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ПАРТНЕРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ



Шановні колеги!

Асоціація правників України (АПУ) пропонує вам стати партнером ІІ Щорічного форуму 
з фармацевтичного права, який відбудеться 6 квітня 2012 року у м. Києві. 

Щорічний форум з фармацевтичного права — це спеціалізований професійний захід для 
юристів, що практикують у фармацевтичній сфері, управлінців та керівників фармацев-
тичного бізнесу, який має на меті аналіз та обговорення актуальних питань законодавства 
та регуляторної політики у фармацевтичній галузі України.   

Тематика цьогорічного форуму пов’язана із глобальними змінами в регуляториці фарма-
цевтичного ринку, а саме: змінами до порядку ввезення та реєстрації лікарських засобів, 
нововведеннями у сфері контролю якості лікарських засобів та виконанням нових ліцен-
зійних умов. Окрім іншого, тематика заходу охопить суміжні сфери практики, які нероз-
ривно пов’язані з фармацевтичною галуззю: регулювання реклами, конкуренційні війни 
та захист персональних даних.  

У якості доповідачів у заході візьмуть участь провідні фахівці з фармацевтичного права, 
представники регуляторних органів та спеціалізованих державних установ. Серед учас-
ників форуму: юрисконсульти фармацевтичних компаній та юристи, що спеціалізуються 
у відповідній сфері практики, керівники та управлінці фармацевтичних компаній, пред-
ставники регуляторних та галузевих державних органів.  

Підтримавши ІІ Щорічний форум з фармацевтичного права, Ваша компанія не лише за-
рекомендує себе як активного учасника ринку, але й отримає ряд переваг, які в сучасному 
світі цінуються найбільше — відкриття Вас та Вашої компанії для провідних гравців фар-
мацевтичного ринку, нові ділові контакти та знайомства, а також велика кількість корисної 
та цікавої інформації, яка може стати в нагоді Вам та Вашим колегам. 

За детальнішою інформацією щодо можливостей партнерства звертайтеся, будь ласка,  
до Секретаріату Асоціації правників України за тел.: (044) 492-88-48 або пишіть на адресу: 
branches@uba.ua. Контактна особа — Марія Гавриленко. 
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ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ПАРТНЕР СЕСІЇ

Реклама в брошурі з зазначенням статусу 
партнера 1 шпальта 1/2 шпальти 1/4 шпальти

Логотип на обкладинці брошури Форуму   —

Логотип на фірмовому банері з 
зазначенням статусу партнера   

Розміщення банера у конференц-залі 
Форуму   —

Логотип з зазначенням статусу партнера  
у рекламних матеріалах Форуму   

Логотип із 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
Розповсюдження промо-матеріалів 
партнера під час проведення Форуму   —

Розміщення іміджевого матеріалу  
у «Віснику АПУ» 1 шпальта 1/2 шпальти 1/4 шпальти

Згадування у пост-релізах Форуму АПУ  
з зазначенням статусу партнера   

Розсилки рекламної інформації по 
списку учасників Форуму 2 розсилки — —

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

Диплом із зазначенням статусу партнера   

ВАРТІСТЬ «ПАКЕТУ» 15 000 грн 10 000 грн 5 000 грн

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ  
ПАРТНЕР КАВА-БРЕЙКУ

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ПАРТНЕР ОБІДУ

Ексклюзивне розміщення банеру у приміщенні,  
де відбувається захід  

Логотип на фірмовому банері з зазначенням 
статусу «Пригощає»  

Розміщення рекламної продукції у приміщенні,  
де відбувається захід  

Згадування у пост-релізах Форуму з зазначенням 
статусу партнера  

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

ВАРТІСТЬ «ПАКЕТУ» 3 000 грн 5 000 грн
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