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ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»

Шановні панове!
Асоціація правників України запрошує вас взяти участь у першому Східноукраїнському юридичному форумі Асоціації правників України, який пройде у місті Харкові
11 листопада 2011 року у приміщенні готелю «Харків», пл. Свободи, 7.
Асоціація приділяє велику увагу регіональній політиці і у зв’язку з цим проводить масштабні заходи,
націлені на розвиток, аналіз та вдосконалення ринку юридичних послуг та професії правника саме
в регіонах України. Після успіху Західноукраїнського юридичного форуму, який пройшов у Львові
наприкінці травня, було вирішено провести крупний юридичний форум і для східної України.
Співголовами організаційного комітету Форуму є член Правління АПУ Денис Бугай, партнер ЮК
«Ващенко, Бугай і Партнери» та член Правління АПУ Олена Кібенко, голова Відділення АПУ в
Харківській області, керуючий партнер ЮФ «Кібенко, Оніка і партнери».
З точки зору тематики, програма Форуму охоплюватиме найважливіші та найактуальніші питання
юридичного ринку та юридичної практики як в східному регіоні, так і в Україні загалом. Так, під час
Форуму будуть розглянуті питання управління юридичною фірмою, податкового та корпоративного права, реформування адвокатури та інші.
Доповідачами виступлять провідні юристи країни та регіону, управлінці юридичних компаній та
адвокатських об’єднань, представники органів виконавчої та судової влади.
Захід стане цікавим та корисним для адвокатів, юристів та юрисконсультів, не залежно від сфери практики та місця роботи, партнерів та власників юридичних компаній та адвокатських
об’єднань, а також для усіх, хто бажає відкривати бізнес або здійснювати юридичну практику
в східноукраїнському регіоні.
Для того, щоб отримати детальну інформацію щодо заходу, а також щодо можливостей партнерства, звертайтесь, будь ласка, до Секретаріату АПУ за тел.: +380 (44) 492-88-48, або
e-mail: branches@uba.ua. Контактна особа — Марія Гавриленко.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»

Привілеї для партнерів
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР*

ПАРТНЕР

1 шпальта

1/2 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%

Розповсюдження промо-матеріалів партнера під час
проведення Форуму





Розміщення іміджевого матеріалу у «Віснику АПУ»

1 шпальта

1/2 шпальти





2 розсилки

−

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





Диплом з зазначенням статусу партнера





10 000 грн

5 000 грн

Реклама в брошурі з зазначенням статусу партнера

Згадування у пост-релізах Форуму АПУ з зазначенням
статусу партнера
Розсилки рекламної інформації по списку учасників
Форуму

ВАРТІСТЬ ПАКЕТА

* Партнерський пакет призначений для всіх компаній, окрім юридичних фірм

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)





2 000 грн

3 000 грн

ВАРТІСТЬ ПАКЕТА

