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Шановні колеги!
Асоціація правників України запрошує Вас підтримати у якості партнера Tax Fest, що відбудеться 30 серпня 2019 року. 
Цьогоріч ми пропонуємо провести останні дні літа в оповитому європейським шармом Івано-Франківську.

У якості учасників та доповідачів форуму візьмуть участь провідні юристи країни, представники суддівського корпусу та 
профільних державних органів. Основна мета форуму — об’єднати правників регіону та зосередитися на останніх тенден-
ціях податкового права. Зокрема, під час заходу будуть обговорюватись очікування від нової ДПС та практичні аспекти 
судової практики. Не залишиться поза увагою міжнародне податкове планування, трансфертне ціноутворення та BEPS.

Переконані, що підтримка цього заходу стане вагомою інвестицією в позитивний імідж Вашої компанії, принесе корисні 
ділові контакти, а участь у форумі буде корисною та цікавою. 

Щоб отримати детальну інформацію про можливості партнерства у заході, звертайтеся, будь ласка, до Катерини Пищик 
за тел.: +380 (44) 492-88-48; +380 (96) 742-71-07 або пишіть на e-mail: branches@uba.ua. 
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ПАРТНЕР 

Розміщення логотипу 
на слайдах загальної 

презентації заходу, 
усередині брошури 

заходу, на беджах

Логотип на фірмовому 
банері та у рекламних 

матеріалах 

Розміщення банеру 
протягом заходу

Згадування  
у пост-релізах АПУ  

із зазначенням  
статусу партнера

Участь  
представників 

партнера  
безкоштовно  

(2 особи)

Участь представників 
партнера зі знижкою 

15%

Можливість надання 
канцелярського 

приладдя  
з корпоративною 
символікою для 

учасників

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається вечірній 

фуршет

10 000 грн

Клікабельний логотип 
на інтернет-сторінці 

заходу

Звернення з вітальним 
словом до гостей 

вечірнього фуршету

Розповсюдження 
промо-матеріалів 
партнера серед 

учасників

Реклама у буклеті 
заходу 

(1/2 шпальта)
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ПАРТНЕР СЕСІЇ

Розміщення логотипу 
на слайдах загальної 

презентації заходу, 
усередині брошури 

заходу, на беджах

Логотип на фірмовому 
банері та у рекламних 

матеріалах 

Розміщення банеру 
протягом сесії

Згадування  
у пост-релізах АПУ  

із зазначенням  
статусу партнера

Участь  
представників 

партнера  
безкоштовно  

(1 особа)

Участь представників 
партнера зі знижкою 

15% для  
3-х представників

Можливість надання 
канцелярського 

приладдя  
з корпоративною 
символікою для 

учасників

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається вечірній 

фуршет

7 000 грн

Клікабельний логотип 
на інтернет-сторінці 

заходу

Звернення з вітальним 
словом до гостей 

вечірнього фуршету

Розповсюдження 
промо-матеріалів 
партнера серед 

учасників

Реклама у буклеті 
заходу
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ЕКСПОНЕНТ

Розміщення логотипу 
на слайдах загальної 

презентації заходу, 
усередині брошури 

заходу, на беджах

Логотип на фірмовому 
банері та у рекламних 

матеріалах 

Розміщення банеру 
протягом заходу

Згадування  
у пост-релізах АПУ  

із зазначенням  
статусу партнера

Участь  
представників 

партнера  
безкоштовно  

(1 особа)

Участь представників 
партнера зі знижкою 

15% для  
3-х представників

Можливість надання 
канцелярського 

приладдя  
з корпоративною 
символікою для 

учасників

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається вечірній 

фуршет

2 000 грн

Клікабельний логотип 
на інтернет-сторінці 

заходу

Звернення з вітальним 
словом до гостей 

вечірнього фуршету

Розповсюдження 
промо-матеріалів 
партнера серед 

учасників

Реклама у буклеті 
заходу
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ПАРТНЕР 
ВЕЧІРНЬОГО 

ФУРШЕТУ

Розміщення логотипу 
на слайдах загальної 

презентації заходу, 
усередині брошури 

заходу, на беджах

Логотип на фірмовому 
банері та у рекламних 

матеріалах 

Розміщення банеру 
протягом вечірнього 

фуршету

Згадування  
у пост-релізах АПУ  

із зазначенням  
статусу партнера

Участь  
представників 

партнера  
безкоштовно 

Участь представників 
партнера зі знижкою

Можливість надання 
канцелярського 

приладдя  
з корпоративною 
символікою для 

учасників

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається вечірній 

фуршет

5 000 грн

Клікабельний логотип 
на інтернет-сторінці 

заходу

Звернення з вітальним 
словом до гостей 

вечірнього фуршету

Розповсюдження 
промо-матеріалів 
партнера серед 

учасників

Реклама у буклеті 
заходу


