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Шановні колеги!
Вже вп’ятнадцяте поспіль Асоціація правників України проводить захід, без якого неможливо уявити початок нового 
юри дичного року — Щорічний юридичний форум «Розвиток ринку юридичних послуг в Україні — 2019».

Цьогоріч поговоримо про злиття та поглинання юридичних компаній. У чому ризики та переваги юридичних альянсів? 
Куди приведе «велике плавання» нових армад у юридичному океані?

Ми разом віднайдемо місце України на мапі глобального ринку юридичних послуг та розгадаємо код професії. А ще — 
поговоримо про тенденції адвокатури та Legal Tech і виведемо формулу успішного ведення бізнесу в регіонах.

Запрошуємо вас підтримати XV Щорічний юридичний форум «Розвиток ринку юридичних послуг в Україні» у якос ті 
партнера Форуму. Ми переконані, що підтримка цього заходу принесе вам та вашій компанії відчутні переваги, а участь 
у заході стане корисною і цікавою.

За додатковою інформацією про можливості та переваги партнерства звертайтесь, будь ласка, до Секретаріату  
Асо ціації правників України. Телефон: +380 (44) 492-88-48, e-mail: conference@uba.ua. Контактна особа — Тетяна  
Осауленко.
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РОЗВИТОК РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНI

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ПАРТНЕР

Пріоритетне 
розміщення банеру

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)

Згадування  
у пост-релізах АПУ  

із зазначенням  
статусу партнера

Рекламний макет  
у брошурі заходу 

(1 шпальта)

Логотип на обкладинці 
програми форуму

Логотип всередині 
брошури заходу

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Включення коментаря 
партнера в пост-реліз 

для розсилки в ЗМІ

Участь  
представників 

партнера  
безкоштовно  

(3 особи)

Участь представників 
партнера зі знижкою 

20%

Додавання промо-
матеріалів партнера до 
роздаткових матеріалів 

учасників

Логотип на головному 
екрані у перервах

Участь клієнтів 
партнера безкоштовно 

(2 особи)

Ексклюзивне 
розміщення банера 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

200 000 грн

Розміщення 
тематичного відео-

коментаря партнера 
компанії на сторінці 
заходу у Facebook

Логотип на бейджах

Демонстрація 
фірмового промо-
ролику у перерві  

(до 30 с)

Логотип на основній 
презентації заходу

Демонстрація 
рекламного макету  
у зоні проведення 

кава-брейків

Клікабельний логотип 
на інтернет-сторінці 

заходу

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому
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ПАРТНЕР

Клікабельний логотип 
на інтернет-сторінці 

заходу

Пріоритетне 
розміщення банеру

Логотип на бейджах

Розповсюдження 
брендованої 

сувенірної продукції 
серед учасників 

(флешки, ручки тощо)

Реклама  
у «Віснику АПУ»

Згадування  
у пост-релізах АПУ  

із зазначенням  
статусу партнера

Логотип на обкладинці 
програми форуму

Логотип всередині 
брошури заходу 

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Включення коментаря 
партнера в пост-реліз 

для розсилки в ЗМІ

Участь  
представників 

партнера  
безкоштовно  

(1 особа)

Участь представників 
партнера зі знижкою 

15%

Додавання промо-
матеріалів партнера до 
роздаткових матеріалів 

учасників

Логотип на головному 
екрані у перервах

Участь клієнтів 
партнера безкоштовно

Ексклюзивне 
розміщення банера 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

50 000 грн

Рекламний макет  
у брошурі заходу 

(1/2 шпальти)

Розміщення 
тематичного відео-

коментаря партнера 
компанії на сторінці 
заходу у Facebook

Стаття за результатами 
заходу у «Віснику 
АПУ», брендована 

логотипом компанії

Демонстрація 
фірмового промо-
ролику у перерві  

(до 30 с)

Логотип на основній 
презентації заходу

Демонстрація 
рекламного макету  
у зоні проведення 

кава-брейків
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ПАРТНЕР 
ІТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

ОБІДУ

Пріоритетне 
розміщення банеру

Стаття за результатами 
заходу у «Віснику 
АПУ», брендована 

логотипом компанії

Розповсюдження 
брендованої 

сувенірної продукції 
серед учасників 

(флешки, ручки тощо)

Реклама  
у «Віснику АПУ»

Згадування  
у пост-релізах АПУ  

із зазначенням  
статусу партнера

Рекламний макет  
у брошурі заходу

Логотип на обкладинці 
програми форуму

Відповідне розміщення 
логотипу всередині 

брошури заходу

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Включення коментаря 
партнера в пост-реліз 

для розсилки в ЗМІ

Участь  
представників 

партнера  
безкоштовно  

(1 особа)

Участь представників 
партнера зі знижкою 

10%

Додавання промо-
матеріалів партнера до 
роздаткових матеріалів 

учасників

Логотип на головному 
екрані у перервах

Участь клієнтів 
партнера безкоштовно

Ексклюзивне 
розміщення банера 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

65 000 грн

Розміщення 
тематичного відео-

коментаря партнера 
компанії на сторінці 
заходу у Facebook

Логотип на бейджах

Демонстрація 
фірмового промо-
ролику у перерві  

(до 30 с)

Логотип на основній 
презентації заходу

Демонстрація 
рекламного макету  
у зоні проведення 

кава-брейків

Клікабельний логотип 
на інтернет-сторінці 

заходу

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому
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ПАРТНЕР 
ПРИЙОМУ 

Клікабельний логотип 
на інтернет-сторінці 

заходу

Пріоритетне 
розміщення банеру

Стаття за результатами 
заходу у «Віснику 
АПУ», брендована 

логотипом компанії

Розповсюдження 
брендованої 

сувенірної продукції 
серед учасників 

(флешки, ручки тощо)

Реклама  
у «Віснику АПУ»

Згадування  
у пост-релізах АПУ  

із зазначенням  
статусу партнера

Рекламний макет  
у брошурі заходу

Логотип на обкладинці 
програми форуму

Відповідне розміщення 
логотипу всередині 

брошури заходу

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Включення коментаря 
партнера в пост-реліз 

для розсилки в ЗМІ

Участь  
представників 

партнера  
безкоштовно 

Участь представників 
партнера зі знижкою

Додавання промо-
матеріалів партнера до 
роздаткових матеріалів 

учасників

Логотип на головному 
екрані у перервах

Участь клієнтів 
партнера безкоштовно

Ексклюзивне 
розміщення банера 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

65 000 грн

Розміщення 
тематичного відео-

коментаря партнера 
компанії на сторінці 
заходу у Facebook

Логотип на бейджах

Логотип на основній 
презентації заходу

Демонстрація 
фірмового промо-
ролику у перерві  

(до 30 с)

Демонстрація 
рекламного макету  
у зоні проведення 

кава-брейків


