ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Асоціація правників України проводить вже VII Всеукраїнську конференцію з кримінального права та процесу, яка
цього разу відбудеться у змішаному форматі: офлайн у готелі Radisson Blu Hotel Kyiv та транслюватиметься онлайн.

Захід є унікальним майданчиком для професійної дискусії та сприяє обміну досвідом серед колег щодо поточної
ситуації та майбутніх ініціатив у сфері кримінальної юстиції.

Серед учасників та доповідачів очікуються: провідні юристи-практики, судді судів вищих інстанцій, народні депутати
України та представники профільних міністерств та відомств.

Ми хотіли б запросити Вас розглянути можливість підтримати VII 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 соціальновідповідальної та успішної організації.

Переконані, підтримка цього заходу принесе відчутні переваги Вам та Вашій компанії, а участь у конференції стане
корисною та цікавою.

За детальнішою інформацію щодо можливостей партнерства, звертайтесь, будь ласка, за тел.: +380 (96) 742-71-07 або
e-mail: events@uba.ua.
Координаторка заходу — Катерина Пищик.

РЕНТРАП

Публікація про
Участь 3-х

Розміщення відео-

Участь

представників

представників

партнера

партнера зі
знижкою 20%

безкоштовно

Клікабельний

партнера на сторінці

логотип на

заходу у Facebook

сторінці заходу

та згадування в

коментаря партнера
на сторінці заходу у
Facebook
пост-релізах

ЙИНЬЛАРЕНЕГ

Демонстрація

Публікації про

Згадування про

Розміщення

промо-ролика

партнера в чаті та

партнера в листі-

банера та стенда

(до 2 хв) партнера

телеграм-каналі

нагадуванні про

в перервах

події

подію

Надання промо-

Розміщення
логотипу на слайдах

матеріалів та

Логотип на
фірмовому банері*

загальної
презентації заходу*

брендованої
продукції для

партнера*

Розміщення
експертної думки
партнера в
профільному ЗМІ

учасників*

65 000 грн

25 000 грн

офлайн захід

у випадку проведення заходу онлайн

Розміщення
логотипу на
бейджах*

Реалізація
власних способів
проявлення
(за погодженням з
організаторами)

*зазначені привілеї застосовуються лише у випадку проведення заходу офлайн

Публікація про
Участь 2-х

Розміщення відео-

Участь

представників

представників

партнера

партнера зі

РЕНТРАП

знижкою 15%

безкоштовно

Клікабельний

партнера на сторінці

логотип на

заходу у Facebook

сторінці заходу

та згадування в

коментаря партнера
на сторінці заходу у
Facebook
пост-релізах

Демонстрація

Публікації про

Згадування про

промо-ролика

партнера в чаті та

партнера в листі-

Розміщення

(до 2 хв) партнера

телеграм-каналі

нагадуванні про

банера

в перервах

події

подію

партнера*

Розміщення
логотипу на
бейджах*

Розміщення

Розміщення

Логотип на

логотипу на слайдах

фірмовому банері

загальної

та у рекламних

презентації заходу*

матеріалах*

Надання промо-

експертної думки
матеріалів для

партнера в
учасників*

профільному ЗМІ

Реалізація
власних способів
проявлення
(за погодженням з
організаторами)

35 000 грн

10 000 грн

офлайн захід

у випадку проведення заходу онлайн
*зазначені привілеї застосовуються лише у випадку проведення заходу офлайн

Публікація про

ЇІСЕС РЕНТРАП

Участь 1-го
представників

представників

партнера

партнера зі

безкоштовно

Розміщення відео-

Участь

знижкою 10%

Клікабельний

партнера на сторінці

логотип на

заходу у Facebook

сторінці заходу

та згадування в

Публікації про

Згадування про

промо-ролика

партнера в чаті та

партнера в листі-

(до 2 хв) партнера

телеграм-каналі

нагадуванні про

в перервах

події

подію

Логотип на

логотипу на слайдах

фірмовому банері

загальної

та у рекламних

презентації заходу

матеріалах

на сторінці заходу у
Facebook
пост-релізах

Демонстрація

Розміщення

коментаря партнера

Розміщення
банера партнера

Розміщення
логотипу на
бейджах

Розміщення
Надання промо-

експертної думки
матеріалів для

партнера в
учасників

профільному ЗМІ

Реалізація
власних способів
проявлення
(за погодженням з
організаторами)

25 000 грн
офлайн захід

У ВАС Є ПРОПОЗИЦІЇ?

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

тел.: +380 (96) 742-71-07 або e-mail: events@uba.ua

