Шановні колеги!
Асоціація правників України запроваджує новий регіональний проект LEGAL CRIMINAL TALKS, який вперше відбудеться в Харкові 18 жовтня 2019 року у Premier Hotel Aurora.
Захід є унікальним майданчиком для професійної дискусії та сприяє обміну досвідом серед колег щодо поточної ситуації
та майбутніх ініціатив у сфері кримінальної юстиції. Це місце, де за філіжанкою кави зустрічаються друзі та однодумці, обговорюють останні тенденції у галузі, знаходять нові можливості для власного розвитку, корисні знайомства, а також натхнення для креативних ідей та удосконалення своєї практики. Серед учасників і доповідачів очікуються: провідні юристи-практики, судді судів вищих інстанцій, народні депутати України та представники профільних міністерств і відомств.
Ми хочемо запросити Вас підтримати LEGAL CRIMINAL TALKS, що дасть нам можливість організувати захід на найвищому рівні і водночас зміцнить репутацію Вашої компанії як соціально відповідальної та успішної організації. Переконані,
підтримка цього заходу принесе відчутні переваги Вам та Вашій компанії, а участь у LEGAL CRIMINAL TALKS стане корисною та цікавою.
За додатковою інформацією щодо можливостей та переваг партнерства звертайтеся, будь ласка, до Секретаріату АПУ
за тел.: +380 (44) 492-88-48 або e-mail: branches@uba.ua. Контактна особа – Катерина Пищик.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР
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
вечірній нетворкінгу

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається вечірній
нетворкінг

Участь
представників
партнера
безкоштовно
(3 особи)

15 000 грн

ПАРТНЕР

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
вечірнього нетворкінгу

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається вечірній
нетворкінг

Участь
представників
партнера
безкоштовно
(2 особи)

10 000 грн

ПАРТНЕР СЕСІЇ
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
вечірнього нетворкінгу

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається вечірній
нетворкінг

7 000 грн

ПАРТНЕР
ВЕЧІРНЬОГО
НЕТВОРКІНГУ
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 вечірній
нетворкінгу

Згадування
у пост-релізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Звернення з вітальним
словом до учасників
вечірнього нетворкінгу

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається вечірній
нетворкінг

Участь
представників
партнера
безкоштовно

5 000 грн

