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Східноукраїнський
юридичний форум
22 лисопада 2013 року
м. Харків, готель «Харків Палас»
(пр. Правди 2)
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Східноукраїнський
юридичний форум

ІІI Східноукраїнський юридичний
форум Асоціації правників України
Асоціація правників України запрошує Вас підтримати ІІІ Східноукраїнський юридичний
форум Асоціації правників України, який пройде у Харкові 22 листопада 2013 року.
Асоціація правників України проводить цей захід задля аналізу, розвитку та вдосконалення ринку юридичних послуг та професії правника саме в регіонах України.
Захід є унікальним майданчиком для професійної дискусії правників всього східноукраїнського регіону, адже доповідачами Форуму виступлять провідні юристи країни, управлінці
юридичних компаній та адвокатських об’єднань, представники органів виконавчої та судової влади.
Програма Форуму охоплюватиме найважливіші та найактуальніші питання юридичного
ринку та юридичної практики як в східному регіоні, так і в Україні загалом. Під час Форуму
будуть розглянуті питання управління юридичною фірмою, податкового та кримінальнопроцесуального права, реформування адвокатури та інші.
Захід збере провідних правників і юрисконсультів компаній, юристів, партнерів та власників юридичних компаній та адвокатських об’єднань, а також усіх, хто цікавиться юридичною практикою та веденням бізнесу у східноукраїнському регіоні.
Для того, щоб отримати детальну інформацію про захід та можливості партнерства,
звертайтесь, будь ласка, до Секретаріату АПУ за тел.: +380 (44) 492-88-48 або e-mail:
events@uba.ua. Контактна особа — Марія Гавриленко.
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ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ
ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРА /
СТАТУС ПАРТНЕРА

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР СЕСІЇ

Реклама в брошурі з зазначенням статусу
партнера

1 шпальта

1/2 шпальти

1/4 шпальти

Логотип на обкладинці брошури Форуму





—

Логотип на фірмовому банері
з зазначенням статусу партнера







Розміщення банера у конференц-залі
Форуму





—

Логотип з зазначенням статусу партнера
у рекламних матеріалах Форуму







Участь представників партнера Форуму
безкоштовно*

3 особи

2 особи

1 особа

Участь представників партнера Форуму
зі знижкою*

20%

15%

20% для 3-х
представників





—

1 шпальта

1/2 шпальти

1/4 шпальти







2 розсилки

—

—

Логотип з зазначенням статусу партнера
на сайті АПУ (сторінка Форуму)







Диплом з зазначенням статусу партнера







15 000 грн

10 000 грн

5 000 грн

Розповсюдження промо-матеріалів
партнера під час проведення Форуму
Розміщення іміджевого матеріалу
у «Віснику АПУ»
Згадування у пост-релізах Форуму АПУ
з зазначенням статусу партнера
Розсилки рекламної інформації по списку
учасників Форуму

ВАРТІСТЬ ПАКЕТА

* Представником партнера може виступати будь-який учасник, незалежно від місця роботи.

ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРА /
СТАТУС ПАРТНЕРА

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПАРТНЕР
КАВА-БРЕЙКУ

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ПАРТНЕР прийомУ

Ексклюзивне розміщення банеру
у приміщенні, де відбувається захід





Логотип на фірмовому банері
з зазначенням статусу «Пригощає»





Розміщення рекламної продукції у
приміщенні, де відбувається захід





Згадування у пост-релізах Форуму
з зазначенням статусу партнера





Логотип з зазначенням статусу партнера
на сайті АПУ (сторінка Форуму)





3 000 грн

7 000 грн

ВАРТІСТЬ ПАКЕТА

