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Слідуючи багаторічній традиції, 9 жовтня 2017 року Асоціація правників України проводитиме 
Урочистий прийом з нагоди святкування Дня юриста та Відкриття Року Права у  Національному 
музеї Тараса Шевченка, бул. Т. Шевченка, 12.

Урочистий за формою та символічний за своєю суттю, захід збирає провідних правників країни та 
представників державних органів і органів адвокатського самоврядування не лише для відзначен-
ня професійного свята, але й для обговорення нагальних питань правничого життя країни, пошуку 
спільних пріоритетів та напрямів роботи на найближчий рік.

Адже цей захід символізує відкриття Року Права — на рівні всього правничого товариства. По-
важні метри професії у своїх виступах підсумовують результати року, що минув, та окреслюють 
майбутні виклики і перспективи.

Окрім того, День юриста — найкраща нагода, щоб нагородити одного з найвизначніших пред-
ставників професії Почесною відзнакою Асоціації правників України «За честь та професійну гід-
ність», яка вручається за вагомий внесок у розвиток юридичної професії в Україні.

Запрошуємо Вашу фірму підтримати цей захід і виступити його партнером. Під час святкового 
прийому представники Вашої компанії зможуть поспілкуватися з гостями, серед яких відомі укра-
їнські політики та видатні особистості нашого часу, та засвідчити свою належність до провідних 
діячів юридичного ринку країни.

Шановні колеги!

УРОЧИСТИЙ ПРИЙОМ З НАГОДИ 
СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ЮРИСТА

Привілеї в межах пакету  
«Партнер Урочистого прийому »

Вартість пакету – 30 000 грн

Можливість виступити з вітальним словом на заході 

Участь співробітників партнера в заході безкоштовно 5 осіб

Розміщення логотипу партнера в оголошеннях та публікаціях у ЗМІ 

Логотип із зазначенням статусу на сайті АПУ (сторінка святкування Дня юриста) 

Включення логотипу партнера до повідомлень електронної розсилки про захід 

Розміщення банера партнера біля трибуни 

Логотип на банері заходу з вказівкою на статус 

Логотип у брошурі з вказівкою на статус 

Згадування назви партнера у пост-релізі заходу та пост-матеріалах заходу 

Рекламний макет у «Віснику АПУ» (А4) 
Можливість привітати членів АПУ з Днем юриста від імені компанії через 
розсилку АПУ 

Для отримання додаткової інформації щодо партнерства у заході звертайтеся, будь ласка, до Секретаріату 
АПУ за телефоном +38 (044) 492-88-48 або e-mail: conference@uba.ua. Контактна особа — Ія Савченко.


