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Шановні колеги!
Асоціація правників України (АПУ) запрошує вас розглянути можливість підтримати в якості партнера
XIII Щорічний форум з корпоративного права, який відбудеться 25 жовтня 2019 року в готелі Radisson Blu,
м. Київ.
Щорічний форум АПУ з корпоративного права – це місце для професійної дискусії та обміну думками між
провідними експертами та представниками влади, це обговорення новацій законодавства, розгляд кращих
кейсів правозастосування у галузі та нюансів розв’язання корпоративних конфліктів, а також висвітлення
аспектів судової практики.
Серед учасників та доповідачів очікуються провідні юристи, науковці, представники профільних та міжнародних
організацій, представники органів державної влади та бізнесу, журналісти профільних та бізнес-видань.
Асоціація правників України запрошує вас ознайомитися з партнерською пропозицією заходу. Переконані,
підтримка XIII Щорічного форуму з корпоративного права 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.
Координатор заходу — Вікторія Доценко.
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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

65 000 грн
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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)

25.10

35 000 грн

ПАРТНЕР СЕСІЇ

XIII

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
промоматеріалів
партнера серед
учасників

Розміщення
тематичного відеокоментаря партнера
компанії на сторінці
заходу у Facebook

Клікабельний логотип
на інтернет-сторінці
заходу

Розміщення банера
протягом сесії
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Розповсюдження
брендованої
сувенірної продукції
серед учасників
(флешки, іграшки
тощо)

Можливість надання
канцелярського
приладдя
з корпоративною
символікою для
учасників

Коментар партнера
у анонсі та постанонсі
заходу

Реклама у брошурі
заходу

Можливість реалізації
власних способів
проявлення
(за погодженням
з організаторами)

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

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

ПАРТНЕР
ПРИЙОМУ
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Участь
представників
партнера
безкоштовно
(1 особа)

Участь представників
партнера зі знижкою

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

Розповсюдження
промоматеріалів
партнера серед
учасників

Розміщення
тематичного відеокоментаря партнера
компанії на сторінці
заходу у Facebook

Клікабельний логотип
на інтернет-сторінці
заходу

Розміщення банера
протягом прийому
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Розповсюдження
брендованої
сувенірної продукції
серед учасників
(флешки, іграшки
тощо)

Можливість надання
канцелярського
приладдя
з корпоративною
символікою для
учасників

Коментар партнера
у анонсі та 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
на обкладинці та
всередині брошури

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

30 000 грн

