ЯІЦИЗОПОРП АКЬСРЕНТРАП

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Асоціація правників України (АПУ) запрошує вас розглянути можливість підтримати в якості
партнера Юридичний форум «Ринок землі»,

який відбудеться 17 листопада 2021 року у м.

Івано-Франківськ.

Говоритимемо про зловживання Основні зміни, пов’язані з відкриттям ринку землі Осбливості
укладення

договорів

нотаріального

купівлі-продажу

посвідчення

договорів

земель

с/г

купівлі-продажу

призначення,
земель

с/г

практичні

призначення,

питання
порядок

здійснення моніторингу ринку земель, оренду та емфітевзис після відкриття ринку землі, та ін.

Серед

учасників

та

доповідачів

очікуються

провідні

юристи,

науковці,

представники

профільних, органів державної влади та бізнесу, журналісти профільних і бізнес-видань.

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 і дасть нові можливості для розвитку бізнесу.

За додатковою інформацією щодо можливостей і переваг партнерства звертайтеся, будь ласка,
до

Секретаріату

Ольга Лотоцька.

АПУ

за

тел.:

+38

063

438

77

66,

e-mail:

zakhid@uba.ua.

Контактна

особа

–

РЕНТРАП

Публікація про
Участь 2-х

Участь

представників

представників

Логотип на

партнера

партнера зі

фірмовому банері

безкоштовно

знижкою 20%

ЙИНЬЛАРЕНЕГ

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

Клікабельний
логотип на
сторінці заходу

партнера на сторінці
заходу у Facebook та
згадування в пострелізах

Згадування про

Розміщення

партнера в листі-

банера / стенда

нагадуванні про

партнера*

логотипу на слайдах
загальної
презентації

Згадування
партнера в
пост-релізах

надання
брендованої
продукції для
учасників*

коментаря партнера
на сторінці заходу у
Facebook

Розміщення
логотипу у
програмі та на
бейджах*

подію

Можливість
Розміщення

Розміщення відео-

Розміщення
експертної думки
партнера в
профільному ЗМІ

Реалізація
власних способів
проявлення
(за погодженням з
організаторами)

5 000 грн

Публікація про
Участь офлайн 1-го

Участь

представника

представників

Логотип на

партнера

партнера зі

фірмовому банері

безкоштовно

знижкою 20%

РЕНТРАП

Демонстрація
Клікабельний

промо-ролика
логотип на

(до 2 хв) партнера
сторінці заходу

в перервах

Розміщення
логотипу на слайдах
загальної
презентації заходу*

партнера на сторінці
заходу у Facebook та
згадування в пострелізах

нагадуванні про

партнера в
пост-релізах

на сторінці заходу у
Facebook

Розміщення

логотипу у

банера партнера*

програмі та на
бейджах*

подію

Згадування

коментаря партнера

Розміщення

Згадування про
партнера в листі-

Розміщення відео-

Розміщення
Надання промо-

експертної думки
матеріалів для

партнера в
учасників*

профільному ЗМІ

Реалізація
власних способів
проявлення
(за погодженням з
організаторами)

3 000 грн

Публікація про

ЇІСЕС РЕНТРАП

Участь офлайн 1-го

Участь

представника

представників

Логотип на

партнера

партнера зі

фірмовому банері

безкоштовно

знижкою 10%

Демонстрація
Клікабельний

промо-ролика
логотип на

(до 2 хв) партнера
сторінці заходу

в перервах

Розміщення
логотипу на слайдах
загальної
презентації заходу*

Розміщення відео-

партнера на сторінці
заходу у Facebook та
згадування в пострелізах

Згадування про
партнера в листінагадуванні про

коментаря партнера
на сторінці заходу у
Facebook

Розміщення

Розміщення
банера партнера*

логотипу на
бейджах*

подію

Згадування
партнера в
пост-релізах

Розміщення
Надання промо-

експертної думки
матеріалів для

партнера в
учасників*

профільному ЗМІ

Реалізація
власних способів
проявлення
(за погодженням з
організаторами)

1 500 грн

МИ ВІДКРИТІ ДО ДИСКУСІЇ

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

😊

тел.: +380 (63) 438-77-66, e-mail: zakhid@uba.ua
Координаторка заходу — Ольга Лотоцька

