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4 жовтня
2012 року

Президент Готель,
м. Київ

ПАРТНЕРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ

Шановні колеги!
Асоціація правників України (АПУ) запрошує Вас стати партнером нового та унікального
заходу Асоціації — І Судового форуму, який відбудеться 4 жовтня 2012 року у Президент
Готелі, м. Київ.
Метою проведення Форуму є обмін досвідом між фахівцями судового процесу, обговорення нагальних проблем, що виникають у роботі правників під час здійснення захисту у
цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах.
Чотири сесії Форуму будуть присвячені окремим галузям процесуального права: господарському, адміністративному, цивільному та кримінальному. Серед питань, які планується
розглянути на Форумі: стан та тенденції розвитку процесуального законодавства в Україні, подальші шляхи та проблемні питання реформування процесуального законодавства,
співвідношення та розмежування повноважень та компетенцій Верховного Суду України
та вищих спеціалізованих судів, вплив судових прецедентів на становлення права тощо.
Разом з тим планується висвітлення й низки інших практичних питань, пов’язаних з особливостями того чи іншого процесу як то прогалини у Цивільно-процесуальному кодексі України та до чого вони призводять, новели Кримінального процесуального кодексу
України, судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин та багато іншого.
Серед доповідачів Форуму — провідні юристи, що практикують у відповідних галузях
права, представники спеціалізованих судів та судів загальної юрисдикції, вітчизняні науковці.
Підтримавши І Судовий форум АПУ, Ваша компанія не лише зарекомендує себе як активного учасника ринку, але й отримає ряд переваг, які в сучасному світі цінуються найбільше — відкриття Вас та Вашої компанії для провідних компаній країни, нові ділові контакти та знайомства, а також велика кількість корисної та цікавої інформації, яка може стати
в нагоді Вам та Вашим колегам.
Більш детальну інформацію про захід Ви можете отримати у Секретаріаті Асоціації
правників України за тел.: (044) 492–88–48, e-mail: conference@uba.ua. Контактна особа —
Ія Савченко.

ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР СЕСІЇ

1 шпальта

1/2 шпальти

1/4 шпальти

Логотип на обкладинці брошури
Конференції





—

Логотип на фірмовому банері
із зазначенням статусу партнера







Розміщення банера у конференц-залі
Конференції



—

—

Логотип із зазначенням статусу партнера
у рекламних матеріалах Конференції







2 особи

1 особа

—

20%

15%

20% для
3-х представників

1 шпальта

1/2 шпальти

1/4 шпальти

Вкладення промо-матеріалів партнера до
роздаткових матеріалів участників





—

Згадування у пост-релізах Конференції
АПУ із зазначенням статусу партнера







Розсилки рекламної інформації по списку
учасників Конференції

2 розсилки

—

—

Логотип із зазначенням статусу партнера
на сайті АПУ (сторінка Конференції)







Диплом із зазначенням статусу партнера







30 000 грн

15 000 грн

12 000 грн

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ПАРТНЕР
КАВА-БРЕЙКУ

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ПАРТНЕР ОБІДУ

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ПАРТНЕР БЕНКЕТУ

Ексклюзивне розміщення банера у
приміщенні, де відбувається захід







Логотип на фірмовому банері
із зазначенням статусу «Пригощає»







Звернення з вітальним словом
до учасників бенкету

—

—



Розміщення рекламної продукції у
приміщенні, де відбувається захід







Згадування у пост-релізах Конференції
АПУ із зазначенням статусу партнера







Логотип із зазначенням статусу партнера
на сайті АПУ (сторінка Конференції)







3 000 грн

5 000 грн

10 000 грн

ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРА /
СТАТУС ПАРТНЕРА
Реклама в брошурі із зазначенням статусу
партнера

Участь партнера Конференції
безкоштовно
Участь представників партнера
Конференції зі знижкою
Розміщення іміджевого матеріалу
у «Віснику АПУ»

ВАРТІСТЬ ПАКЕТА

ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРА /
СТАТУС ПАРТНЕРА

ВАРТІСТЬ ПАКЕТА

