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Шановні колеги!
Асоціація правників України (АПУ) запрошує вас підтримати, в якості партнера, Odessa Legal Business Forum, який відбудеться 1 березня 2019 року.
Програма заходу буде включати сесії, присвячені просуванню юридичних послуг, тенденціям юридичного ринку, відшкодуванню витрат на правову допомогу та особливостям роботи з персоналом.
Асоціація правників України пропонує вам ознайомитися з партнерською пропозицією заходу. Переконані, підтримка
Odessa Legal Business Forum стане вагомою інвестицією в позитивний імідж вашої компанії, принесе корисні ділові контакти та цінну інформацію.
Для того щоб отримати детальну інформацію щодо можливостей партнерства у заході, звертайтеся, будь ласка, до
Катерини Пищик за тел.: +380 (44) 492-88-48; +380 (96) 742-71-07 або пишіть на e-mail: branches@uba.ua.
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ПАРТНЕР

LEGAL
BUSINESS
FORUM ODESSA

Участь представників
партнера зі знижкою
20%

Розповсюдження
брендованої
сувенірної продукції
серед учасників
(флешки, іграшки
тощо)

Можливість надання
канцелярського
приладдя
з корпоративною
символікою для
учасників

Розповсюдження
промо-матеріалів
партнера серед
учасників

Демонстрація проморолика партнера
(до 30 сек)
перед початком
перерв

Розміщення
тематичного відеокоментаря партнера
компанії на сторінці
заходу у Facebook

Реклама у буклеті
заходу
(1 шпальта)

Реклама
у «Віснику АПУ»
(1/2 шпальти)

Стаття за результатами
заходу у «Віснику
АПУ», брендована
логотипом компанії

Можливість реалізації
власних способів
проявлення
(за погодженням
з організаторами)

Клікабельний логотип
на інтернет-сторінці
заходу

Розміщення логотипу
на слайдах загальної
презентації заходу

Розміщення логотипу
на обкладинці та
всередині брошури
заходу, на бейджах

Логотип на фірмовому
банері та у рекламних
матеріалах

Пріоритетне
розміщення банеру

Згадування
у пост-релізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Звернення з вітальним
словом до учасників
прийому

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається прийом

Участь
представників
партнера
безкоштовно
(3 особи)

20 000 грн
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Участь представників
партнера зі знижкою
15%

Розповсюдження
брендованої
сувенірної продукції
серед учасників
(флешки, іграшки
тощо)

Можливість надання
канцелярського
приладдя
з корпоративною
символікою для
учасників

Розповсюдження
промо-матеріалів
партнера серед
учасників

Демонстрація проморолика партнера
(до 30 сек)
перед початком
перерв

Розміщення
тематичного відеокоментаря партнера
компанії на сторінці
заходу у Facebook

Реклама у буклеті
заходу
(1/2 шпальта)

Реклама
у «Віснику АПУ»

Стаття за результатами
заходу у «Віснику
АПУ», брендована
логотипом компанії

Можливість реалізації
власних способів
проявлення
(за погодженням
з організаторами)

Клікабельний логотип
на інтернет-сторінці
заходу

Розміщення логотипу
на слайдах загальної
презентації заходу

Розміщення логотипу
усередині брошури
заходу, на бейджах

Логотип на фірмовому
банері та у рекламних
матеріалах

Розміщення банеру
протягом заходу

Згадування
у пост-релізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Звернення з вітальним
словом до учасників
прийому

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається прийом

Участь
представників
партнера
безкоштовно
(2 особи)

12 000 грн

ПАРТНЕР СЕСІЇ
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Участь
представників
партнера
безкоштовно
(1 особа)

Участь представників
партнера зі знижкою
15% для
3-х представників

Розповсюдження
брендованої
сувенірної продукції
серед учасників
(флешки, іграшки
тощо)

Можливість надання
канцелярського
приладдя
з корпоративною
символікою для
учасників

Розповсюдження
промо-матеріалів
партнера серед
учасників

Демонстрація проморолика партнера
(до 30 сек)
перед початком
перерв

Розміщення
тематичного відеокоментаря партнера
компанії на сторінці
заходу у Facebook

Реклама у буклеті
заходу
(1/4 шпальти)

Реклама
у «Віснику АПУ»

Стаття за результатами
заходу у «Віснику
АПУ», брендована
логотипом компанії

Можливість реалізації
власних способів
проявлення
(за погодженням
з організаторами)

Клікабельний логотип
на інтернет-сторінці
заходу

Розміщення логотипу
на слайдах загальної
презентації заходу

Розміщення логотипу
усередині брошури
заходу, на бейджах

Логотип на фірмовому
банері та у рекламних
матеріалах

Розміщення банеру
протягом сесії

Згадування
у пост-релізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Звернення з вітальним
словом до учасників
прийому

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається прийом

10 000 грн

ПАРТНЕР
ВЕЧІРНЬОГО
ФУРШЕТУ
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Участь представників
партнера зі знижкою

Розповсюдження
брендованої
сувенірної продукції
серед учасників
(флешки, іграшки
тощо)

Можливість надання
канцелярського
приладдя
з корпоративною
символікою для
учасників

Розповсюдження
промо-матеріалів
партнера серед
учасників

Демонстрація проморолика партнера
(до 30 сек)
перед початком
перерв

Розміщення
тематичного відеокоментаря партнера
компанії на сторінці
заходу у Facebook

Коментар партнера
для розсилки по базі
членів АПУ

Реклама
у «Віснику АПУ»

Стаття за результатами
заходу у «Віснику
АПУ», брендована
логотипом компанії

Можливість реалізації
власних способів
проявлення
(за погодженням
з організаторами)

Клікабельний логотип
на інтернет-сторінці
заходу

Розміщення логотипу
на слайдах загальної
презентації заходу
у перервах

Розміщення логотипу
усередині брошури
заходу, на бейджах

Логотип на фірмовому
банері та у рекламних
матеріалах

Розміщення банеру
протягом прийому

Згадування
у пост-релізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Звернення з вітальним
словом до учасників
прийому

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається прийом

Участь
представників
партнера
безкоштовно

7 000 грн

ПАРТНЕР
КАВА-БРЕЙКУ
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Участь представників
партнера зі знижкою

Розповсюдження
брендованої
сувенірної продукції
серед учасників
(флешки, іграшки
тощо)

Можливість надання
канцелярського
приладдя
з корпоративною
символікою для
учасників

Розповсюдження
промо-матеріалів
партнера серед
учасників

Демонстрація проморолика партнера
(до 30 сек)
перед початком
перерв

Розміщення
тематичного відеокоментаря партнера
компанії на сторінці
заходу у Facebook

Коментар партнера
для розсилки по базі
членів АПУ

Реклама
у «Віснику АПУ»

Стаття за результатами
заходу у «Віснику
АПУ», брендована
логотипом компанії

Можливість реалізації
власних способів
проявлення
(за погодженням
з організаторами)

Клікабельний логотип
на інтернет-сторінці
заходу

Розміщення логотипу
на слайдах загальної
презентації заходу
у перервах

Розміщення логотипу
усередині брошури
заходу, на бейджах

Логотип на фірмовому
банері та у рекламних
матеріалах

Розміщення банеру
протягом кава-брейків

Згадування
у пост-релізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Звернення з вітальним
словом до учасників
прийому

Розміщення рекламної
продукції у приміщенні,
де відбувається
кава-брейку

Участь
представників
партнера
безкоштовно

5 000 грн

