


Шановні колеги!
Асоціація правників України (АПУ) запрошує вас підтримати в якості партнера І Форум АПУ з митного права 
та міжнародної торгівлі, який відбудеться 15 березня 2019 року у м. Києві.

Проходження митного контролю часом схоже на лотерею, тому завжди варто слідкувати за останніми тен-
денціями у галузі та судовою практикою. Під час форуму провідні експерти розкажуть про нинішній стан 
справ, перспективи на майбутнє, а також поділяться практичними «лайфхаками» митних процедур.

Серед учасників та доповідачів очікуються провідні фахівці галузі, представники регуляторних органів, суд-
дівського корпусу та спеціалізованих державних установ.

Асоціація правників України пропонує вам ознайомитися з партнерською пропозицією заходу. Переконані, 
підтримка І Форуму АПУ з митного права та міжнародної торгівлі стане вагомою інвестицією в позитив-
ний імідж вашої компанії, принесе корисні ділові контакти та цінну інформацію.

За детальнішою інформацією щодо партнерства у заході, будь ласка, звертайтесь до Вікторії Доценко  
за тел.: +380 (44) 492-88-48; (93) 981-53-01 або пишіть на адресу: forum@uba.ua



Логотип на головному 
екрані у перервах

Стаття за результатами 
заходу у «Віснику 
АПУ», брендована 

логотипом компанії

Розповсюдження 
брендованої 

сувенірної продукції 
серед учасників 

(флешки, ручки тощо)

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Демонстрація промо-
ролика у перерві 

(до 30 сек)

Розміщення 
тематичного відео-

коментаря партнера 
компанії на сторінці 
заходу у Facebook

Логотип на обкладинці 
брошури заходу

Логотип всередині 
брошури заходу та на 

беджах

Рекламний макет  
у брошурі заходу  

(1 шпальта)

Логотип у рекламних 
матеріалах із 

зазначенням статусу 
партнера

Участь  
представників 

партнера  
безкоштовно  

(2 особи)

Участь представників 
партнера зі знижкою 

20%

Вкладення промо-
матеріалів партнера до 
роздаткових матеріалів 

учасників

Згадування у 
пост-релізах АПУ із 

зазначенням статусу 
партнера

Логотип  
із зазначенням  

статусу партнера  
на сайті АПУ

Ексклюзивне 
розміщення банера 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

15 000 грн

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ПАРТНЕР



ПАРТНЕР

Логотип на головному 
екрані у перервах

Стаття за результатами 
заходу у «Віснику 
АПУ», брендована 

логотипом компанії

Розповсюдження 
брендованої 

сувенірної продукції 
серед учасників 

(флешки, ручки тощо)

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Демонстрація промо-
ролика у перерві 

(до 30 сек)

Розміщення 
тематичного відео-

коментаря партнера 
компанії на сторінці 
заходу у Facebook

Логотип на обкладинці 
брошури заходу

Логотип всередині 
брошури заходу та на 

беджах

Рекламний макет  
у брошурі заходу  

(1/2 шпальта)

Логотип у рекламних 
матеріалах із 

зазначенням статусу 
партнера

Участь  
представників 

партнера  
безкоштовно  

(1 особa)

Участь представників 
партнера зі знижкою 

15%

Вкладення промо-
матеріалів партнера до 
роздаткових матеріалів 

учасників

Згадування у 
пост-релізах АПУ із 

зазначенням статусу 
партнера

Логотип  
із зазначенням  

статусу партнера  
на сайті АПУ

Ексклюзивне 
розміщення банера 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

12 000 грн



ПАРТНЕР
СЕСІЇ

Логотип на головному 
екрані у перервах

Стаття за результатами 
заходу у «Віснику 
АПУ», брендована 

логотипом компанії

Розповсюдження 
брендованої 

сувенірної продукції 
серед учасників 

(флешки, ручки тощо)

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Демонстрація промо-
ролика у перерві 

(до 30 сек)

Розміщення 
тематичного відео-

коментаря партнера 
компанії на сторінці 
заходу у Facebook

Логотип на обкладинці 
брошури заходу

Логотип всередині 
брошури заходу та на 

беджах

Рекламний макет  
у брошурі заходу 

Логотип у рекламних 
матеріалах із 

зазначенням статусу 
партнера

Участь  
представників 

партнера  
безкоштовно 

Участь представників 
партнера зі знижкою 

10%

Вкладення промо-
матеріалів партнера до 
роздаткових матеріалів 

учасників

Згадування у 
пост-релізах АПУ із 

зазначенням статусу 
партнера

Логотип  
із зазначенням  

статусу партнера  
на сайті АПУ

Ексклюзивне 
розміщення банера 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

10 000 грн



ПАРТНЕР 
ВЕЧІРНЬОГО

ФУРШЕТУ

Логотип на головному 
екрані у перервах

Стаття за результатами 
заходу у «Віснику 
АПУ», брендована 

логотипом компанії

Розповсюдження 
брендованої 

сувенірної продукції 
серед учасників 

(флешки, ручки тощо)

Логотип на фірмовому 
банері із зазначенням 

статусу партнера

Демонстрація промо-
ролика у перерві 

(до 30 сек)

Розміщення 
тематичного відео-

коментаря партнера 
компанії на сторінці 
заходу у Facebook

Логотип на обкладинці 
брошури заходу

Логотип всередині 
брошури заходу та на 

беджах

Рекламний макет  
у брошурі заходу 

Логотип у рекламних 
матеріалах із 

зазначенням статусу 
партнера

Участь  
представників 

партнера  
безкоштовно 

Участь представників 
партнера зі знижкою 

10%

Вкладення промо-
матеріалів партнера до 
роздаткових матеріалів 

учасників

Згадування у 
пост-релізах АПУ із 

зазначенням статусу 
партнера

Логотип  
із зазначенням  

статусу партнера  
на сайті АПУ

Ексклюзивне 
розміщення банера 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

Звернення з вітальним 
словом до учасників 

прийому

Розміщення 
рекламної продукції 

у приміщенні, де 
відбувається прийом

8 000 грн


