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«ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ», М. КИЇВ

26 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ

ПАРТНЕРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ

VI ЩОРIЧНИЙ ФОРУМ З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

Шановні панове!
Асоціація правників України (АПУ) запрошує вас підтримати в якості партнера VІ Щорічний форум з корпоративного права, який відбудеться 26 жовтня 2012 року в конференцхолі готелю «Прем’єр Палас» (м. Київ, Україна).
Цього року Асоціація проводить Форум спільно із благодійною організацією «Центр комерційного права» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID).
VI Щорічний форум з корпоративного права – захід, що добре відомий усім, хто практикує
у сфері корпоративного права та не потребує зайвого представлення. Так, адже за свою
шестирічну історію форум вже встиг зарекомендувати себе як ключовий захід для правників, сфера практики чи інтересів яких пов’язана з, без перебільшення, найпопулярнішою
сферою права.
За час свого існування Щорічний форум з корпоративного права став не лише візитною
карткою Асоціації правників України, але й заходом, обов’язковим до відвідування для
більш ніж сотні правників щороку.
Асоціація правників України пропонує вам ознайомитися з партнерською пропозицією заходу. Переконані, що підтримка VІ Щорічного форуму з корпоративного права стане вагомою інвестицією в позитивний імідж вашої компанії, принесе корисні ділові контакти та
цінну інформацію.
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VI ЩОРIЧНИЙ ФОРУМ З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР СЕСІЇ

Реклама в брошурі форуму з зазначенням
статусу партнера

1 шпальта

1/2 шпальти

1/4 шпальти

Логотип на обкладинці брошури форуму





—

Логотип на фірмовому банері форуму
з зазначенням статусу партнера







Розміщення банера у конференц-залі
форуму



—

—

Логотип з зазначенням статусу партнера
у рекламних матеріалах форуму







Участь представників партнера форуму
безкоштовно

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







Розсилка рекламної інформації по списку
учасників форуму

2 розсилки

—

—

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







Диплом з зазначенням статусу партнера







25 000 грн

15 000 грн

12 000 грн

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПАРТНЕР
КАВА-БРЕЙКУ

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПАРТНЕР
ОБІДУ

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПАРТНЕР
БЕНКЕТУ

Ексклюзивне розміщення банеру
у приміщенні, де відбувається захід







Логотип на фірмовому банері форуму
з зазначенням статусу «Пригощає»







Зверння з вітальним словом
до учасників бенкету

—

—



Розміщення рекламної продукції
у приміщенні, де відбувається захід

—

—



Згадування у пост-релізах форуму АПУ
з зазначенням статусу партнера







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







3 000 грн

5 000 грн

10 000 грн

Розміщення іміджевого матеріалу
у «Віснику АПУ»
Згадування у пост-релізах форуму АПУ
з зазначенням статусу партнера

ВАРТІСТЬ ПАКЕТА

ВАРТІСТЬ ПАКЕТА
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