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ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
КОРПОРАТИВНИХ ЮРИСТІВ 
(ЮРИСКОНСУЛЬТІВ) 

IX
ПАРТНЕРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ



Шановні колеги!
Пропонуємо вам розглянути пропозиції щодо партнерства у заході Асоціації правників України — IX Щорічній конференції 
корпоративних юристів (юрисконсультів), яка відбудеться 20 квітня 2018 року у м. Києві.

Профільний захід, який розрахований на сферу професійних інтересів юрисконсультів, збере очільників юридичних депар -
таментів провідних компаній України, представників державних органів та суддів для дискусії з найактуальніших питань, 
якими переймається кожен фахівець, який представляє правові інтереси компанії.  

Учасниками конференції стануть представники провідних українських та закордонних компаній, юрисконсульти, керівники 
правових департаментів компаній, а також судді, представники державних органів та профільних установ.    

Окремо відзначимо широке медійне покриття заходу: анонсування та висвітлення у провідних профільних заходах масової 
інформації та популярних медіа-порталах, велику кількість супутніх візуальних матеріалів, які поширюватимуться разом із 
логотипами партнерів із зазначенням їх партнерського статусу.  

Партнерство в IX Щорічній конференції корпоративних юристів (юрисконсультів), безперечно, стане вдалим рішенням для 
вашої компанії та принесе вам корисні знайомства та нові можливості для розвитку бізнесу. 

З питань участі та партнерства у заході звертайтеся, будь ласка, до Секретаріату Асоціації правників України за тел./факсом: 
+380 (44) 492–88–48, e-mail: conference@uba.ua. Контактна особа — Ія Савченко. 
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ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
КОРПОРАТИВНИХ ЮРИСТІВ 
(ЮРИСКОНСУЛЬТІВ) IX

Відкриття конференції 
представником 

компанії

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 конференції

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Логотип із 
зазначенням статусу 

партнера у рекламних 
матеріалах конференції

Участь  
співробітників 

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

45 000 грн

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ПАРТНЕР

Участь клієнтів партнера  
(юрисконсультів  
не юркомпаній)  

безкоштовно  
(10 осіб)



Відкриття конференції 
представником 

компанії

Участь клієнтів партнера  
(юрисконсультів  
не юркомпаній)  

безкоштовно 
(5 осіб)

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 конференції

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Логотип із 
зазначенням статусу 

партнера у рекламних 
матеріалах конференції

Участь  
співробітників 

партнера  
безкоштовно   

(1 особа)

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

30 000 грн
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Відкриття конференції 
представником 

компанії

Участь клієнтів партнера  
(юрисконсультів  
не юркомпаній)  

безкоштовно 
(3 особи)

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 конференції

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Логотип із 
зазначенням статусу 

партнера у рекламних 
матеріалах конференції

Участь  
співробітників 

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

20 000 грн

ПАРТНЕР
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Відкриття конференції 
представником 

компанії

 

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 конференції

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Логотип із 
зазначенням статусу 

партнера у рекламних 
матеріалах конференції

Участь  
співробітників 

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

17 000 грн

ПАРТНЕР 
ВЕЧІРНЬОГО

ФУРШЕТУ
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