XІ ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
КОРПОРАТИВНИХ
ЮРИСТІВ
ПАРТНЕРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ

УКОР 1202 ЯНВАРТ 82

КИЇВ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Асоціація правників України (АПУ) запрошує вас підтримати в якості партнера XI Щорічну конференцію корпоративних
юристів (юрисконсультів), яка відбудеться 28 травня 2021 року у м. Київ.

Захід

традиційно

українських

викликає

компаній,

велику

консультантів,

зацікавленість
представників

серед

очільників

державних

та

органів

працівників

та

юридичних

спеціалізованих

служб

установ.

провідних

Конференція

є

чудовим майданчиком для отримання вичерпних та фахових відповідей та вдосконалення власних знань. Тут ви зможете
розширити свою мережу бізнес-знайомств.

Окремо відзначимо широке медійне покриття заходу: анонсування та висвітлення його у провідних ЗМІ та популярних
медіа-порталах, велику кількість супутніх візуальних матеріалів, які поширюватимуться разом із логотипами партнерів із
зазначенням їх партнерського статусу.

Користь спонсорської підтримки заходу очевидна, адже ви та ваша компанія отримуєте можливості:
Підвищити впізнаваність вашого бренду.
Встановити нові ділові контакти.
Зміцнити репутацію соціально відповідальної та успішної компанії

Приєднуйтесь! Можливості безмежні!

Будь ласка, зв'яжіться з координаторкою події для отримання детальнішої інформації щодо співпраці

за тел.: +380 (96) 742-71-07 або адресою: kpyshchyk@uba.ua, Катерина Пищик.

РЕНТРАП

Участь 2-х

Участь інших
представників

представників
партнера та 3-х
клієнтів

партнера зі

Розміщення
Клікабельний

тематичного відео-

Публікація про

логотип на
партнера на сторінці

сторінці заходу
заходу у Facebook

знижкою 20%

безкоштовно

ЙИНЬЛАРЕНЕГ

Згадування про
партнера в листінагадуванні про
подію

Розповсюдження
промо-матеріалів
та брендованої
продукції для

Розміщення

загальної
презентації заходу

на сторінці заходу у
Facebook

Демонстрація

Пріоритетне
розміщення
банера

учасників

логотипу на слайдах

коментаря партнера

Логотип на
загальному банері

Згадування
партнера в пострелізах

Розміщення

промо-ролика

логотипу на

(до 2 хв)

бейджах

в перервах

Розміщення

Реалізація

експертної думки

власних способів

партнера в

проявлення

профільному ЗМІ

(за погодженням з
організаторами)

65 000 грн

РЕНТРАП

Участь 2-х
представників
партнера та 2-х

Участь інших
представників
партнера зі

клієнтів

Розміщення
Клікабельний

тематичного відео-

Публікація про

логотип на
партнера на сторінці

сторінці заходу

на сторінці заходу у

заходу у Facebook

знижкою 20%
безкоштовно

ЙИНЬЛАІЦЕПС

Згадування про
партнера в листінагадуванні про
подію

Facebook

Розповсюдження
промо-матеріалів
та брендованої
продукції для

Демонстрація

Пріоритетне
розміщення
банера

учасників

Розміщення
логотипу на слайдах
загальної
презентації заходу

коментаря партнера

Логотип на
загальному банері

Згадування
партнера в пострелізах

Розміщення

промо-ролика

логотипу на

(до 2 хв)

бейджах

в перервах

Розміщення

Реалізація

експертної думки

власних способів

партнера в

проявлення

профільному ЗМІ

(за погодженням з
організаторами)

50 000 грн

Участь 1-го
представника
партнера і 2-х

РЕНТРАП

клієнтів

Участь

Розміщення

представників

Клікабельний

Публікація про

партнера зі

логотип на

партнера на сторінці

знижкою 15%

сторінці заходу

заходу у Facebook

коментаря партнера
на сторінці заходу у
Facebook

безкоштовно

Згадування про

Розповсюдженняння

партнера в листі-

промоматеріалів та

Розміщення

нагадуванні про

брендованої

банера у

подію

продукції для

конференц-залі

презентації заходу

(до 2 хв)

Розміщення

Розміщення

слайдах загальної

промо-ролика

Логотип на
загальному банері

Розміщення
логотипу на
бейджах

в перервах

учасників

логотипу на

Демонстрація

Згадування

експертної думки
партнера в пост-

партнера в
релізах

профільному ЗМІ

Реалізація
власних способів
проявлення
(за погодженням з
організаторами)

40 000 грн

ЇІСЕС РЕНТРАП

Участь 1-го

Участь

представника

іпредставників

партнера і 2-х

партнера та

клієнтів

клієнтів зі

безкоштовно

знижкою 50%

Розміщення

Клікабельний

Публікація про

логотип на

партнера на сторінці

сторінці заходу

заходу у Facebook

тематичного відеокоментаря партнера
на сторінці заходу у
Facebook

Згадування про
партнера в листінагадуванні про
подію

Розповсюдження
промоматеріалів
для учасників

Розміщення
банера у
конференц-залі

Демонстрація
промо-ролика
(до 2 хв)

Розміщення
логотипу на
бейджах

в перервах

Розміщення

Розміщення
логотипу на
слайдах загальної
презентації заходу

Логотип на
загальному банері

Згадування

експертної думки
партнера в пост-

партнера в
релізах

профільному ЗМІ

Реалізація
власних способів
проявлення
(за погодженням з
організаторами)

25 000 грн

МИ ВІДКРИТІ ДО ДИСКУСІЇ

Маєте пропозиції?
Хочете обговорити власні ідеї?
Давайте поспілкуємось

😊

тел.: +380 (44) 492-88-48, +380 (96) 742-71-07; e-mail: kpyshchyk@uba.ua
Координаторка заходу — Катерина Пищик

