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Шановні колеги!
Вже тринадцятий рік поспіль Асоціація правників України проводить захід, без якого неможливо уявити початок ново-
го юридичного року — Щорічний юридичний форум «Розвиток ринку юридичних послуг в Україні — 2017». 

Цей форум є невід’ємною складовою успішного початку року для керівників юридичних практик і власників юридич-
них 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 майданчик для спіл-
кування між провідними юристами країни. Гострі теми, відверті відповіді, гарячі дискусії та фахові думки — ось, що в 
повній мірі характеризує Щорічний юридичний форум.

Запрошуємо вас підтримати XIII 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 за-
ході стане корисною і цікавою.

За додатковою інформацією про можливості та переваги партнерства звертайтеся, будь ласка, до Секретаріату Асо-
ціації правників України.

Телефон: +380 (44) 492-88-48, e-mail: conference@uba.ua. Контактна особа — Ія Савченко.
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ЩОРIЧНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ФОРУМ
РОЗВИТОК РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАIНIХIII

Відкриття форуму 
представником 

компанії

Логотип на слайді, що 
демонструватиметься 
до початку форуму та 

між його сесіями

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 
програми 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

80 000 грн

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

ПАРТНЕР
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Відкриття форуму 
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 у «Віснику 
АПУ» (1 шпальта)

Логотип на обкладинці 
програми форуму

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Логотип із 
зазначенням статусу 

партнера у рекламних 
матеріалах форуму

Участь  
представників 

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

40 000 грн

ПАРТНЕР

Логотип на слайді, що 
демонструватиметься 
до початку форуму та 

між його сесіями
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Відкриття форуму 
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 у «Віснику 
АПУ»  (1/2 шпальти)

Логотип на обкладинці 
програми форуму

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Логотип із 
зазначенням статусу 

партнера у рекламних 
матеріалах форуму

Участь  
представників 

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

25 000 грн

ЕКСПОНЕНТ

Логотип на слайді, що 
демонструватиметься 
до початку форуму та 

між його сесіями
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Відкриття форуму 
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 у «Віснику 
АПУ»

Логотип на обкладинці 
програми 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

35 000 грн

ПАРТНЕР 
ПРИЙОМУ 

Логотип на слайді, що 
демонструватиметься 
до початку форуму та 

між його сесіями


