X ФОРУМ
З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

26 листопада 2021, КИЇВ

ПАРТНЕРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Асоціація правників України (АПУ) запрошує вас підтримати в якості партнера X Форум з податкового права, який
відбудеться 26 листопада 2021 року у м. Києві.

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 послуги.

Приєднуйтесь. Можливості безмежні!

Будь ласка, зв'яжіться з координаторкою події для отримання детальнішої інформації щодо співпраці
за тел.: +380 (96) 742-71-07 або адресою: kpyshchyk@uba.ua, Катерина Пищик.

інвестицій

та

Участь офлайн

Участь

2-х представників

представників

партнера

партнера зі

безкоштовно

знижкою 20%

Демонстрація
Клікабельний

промо-ролика
(до 2 хв) партнера

логотип на
сторінці заходу

в перервах

Розміщення
логотипу на слайдах
загальної

без обмежень
(за умови проведення

Розміщення відеоПублікація про

коментаря партнера
партнера на сторінці

на сторінці заходу
заходу у Facebook

у Facebook

трансляції)

Згадування про
партнера в листінагадуванні про

Пріориетне
розміщення
банера партнера

Розміщення
логотипу у
програмі та на

подію

бейджах

Можливість

Реалізація

Логотип на

надання

Згадування в

власних способів

фірмовому банері

брендованої

пострелізах

проявлення

події

презентації заходу

Учасники онлайн -

продукції для

(за погодженням з

учасників

організаторами)

50 000 грн

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

Участь офлайн

Участь

1-го представника

представників

партнера

партнера зі

безкоштовно

знижкою 15%

Учасники онлайн без обмежень
(за умови проведення

(до 2 хв) партнера
в перервах

Розміщення
логотипу на слайдах
загальної
презентації заходу

партнера на сторінці
заходу у Facebook

трансляції)

Демонстрація
промо-ролика

Публікація про

партнера в листі-

логотип на
сторінці заходу

нагадуванні про

коментаря партнера
на сторінці заходу
у Facebook

Розміщення

Згадування про

Клікабельний

Розміщення відео-

Розміщення
банера партнера

логотипу у
програмі та на

подію

бейджах

Можливість

Реалізація

Логотип на

надання

Згадування в

власних способів

фірмовому банері

брендованої

пострелізах

проявлення

події

продукції для

(за погодженням з

учасників

організаторами)

35 000 грн

ПАРТНЕР

Участь офлайн

Участь

1-го представника

представників

партнера

партнера зі

безкоштовно

знижкою 50%

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

Розміщення
логотипу на слайдах
загальної
презентації заходу

Клікабельний
логотип на
сторінці заходу

Учасники онлайн без обмежень
(за умови проведення

Публікація про
партнера на сторінці
заходу у Facebook

трансляції)

нагадуванні про

коментаря партнера
на сторінці заходу
у Facebook

Розміщення

Згадування про
партнера в листі-

Розміщення відео-

Розміщення
банера партнера

логотипу на
бейджах

подію

Можливість

Реалізація

Логотип на

надання

Згадування в

власних способів

фірмовому банері

брендованої

пострелізах

проявлення

події

продукції для

(за погодженням з

учасників

організаторами)

25 000 грн

ПАРТНЕР СЕСІЇ

МИ ВІДКРИТІ ДО ДИСКУСІЇ

Маєте пропозиції?
Хочете обговорити власні ідеї?
Давайте зв’яжемось

😊

тел.: +380 (44) 492-88-48 або +380 (96) 742-71-07, e-mail: kpyshchyk@uba.ua
Координаторка заходу — Катерина Пищик

