Шановні колеги!
Асоціація правників України запрошує вас підтримати VIІ Східноукраїнський юридичний форум, який відбудеться
23-24 травня 2019 року у мальовничій локації м. Харкова – Superior Golf & Spa Resort (пр. Академіка Курчатова, 1-А).
Захід є унікальним майданчиком для професійної дискусії правників не лише східноукраїнського регіону, але й України
загалом. Це місце, де зустрічаються друзі та колеги, де п’ють каву та розмовляють про професію, де відкривають нові
місця та отримують незабутні враження.
Цього року Асоціація проведе вже сьомий захід, під час двох робочих днів якого правники зможуть обговорити найважливіші та найактуальніші питання юридичного ринку та юридичної практики як в східному регіоні, так і в Україні загалом.
Крім того, в межах VIІ Східноукраїнського юридичного форуму відбудеться чергове засідання Правничої Асамблеї
Асоціації правників України, під час якої буде обрано нового Президента, Віце-президента та членів Правління АПУ.
Асоціація правників України пропонує вам ознайомитися з партнерською пропозицією заходу. Переконані, підтримка
VІI Східноукраїнського юридичного форуму АПУ стане вагомою інвестицією в позитивний імідж вашої компанії, принесе Вам конкурентні переваги на ринку та зміцнить репутацію Вашої компанії як соціальновідповідальної та успішної
організації.
Для того щоб отримати детальну інформацію щодо можливостей партнерства, звертайтесь, будь ласка, до Секретаріату
АПУ за тел.: +380 (44) 492-88-48 або e-mail: forum@uba.ua. Контактна особа — Вікторія Доценко.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР
Участь представників
партнера зі знижкою
20%

Участь клієнтів
партнера (CEO, CFO,
CMO, директорів
юридичних
департаментів)
безкоштовно (1 особа)

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
у анонсі та постанонсі
заходу

Реклама
у «Віснику АПУ»
(1 шпальта)

Можливість реалізації
власних способів
проявлення
(за погодженням
з організаторами)

Клікабельний логотип
на інтернет-сторінці
заходу

Розміщення логотипу
на слайдах загальної
презентації заходу
протягом заходу
та у перервах

Розміщення логотипу
на обкладинці та
всередині брошури
заходу, на бейджах

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

Логотип на фірмовому
банері та у рекламних
матеріалах

Пріоритетне
розміщення банеру

Згадування
у пост-релізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Участь представників
партнера безкоштовно
(2 особи, лише у
вечірньому прийомі)

Звернення з вітальним
словом до учасників
прийому

Заброньований
столик за компанією
партнера

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається прийом

Розміщення банеру
протягом прийому

Участь
представників
партнера
безкоштовно
(2 особи)

45 000 грн

ПАРТНЕР

Участь представників
партнера зі знижкою
15%

Участь клієнтів
партнера (CEO, CFO,
CMO, директорів
юридичних
департаментів)
безкоштовно

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)

Розміщення
тематичного відеокоментаря партнера
компанії на сторінці
заходу у Facebook

Коментар партнера
у анонсі та постанонсі
заходу

Реклама
у «Віснику АПУ»

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 та на бейджах

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

Логотип на фірмовому
банері та у рекламних
матеріалах

Розміщення банеру
протягом заходу

Згадування
у пост-релізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Участь представників
партнера безкоштовно
(2 особи, лише у
вечірньому прийомі)

Звернення з вітальним
словом до учасників
прийому

Заброньований
столик за компанією
партнера

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається прийом

Розміщення банеру
протягом прийому

Участь
представників
партнера
безкоштовно
(1 особа)

28 000 грн

ПАРТНЕР СЕСІЇ
Участь
представників
партнера
безкоштовно

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

Участь клієнтів
партнера (CEO, CFO,
CMO, директорів
юридичних
департаментів)
безкоштовно

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
у анонсі та постанонсі
заходу

Реклама
у «Віснику АПУ»

Можливість реалізації
власних способів
проявлення
(за погодженням
з організаторами)

Клікабельний логотип
на інтернет-сторінці
заходу

Розміщення логотипу
на слайді(ах) сесії
загальної презентації
заходу

Розміщення логотипу
на обкладинці та
усередині брошури на
сторінці сесії

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

Логотип на фірмовому
банері та у рекламних
матеріалах

Розміщення банеру
протягом сесії

Згадування
у пост-релізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Участь представників
партнера безкоштовно
(2 особи, лише у
вечірньому прийомі)

Звернення з вітальним
словом до учасників
прийому

Заброньований
столик за компанією
партнера

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається прийом

Розміщення банеру
протягом прийому

20 000 грн

ПАРТНЕР
ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО
ПРИЙОМУ
Участь представників
партнера зі знижкою

Участь клієнтів
партнера (CEO, CFO,
CMO, директорів
юридичних
департаментів)
безкоштовно

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
у анонсі та постанонсі
заходу

Реклама
у «Віснику АПУ»

Можливість реалізації
власних способів
проявлення
(за погодженням
з організаторами)

Клікабельний логотип
на інтернет-сторінці
заходу

Розміщення логотипу
на слайдах загальної
презентації заходу на
слайді(ах) сесії

Розміщення логотипу
на обкладинці та
усередині брошури на
сторінці сесії

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

Логотип на фірмовому
банері та у рекламних
матеріалах

Розміщення банеру
протягом сесії

Згадування
у пост-релізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Участь представників
партнера безкоштовно
(2 особи, лише у
вечірньому прийомі)

Згадування назви
партнера під час
відкритття прийому

Заброньований
столик за компанією
партнера

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається прийом

Розміщення банеру
протягом прийому

Участь
представників
партнера
безкоштовно

30 000 грн

