ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Асоціація правників України пропонує Вам підтримати найочікуванішу подію осені — ІР Ukraine NOW 2020, що
відбудеться 28 жовтня 2020 року та присвячена обговоренню ключових змін у регуляторній політиці до та
після COVID-19, практичним аспектам застосування новел законодавства у сфері інтелектуальної власності,
митним та кримінальним процедурам захисту інтелектуальних прав, колективному управлінню авторськими
та

суміжними

правами,

пошуку

шляхів

вирішення

доменних

спорів

та

способів

ефективного

забезпечення

захисту прав інтелектуальної власності.

Переконані, підтримка ІР Ukraine NOW 2020 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.

Для того щоб отримати детальну інформацію щодо можливостей партнерства, звертайтесь, будь ласка, до
Секретаріату АПУ за тел.: +380 (44) 492-88-48, e-mail: conference@uba.ua.

Контактна особа – Тетяна Осауленко.

РЕ Н Т Р А П Й И НЬ Л А Р Е Н ЕГ

Участь 2

Участь

представників

представників

партнера

партнера зі

безкоштовно

20% знижкою

Розміщення відеокоментаря
партнера на
сторінці заходу у
Facebook

Згадування про
партнера в листінагадуванні про
подію

Публікація про
Клікабельний
логотип на
сторінці заходу

партнера на
сторінці заходу у
Facebook

Демонстрація

Публікації про

промо-ролика

партнера в чаті та

(до 2 хв) партнера

телеграм-каналі

в перервах

події

Розміщення

Згадування у

Реалізація

експертної

пост-релізах із

власних способів

думки партнера

зазначенням

проявлення

в профільному

статусу

(за погодженням з

ЗМІ

партнера

організаторами)

20 000 грн

Участь 1

Участь

представників

представників

партнера

партнера зі

безкоштовно

15% знижкою

РЕНТР АП

Розміщення відеокоментаря
партнера на
сторінці заходу у
Facebook

Згадування про
партнера в листінагадуванні про
подію

Публікація про
Клікабельний
логотип на
сторінці заходу

промо-ролика

партнера в чаті та

(до 2 хв) партнера

телеграм-каналі

в перервах

події

Реалізація

експертної

пост-релізах із

власних способів

думки партнера

зазначенням

проявлення

ЗМІ

партнера

Facebook

Публікації про

Згадування у

статусу

сторінці заходу у

Демонстрація

Розміщення

в профільному

партнера на

(за погодженням з
організаторами)

10 000 грн

У ВАС Є ПРОПОЗИЦІЇ?

Ми відкриті для дискусії.
Якщо маєте ідеї стосовно
нашої співпраці – ми будемо
раді їх почути та реалізувати!

тел.: +380 (44) 492-88-48, e-mail: conference@uba.ua

