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Шановні колеги!
Асоціація правників України (АПУ) з приємністю повідомляє про проведення 22 листопада 2019 року ювілейного
V Форуму з конкурсного права АПУ, який буде присвячено трьом основним аспектам конкурсного процесу: стягненню,
банкрутству та реструктуризації. Зокрема, обговорюватимемо банкрутство юридичних осіб, створення єдиної саморегулівної організації (СРО) арбітражних керуючих, можливість банкрутства фізичних осіб, тощо.
Захід вже зарекомендував себе як унікальний майданчик для обміну думками та досвідом між адвокатами і суддями,
арбітражними керуючими та представниками банків, боржниками і кредиторами. Форум має на меті аналіз революційних
норм національного законодавства з банкрутства, розробку спільних позицій щодо внесення змін до чинного законодавства про банкрутство та суміжних інститутів.
Серед доповідачів та учасників форуму — судді, народні депутати України, представники центрального апарату Міністерства юстиції України, керівники юридичних фірм та адвокатських об’єднань, представники банків, арбітражні керуючі та
приватні виконавці.
Ми переконані, що підтримка цього заходу стане вагомою інвестицією в позитивний імідж Вашої компанії, принесе Вам
конкурентні переваги на ринку, зміцнить репутацію Вашої фірми як соціально відповідальної та успішної організації та
надасть нові можливості для розвитку бізнесу.
За додатковою інформацією щодо можливостей і переваг партнерства звертайтеся, будь ласка, до Секретаріату АПУ за
тел.: +380 (44) 492-88-48, e-mail: conference@uba.ua. Контактна особа — Тетяна Осауленко.
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР
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Участь
представників
партнера
безкоштовно
(2 особи)

Участь представників
партнера зі знижкою
20%

Участь клієнтів
партнера безкоштовно
(2 особи)

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

Розповсюдження
промо-матеріалів
партнера серед
учасників (листівки,
флайєри тощо)

Клікабельний логотип
на інтернет-сторінці
заходу

Логотип на основному
банері із зазначенням
статусу партнера

Логотип на головному
екрані у перервах

Демонстрація проморолика партнера
(до 1 хвилини)/
індивідуального
рекламного слайду
у перерві

Логотип на бейджах

Логотип на обкладинці
програми форуму

Рекламний макет
у брошурі заходу
(1 шпальта)

Пріоритетне
розміщення банеру

Розміщення
тематичного відеокоментаря/цитати
партнера на сторінці
заходу у Facebook

Реклама
у «Віснику АПУ»

Можливість реалізації
власних способів
проявлення
(за погодженням
з організаторами)

Згадування
у пост-релізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Звернення з вітальним
словом до учасників
прийому

Ексклюзивне
розміщення банера
у приміщенні, де
відбувається прийом

65 000 грн
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Участь
представників
партнера
безкоштовно
(1 особа)

Участь представників
партнера зі знижкою
15%

Участь клієнтів
партнера безкоштовно
(1 особа)

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

Розповсюдження
промо-матеріалів
партнера серед
учасників (листівки,
флайєри тощо)

Клікабельний логотип
на інтернет-сторінці
заходу

Логотип на основному
банері із зазначенням
статусу партнера

Логотип на головному
екрані у перервах

Демонстрація проморолика партнера
(до 1 хвилини)/
індивідуального
рекламного слайду
у перерві

Логотип на бейджах

Логотип на обкладинці
програми форуму

Рекламний макет
у брошурі заходу
(1/2 шпальти)

Розміщення
банеру
у конференц-залі

Розміщення
тематичного відеокоментаря/цитати
партнера на сторінці
заходу у Facebook

Реклама
у «Віснику АПУ»

Можливість реалізації
власних способів
проявлення
(за погодженням
з організаторами)

Згадування
у пост-релізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Звернення з вітальним
словом до учасників
прийому

Ексклюзивне
розміщення банера
у приміщенні, де
відбувається прийом

35 000 грн
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Участь
представників
партнера
безкоштовно
(1 особа)

Участь представників
партнера зі знижкою
10% для 3-х
представників

Участь клієнтів
партнера безкоштовно

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

Розповсюдження
промо-матеріалів
партнера серед
учасників (листівки,
флайєри тощо)

Клікабельний логотип
на інтернет-сторінці
заходу

Логотип на основному
банері із зазначенням
статусу партнера

Логотип на головному
екрані у перервах

Демонстрація проморолика партнера
(до 1 хвилини)/
індивідуального
рекламного слайду
у перерві

Логотип на бейджах

Логотип на обкладинці
програми форуму

Рекламний макет
у брошурі заходу
(1/4 шпальти)

Розміщення
банеру протягом
сесії

Розміщення
тематичного відеокоментаря/цитати
партнера на сторінці
заходу у Facebook

Реклама
у «Віснику АПУ»

Можливість реалізації
власних способів
проявлення
(за погодженням
з організаторами)

Згадування
у пост-релізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Звернення з вітальним
словом до учасників
прийому

Ексклюзивне
розміщення банера
у приміщенні, де
відбувається прийом

25 000 грн
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ПАРТНЕР
ВЕЧІРНЬОГО
ФУРШЕТУ
Участь представників
партнера
безкоштовно
у вечірньому
прийомі (2 особи)

Участь представників
партнера зі знижкою
10% для 3-х
представників

Клікабельний логотип
на інтернет-сторінці
заходу
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Участь клієнтів
партнера безкоштовно

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

Розповсюдження
промо-матеріалів
партнера серед
учасників (листівки,
флайєри тощо)

Логотип на основному
банері із зазначенням
статусу партнера

Логотип на головному
екрані у перервах

Демонстрація проморолика партнера
(до 1 хвилини)/
індивідуального
рекламного слайду
у перерві

Логотип на бейджах

Логотип на обкладинці
програми форуму

Рекламний макет
у брошурі заходу
(1/4 шпальти)

Ексклюзивне
розміщення банера
у приміщенні, де
відбувається прийом

Розміщення
тематичного відеокоментаря/цитати
партнера на сторінці
заходу у Facebook

Реклама
у «Віснику АПУ»

Можливість реалізації
власних способів
проявлення
(за погодженням
з організаторами)

Згадування
у пост-релізах АПУ
із зазначенням
статусу партнера

Звернення з вітальним
словом до учасників
прийому

Розміщення
рекламної продукції
у приміщенні, де
відбувається прийом

30 000 грн

