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Шановні панове!
Асоціація правників України має честь запропонувати Вам стати партнером І Щорічного 
форуму з фармацевтичного права АПУ, який відбудеться 8 квітня 2011 року  у конференц-
залі Готелю «Русь» (м. Київ).

Форум стане першим та унікальним заходом Асоціації, який буде присвячено виключно 
питанням правового регулювання фармацевтичного ринку України. Необхідність прове-
дення подібного заходу була викликана, окрім іншого, й очікуваними змінами у галузевому 
законодавстві. 

У рамках Форуму планується проведення двох сесій, побудованих на принципі відкритого 
діалогу представників юриспруденції та фармацевтики. Ключовими питаннями, запропо-
нованими для обговорення, будуть:

• Маркетингова діяльність і недобросовісна конкуренція; 

• Клінічні дослідження; 

• Реєстрація лікарських засобів і захист даних досьє;

• Фармакологічний нагляд; 

• Ліцензійні умови оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами; 

• Регулювання цін на лікарські засоби. 

До участі у заході запрошені юристи, що практикують у фармацевтичному праві (штатні 
юристи фармацевтичних компаній, приватно-практикуючі юристи або юристи, які пра-
цюють у складі юридичних фірм, що обслуговують фарміндустрію), а також представники 
фармкомпаній, зацікавлені у питаннях правового регулювання різних сфер фармацевтич-
ного бізнесу.

Захід завершиться спеціальною фокус-сесією «Погляд зсередини. Питання взаємодії пред-
ставників фармбізнесу і юридичних радників», в рамках якої ТОП-менеджери фармацев-
тичних компаній висвітлять питання, пов’язані з їхніми очікуваннями від співпраці з юрис-
тами, видами і формами такої співпраці, а також питання діяльності штатних юридичних 
служб і взаємодії із зовнішніми радниками.

Докладніше з програмою І Щорічного форуму фармацевтичного права можна ознайомитися 
на сайті Асоціації www.uba.ua. Організатор Форуму — Комітет з фармацевтичного права АПУ. 

Додаткову інформацію щодо партнерських пропозицій Ви можете отримати в Секрета- 
ріаті Асоціації правників України за тел.: +380 (44) 492-88-48 або e-mail: komitet@uba.ua.  
Контактна особа — Ганна Сухоставець.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»

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   

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 з зазначенням статусу партнера  
на сайті АПУ (сторінка Форуму)   

Диплом з 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


