Х Західноукраїнський юридичний форум

ПАРТНЕРСЬКА
ПРОПОЗИЦІЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Асоціація

правників

України

(АПУ)

запрошує

вас

підтримати

в

якості

партнера

ювілейний

Х

Західноукраїнський

юридичний форум, який відбудеться 1-2 липня 2021 року у м. Львів.

За роки свого існування форум став міцною комунікативною платформою для правників зі всієї України. Участь в
даному заході — це чудова нагода зарекомендувати себе серед представників юридичної спільноти практично зі
всієї України.

Користь спонсорської підтримки заходу очевидна, адже ви та ваша компанія отримуєте можливості:
Підвищити впізнаваність вашого бренду.
Посилити статус лідера думок.
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 3-х
представників
партнера (клієнтів)
безкоштовно

Участь
представників
партнера зі
знижкою 20%

Публікація про
партнера на
сторінці заходу у
Facebook та в пострелізах

ЙИНЬЛАРЕНЕГ

(до 2 хв) партнера
в перервах

коментаря партнера
на сторінці заходу у

Клікабельний
логотип на
сторінці заходу

Розміщення
банера / стенда
партнера

Facebook

Розміщення

Демонстрація
промо-ролика

Розміщення відео-

Згадування про
логотипу в загальній

партнера в листіпрезентації, на

нагадуванні про
бейджах,

подію

Можливість надання
брендованих
шнурків для бейджів
(за власний рахунок)

у програмі

Можливість
Логотип на

надання

Реклама у брошурі

фірмовому банері

заходу (1 шпальта)

та у рекламних

брендованої
продукції для
матеріалах

учасників

Розміщення
експертної думки
партнера в
профільному ЗМІ

Реалізація
власних способів
проявлення
(за погодженням з
організаторами)

45 000 грн

РЕНТРАП

Участь 1-го
представника
партнера (клієнта)
безкоштовно

Участь
представників
партнера зі
знижкою 15%

Публікація про
партнера на
сторінці заходу у
Facebook

Розміщення відеоЗгадування про

коментаря партнера
партнера в пост-

на сторінці заходу у
релізах

Facebook

ЙИНЬЛАІЦЕПС

Розміщення

Демонстрація
промо-ролика
(до 2 хв) партнера
в перервах

Клікабельний
логотип на
сторінці заходу

Згадування про
партнера в листінагадуванні про

Розміщення

логотипу в загальній

банера / стенда

презентації, на

партнера

бейджах,

подію

Можливість
Логотип на

надання

Реклама у брошурі

фірмовому банері

заходу (1/2 шпальти)

та у рекламних

брендованої
продукції для
матеріалах

учасників

у програмі

Розміщення
експертної думки
партнера в
профільному ЗМІ

Реалізація
власних способів
проявлення
(за погодженням з
організаторами)

30 000 грн

Участь 2-х
представника
партнера (клієнта)

РЕНТРАП

безкоштовно

Участь
представників
партнера зі
знижкою 15%

Демонстрація
Клікабельний

промо-ролика
логотип на

(до 2 хв) партнера
сторінці заходу

в перервах

Публікація про
партнера на
сторінці заходу у
Facebook

Розміщення відеоЗгадування про

коментаря партнера
партнера в пост-

на сторінці заходу у
релізах

Facebook

Розміщення

Згадування про
партнера в листінагадуванні про

Розміщення

логотипу у

банера партнера

програмі та на
бейджах

подію

Розміщення

Логотип на

логотипу на слайдах

фірмовому банері

загальної

та у рекламних

презентації заходу

матеріалах

Розміщення
Надання промо-

експертної думки
матеріалів для

партнера в
учасників

профільному ЗМІ

Реалізація
власних способів
проявлення
(за погодженням з
організаторами)

25 000 грн

Участь офлайн 1-го

ЇІСЕС РЕНТРАП

представника
партнера
безкоштовно

Участь
представників
партнера зі
знижкою 20%

Демонстрація
Клікабельний

промо-ролика
логотип на

(до 2 хв) партнера
сторінці заходу

в перервах

Публікація про
партнера на
сторінці заходу у
Facebook

Розміщення відеоЗгадування про

коментаря партнера
партнера в пост-

на сторінці заходу у
релізах

Facebook

Згадування про
партнера в листінагадуванні про

Розміщення

Розміщення
банера партнера

логотипу на
бейджах

подію

Розміщення

Логотип на

логотипу на слайдах

фірмовому банері

загальної

та у рекламних

презентації заходу

матеріалах

Розміщення
Надання промо-

експертної думки
матеріалів для

партнера в
учасників

профільному ЗМІ

Реалізація
власних способів
проявлення
(за погодженням з
організаторами)

15 000 грн

УМОЙИРП ОГОКЬСТНЕДИЗЕРП РЕНТРАП

Участь 2-х
представників у

Згадування

Розміщення відео-

назви компанії

Клікабельний

Публікація про

Президентському

під час

логотип на

партнера на сторінці

прийомі

відкриття

сторінці заходу

заходу у Facebook

безкоштовно

прийому

Згадування
партнера в пострелізах

коментаря партнера
на сторінці заходу у
Facebook

Розповсюдження

Розміщення

промо-матеріалів

банера у

та брендованої

приміщенні, де

продукції серед

відбувається

час прийому

учасників прийому

прийом

(за погодженням)

Реалізація
Логотип на
фірмовому банері

власних способів
проявлення під

25 000 грн

МИ ВІДКРИТІ ДО ДИСКУСІЇ

Маєте пропозиції?
Хочете обговорити нову ідею?
Давайте поспілкуємось

😊

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

