
«ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ», М. КИЇВ 25 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ

ПАРТНЕРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ



Шановні панове!
Асоціація правників України (АПУ) запрошує вас підтримати в якості партнера VІІ Щоріч-
ний форум з корпоративного права, який відбудеться 25 жовтня 2013 року в конференц-
холі готелю «Прем’єр Палас» (м. Київ, Україна).

Шість років поспіль учасниками форуму ставали провідні юристи, науковці, представни-
ки органів законодавчої, виконавчої та судової влади, банкіри, страховики, зацікавлені 
суб’єкти господарювання.

В якості доповідачів до участі у форумі будуть запрошені представники законодавчої, ви-
конавчої і судової влади України, провідні правники України, представники профільних 
організацій.

Ми глибоко переконані, що в процесі роботи форуму буде нагода привернути увагу до цілої 
низки актуальних питань корпоративного законодавства та віднайти найбільш оптимальні 
рішення існуючих проблем.

Асоціація правників України пропонує вам ознайомитися з партнерською пропозицією за-
ходу. Переконані, що підтримка VІІ Щорічного форуму з корпоративного права стане ва-
гомою інвестицією в позитивний імідж вашої компанії, принесе корисні ділові контакти та 
цінну інформацію.

За детальнішою інформацією щодо партнерства у заході, будь ласка, звертайтесь до Марії 
Гавриленко за тел.: +380 (44) 492-88-48 або пишіть на адресу: events@uba.ua.

Додаткову інформацію щодо діяльності Асоціації правників України можна отримати на 
офіційному сайті АПУ www.uba.ua.
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VII ЩОРIЧНИЙ ФОРУМ З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА



ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ
ЕКСКЛЮЗИВ-

НИЙ ГЕНЕРАЛЬ-
НИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ПАРТНЕР СЕСІЇ

Реклама в брошурі форуму з  зазначенням 
статусу партнера 1 шпальта 1/2 шпальти 1/4 шпальти

Логотип на обкладинці брошури форуму   —

Логотип на фірмовому банері форуму  
з зазначенням статусу партнера   

Розміщення  банера у конференц-залі 
форуму  — —

Логотип з зазначенням статусу партнера  
у рекламних матеріалах форуму   

Участь представників партнера форуму 
безкоштовно 2 особи 1 особа —

Участь представників партнера форуму  
зі знижкою 20% 15% 20% для 3-х 

представників

Розміщення іміджевого матеріалу  
у «Віснику АПУ» 1 шпальта 1/2 шпальти 1/4 шпальти

Згадування у пост-релізах форуму АПУ  
з зазначенням статусу партнера   

Розсилка рекламної інформації по списку 
учасників форуму 2 розсилки — —

Логотип з зазначенням статусу партнера  
на сайті АПУ (сторінка форуму)   

Диплом з зазначенням статусу партнера   

ВАРТІСТЬ ПАКЕТА 25 000 грн 15 000 грн 12 000 грн
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ЕКСКЛЮЗИВ-
НИЙ ПАРТНЕР 
КАВА-БРЕЙКУ

ЕКСКЛЮЗИВ-
НИЙ ПАРТНЕР 

ОБІДУ

ЕКСКЛЮЗИВ-
НИЙ ПАРТНЕР 

БЕНКЕТУ
Ексклюзивне розміщення банеру  
у приміщенні, де відбувається захід   

Логотип на фірмовому банері форуму  
з зазначенням статусу «Пригощає»   

Зверння з вітальним словом  
до учасників бенкету

— — 

Розміщення рекламної продукції  
у приміщенні, де відбувається захід

— — 

Згадування у пост-релізах форуму АПУ  
з зазначенням статусу партнера   

Логотип з зазначенням статусу партнера 
на сайті АПУ (сторінка форуму)   

ВАРТІСТЬ ПАКЕТА 3 000 грн 5 000 грн 10 000 грн

VII ЩОРIЧНИЙ ФОРУМ З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
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VII ЩОРIЧНИЙ ФОРУМ З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРА ВІСНИКА  
VІІ ЩОРІЧНОГО ФОРУМУ  

З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 
Асоціація правників України пропонує Вам підтримати нову ініціативу, а саме випуск друкованого 
журналу «Вісник VІІ Щорічного форуму з корпоративного права», який буде повністю присвячений 
доповідям та тематиці VІІ Щорічного форуму з корпоративного права. 

Тираж журналу складатиме 4 тисячі екземплярів та буде поширюватися безкоштовно серед усіх членів 
АПУ, а також за адресною розсилкою очільникам профільних органів та установ, депутатам та суддям, 
нотаріусам та керівникам спеціалізованих асоціацій.   

Для партнера, який виявить бажання підтримати випуск журналу, ми можемо запропонувати 
максимальний спектр привілеїв, у чому Ви зможете переконатися нижче. 

ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРА ВІСНИКА VІІ ЩОРІЧНОГО ФОРУМУ З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА:
• Розміщення логотипу партнера на обкладинці журналу зі вказівкою «Вісник випущений за 
підтримки…»; 
• Розміщення реклами розміром А4 всередині журналу;
• Розміщення колонтитулу з логотипом партнера на кожній шпальті журналу (14 сторінок);
• Надання двох шпальт (пр. 8 тис знаків) для аналітичної статті від представника партнера;
• Коментар очільника компанії-партнера у статті за результатами заходу; 
• Розгорнуте викладення доповіді представника партнера на форумі;
• Згадування про партнера у новині на сайті АПУ (та у соціальних мережах) з приводу випуску журналу;
• Можливість поширення журналу серед контактів, наданих партнером;
• Надання необхідної кількості друкованих примірників для партнера;
• Розміщення пдф-версії журналу на сайті АПУ у вільному доступі. 

Як Ви можете переконатись, Асоціація правників України пропонує неймовірну кількість привілеїв 
для компанії, яка вирішить підтримати випуск спеціалізованого «Вісника VІІ Щорічного форуму з 
корпоративного права». 

Вартість партнерського пакету для випуску журналу становить 20 тис. грн.  

Завдяки співробітництву з АПУ, логотип та інформацію про вашу компанію побачать 4 тисячі правників, 
не враховуючи Інтернет-аудиторії Асоціації правників України. Більш того, журнал надійде до ключових 
організацій, суддів та керівників органів державної влади.   

Сподіваємося на Вашу зацікавленість у цій ініціативі! 


