V КОНФЕРЕНЦІЯ З ІТ ПРАВА

ПАРТНЕРСЬКА
ПРОПОЗИЦІЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Асоціація

правників

України

(АПУ)

запрошує

вас

підтримати

в

якості

партнера

V

Конференцію

з

ІТ

права,

яка

відбудеться онлайн 15 квітня 2021 року.

Зосередьтесь

на

актуальній

зараз

та

близькій

вам

темі.

Спілкуйтеся

та

вирішуйте

нагальні

питання

разом

з

досвідченими колегами на нашій події.

Користь спонсорської підтримки заходу очевидна, адже ви та ваша компанія отримуєте можливості:
Підвищити впізнаваність вашого бренду.
Посилити статус лідера думок серед представників галузі.
Встановити

нові

ділові

контакти

та

створити

умови

для

підвищення

рентабельності

ваших

збільшення попиту на ваші послуги.
Відкрити нові можливості для ваших клієнтів.

Приєднуйтесь до того, що важливо для вашої компанії. Можливості безмежні!

Будь ласка, зв'яжіться з координаторкою події для отримання детальнішої інформації щодо співпраці

за тел.: +380 (93) 981-53-01 або адресою: forum@uba.ua, Вікторія Доценко.

інвестицій

та

РЕНТРАП

Реалізація
власних способів
проявлення
(за погодженням з
організаторами)

Участь онлайн
Участь

представників та
представників

ЙИНЬЛАРЕНЕГ

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

Клікабельний
логотип на
сторінці заходу

заходу у Facebook та

безкоштовно - без

згадування в пост-

обмежень

релізах

Згадування про
партнера в листінагадуванні про

Розміщення
банера

Розміщення відеокоментаря партнера
на сторінці заходу у
Facebook

Розміщення
логотипу у
програмі

подію

Можливість

Розміщення

Логотип на

логотипу на слайдах

фірмовому банері

загальної

та у рекламних

презентації заходу

партнера на сторінці

клієнтів партнера
партнера зі
знижкою 20%

Публікація про

надання
брендованої
продукції для
матеріалах

Розміщення
експертної думки
партнера в
профільному ЗМІ

доповідачів

35 000 грн

Реалізація
власних способів
проявлення
(за погодженням з

Участь онлайн
Участь

представників та
представників

РЕНТРАП

організаторами)

Демонстрація
Клікабельний

промо-ролика
логотип на

(до 2 хв) партнера
сторінці заходу

в перервах

партнера на сторінці

клієнтів партнера

заходу у Facebook та

безкоштовно - без

згадування в пост-

обмежень

релізах

партнера зі
знижкою 15%

Публікація про

Згадування про
партнера в листінагадуванні про

Розміщення
банера партнера

Розміщення відеокоментаря партнера
на сторінці заходу у
Facebook

Розміщення
логотипу у
програмі

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
доповідачів

профільному ЗМІ

25 000 грн

Реалізація

ЇІСЕС РЕНТРАП

власних способів
проявлення
(за погодженням з

Участь онлайн
Участь

представників
представників

знижкою 15%

Демонстрація
Клікабельний

промо-ролика
логотип на

(до 2 хв) партнера
сторінці заходу

в перервах

партнера на сторінці

партнера

заходу у Facebook та

безкоштовно - без

згадування в пост-

обмежень

релізах

партнера зі

організаторами)

Публікація про

Згадування про
партнера в листінагадуванні про

Розміщення відеокоментаря партнера
на сторінці заходу у
Facebook

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

15 000 грн

МИ ВІДКРИТІ ДО ДИСКУСІЇ

Маєте пропозиції?
Хочете обговорити нову ідею?
Давайте зв’яжемось

😊

тел.: +380 (44) 492-88-48 або +380 (93) 981-53-01, e-mail: forum@uba.ua
Координаторка заходу — Вікторія Доценко

