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Шановні колеги!
Асоціація правників України проводить вже IV Податковий форум, який відбудеться в Києві 
25 вересня 2015 року у готелі Radisson Blu. 

Питання, що будуть розглядатися на форумі цього року, будуть традиційно відображати найбільш 
актуальні сфери правозастосування. Одну з сесій буде присвячено баченню та існуючим про-
позиціям щодо реформування податкового законодавства. Крім того, будуть висвітлені останні 
тенденції міжнародного оподаткування та вітчизняної судової практики.  

Для максимально повного та усестороннього аналізу діючого податкового законодавства та
актуальної судової практики у якості доповідачів форуму виступлять аудитори, адвокати та 
судді. 

Ми хотіли б запросити Вас підтримати ІV Податковий форум у якості партнера. Ми переко-
нані, що підтримка цього заходу принесе відчутні переваги Вам та Вашій компанії, а участь у 
форумі 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: conference@uba.ua.   
Контактна особа — Ія Савченко.
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ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ
ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРА / 
СТАТУС ПАРТНЕРА

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

ПАРТНЕР
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР  
СЕСІЇ

ПАРТНЕР 
ПРИЙомУ

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

× × ×
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 ×
Логотип на обкладинці брошури 
Форуму × ×
Логотип на фірмовому банері  
із зазначенням статусу партнера
Логотип із зазначенням статусу 
партнера у рекламних матеріалах 
Форуму
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 Форуму 
АПУ із зазначенням статусу 
партнера
Логотип із зазначенням статусу 
партнера на сайті АПУ (сторінка 
Форуму)
Ексклюзивне розміщення банера  
у приміщенні, де відбувається 
прийом

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

× × ×
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