринку юридичних послуг  
в Україні — 2016». 

Цей форум є невід’ємною складовою успішного початку року для керівників юридичних практик і влас-
ників юридичних фірм, директорів з розвитку бізнесу та всіх, хто цікавиться розвитком ринку юридичних 
послуг, аналітикою та практикою успішного ведення бізнесу.

За тривалу історію існування захід зарекомендував себе як найбільш масштабний та відкритий майдан-
чик для спілкування між провідними юристами країни. Гострі теми, відверті відповіді, гарячі дискусії та 
фахові думки — ось, що в повній мірі характеризує Щорічний юридичний форум.

Тематика форуму традиційно включатиме підведення підсумків розвитку ринку юридичних послуг 2015 
року та визначення трендів та тенденцій на рік наступний. Окрім того, організаційний комітет форуму 
запропонує вам низку актуальних тем з управління юридичним бізнесом та структурування внутрішньої 
роботи компанії. 

Запрошуємо вас підтримати XII Щорічний юридичний форум «Розвиток ринку юридичних послуг в 
Україні» у якості партнера. Ми переконані, що підтримка цього заходу принесе вам та вашій компанії 
відчутні переваги, а участь у заході стане корисною і цікавою.

На сьогодні Форум переріс формат звичайної конференції і став масштабною площадкою для цікавого 
спілкування, експертних думок, запальних дискусій та великих рішень. Підтримавши Форум ви маєте 
чудову нагоду зарекомендувати свою фірму як авторитетну та соціально активну та заявити про неї на 
просторах ближнього зарубіжжя.

За додатковою інформацією про можливості та переваги партнерства звертайтеся, будь ласка, до Се-
кретаріату Асоціації правників України.

Телефон: +380 (44) 492-88-48
E-mail: conference@uba.ua
Контактна особа — Ія Савченко



пропозиції для партнерів  
робочих секцій форуму

ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРА / 
СТАТУС ПАРТНЕРА

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

ПАРТНЕР
ПАРТНЕР ЕКСПоНЕНТ

Безкоштовна участь представників 
партнера 2 особи 1 особа ×
Логотип партнера на обкладинці 
програми × ×
Логотип партнера на всіх рекламних 
матеріалах Форуму ×
Реклами партнера в програмі Форуму 1 шпальта 1/2 шпальти 1/4 шпальти

Розміщення банеру партнера біля 
трибуни у конференц-залі Форуму × ×
Розміщення банеру партнера  
у конференц-залі Форуму ×
Логотип партнера на слайді, що 
демонструватиметься до початку 
Форуму та між її сесіями

× ×
Логотип партнера на головному банері 
Форуму ×
Логотип партнера, посилання на його 
веб-сайт та коротка інформація про 
компанію на веб-сторінці Форуму

100 слів 50 слів ×
Надання можливості розміщення 
рекламного матеріалу партнера 
іміджевого характеру у «Віснику АПУ»

1 шпальта × ×
Можливість надати подарунок  
з логотипом партнера учасникам  
під час реєстрації 

× ×
Вкладення рекламної інформації 
партнера до пакету учасника

Згадка партнера в пост-релізах Форуму ×

75 000 грн 35 000 грн 20 000 грн



пропозиції для партнерів  
соціальних заходів форуму

ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРА / 
СТАТУС ПАРТНЕРА

ПАРТНЕР 
СоцІАЛЬНИх 

ЗАходІВ 
ПАРТНЕР ПРИЙомУ 

ПАРТНЕР обІдУ 
ТА ПЕРЕРВ НА КАВУ

Запрошення на участь у прийомі по 
завершенні Форуму для гостей 2 особи 1 особа ×
Реклама партнера в програмі Форуму 1/2 шпальти × ×
Логотип партнера всередині програми 
Форуму

Логотип партнера, посилання на його 
веб-сайт та коротка інформація про 
компанію на веб-сторінці Форуму

50 слів 25 слів ×
Логотип партнера на банері, що 
розміщуватиметься на прийомі 
Форуму

×
Логотип партнера на банері,  
що розміщуватиметься під час обіду  
та перерв на каву

×
Надання можливості розміщення 
рекламного матеріалу партнера 
іміджевого характеру у «Віснику АПУ»

1/2 шпальти × ×
Розміщення банеру партнера  
під час прийому ×
Розміщення банеру партнера  
під час кава-пауз та обіду ×
Згадка партнера в пост-релізах Форуму ×

35 000 грн 30 000 грн 20 000 грн


