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Шановні колеги!
Асоціація правників України проводить вже VI Всеукраїнську конференцію з кримінального права та
процесу, яка відбудеться в Києві 8 листопада 2019 року у Radisson Blu Hotel.
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 VI Всеукраїнську конференцію з кримінального права та процесу.
Підтримавши подію, Ви дасте нам можливість організувати її на найвищому рівні і водночас зміцните репутацію
своєї компанії як соціально відповідальної та успішної організації.
Переконані, підтримка цього заходу принесе відчутні переваги Вам та Вашій компанії, а участь у конференції
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: forum@uba.ua. Координатор заходу — Вікторія Доценко.

VI КОНФЕРЕНЦIЯ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР

З КРИМIНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА ПРОЦЕСУ
Участь клієнтів
партнера (CEO, CFO,
CMO, директорів
юридичних
департаментів)
безкоштовно (2 особи)

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

Можливість надання
канцелярського
приладдя
з корпоративною
символікою для
учасників

Розміщення
тематичного відеокоментаря партнера
компанії на сторінці
заходу у Facebook

Коментар партнера
у постанонсі заходу

Реклама
у брошурі заходу
(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,
всередині брошури
заходу та на беджах

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

Логотип на фірмовому
банері та у рекламних
матеріалах

Пріоритетне
розміщення банера

Згадування
у пострелізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Звернення з вітальним
словом до учасників
прийому

Заброньований
столик за компанією
партнера

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається прийом

Участь
представників
партнера
безкоштовно
(3 особи)

Участь представників
партнера зі знижкою
20%

Розповсюдження
промоматеріалів
партнера серед
учасників

70 000 грн

VI КОНФЕРЕНЦIЯ

ПАРТНЕР

З КРИМIНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА ПРОЦЕСУ
Розповсюдження
брендованої
сувенірної продукції
серед учасників
(флешки, іграшки
тощо)

Можливість надання
канцелярського
приладдя
з корпоративною
символікою для
учасників

Коментар партнера
у постанонсі заходу

Реклама у брошурі
заходу

Можливість реалізації
власних способів
проявлення
(за погодженням
з організаторами)

Розміщення логотипу
на слайдах загальної
презентації заходу
у перервах

Розміщення логотипу
всередині брошури
заходу та на беджах

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

Логотип на фірмовому
банері та у рекламних
матеріалах

Згадування
у пострелізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Звернення з вітальним
словом до учасників
прийому

Заброньований
столик за компанією
партнера

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається прийом

Участь
представників
партнера
безкоштовно
(2 особи)

Участь представників
партнера зі знижкою
15%

Розповсюдження
промоматеріалів
партнера серед
учасників

Розміщення
тематичного відеокоментаря партнера
компанії на сторінці
заходу у Facebook

Клікабельний логотип
на інтернет-сторінці
заходу

Розміщення банера
протягом заходу

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

35 000 грн

VI КОНФЕРЕНЦIЯ

ПАРТНЕР СЕСІЇ

З КРИМIНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА ПРОЦЕСУ

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
промоматеріалів
партнера серед
учасників

Розміщення
тематичного відеокоментаря партнера
компанії на сторінці
заходу у Facebook

Коментар партнера
у анонсі та постанонсі
заходу

Реклама у брошурі
заходу

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
всередині брошури
на сторінці сесії

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

Логотип на фірмовому
банері та у рекламних
матеріалах

Розміщення банера
протягом сесії

Згадування
у пострелізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Звернення з вітальним
словом до учасників
прийому

Заброньований
столик за компанією
партнера

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається прийом

25 000 грн

VI КОНФЕРЕНЦIЯ

ПАРТНЕР
ПРИЙОМУ

З КРИМIНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА ПРОЦЕСУ

Участь
представників
партнера
безкоштовно
(1 особа)

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
промоматеріалів
партнера серед
учасників

Розміщення
тематичного відеокоментаря партнера
компанії на сторінці
заходу у Facebook

Коментар партнера
у анонсі та постанонсі
заходу

Реклама у брошурі
заходу

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
на обкладинці та
всередині брошури

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

Логотип на фірмовому
банері та у рекламних
матеріалах

Розміщення банера
протягом прийому

Згадування
у пострелізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Звернення з вітальним
словом до учасників
прийому

Заброньований
столик за компанією
партнера

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається прийом

30 000 грн

