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Шановні колеги!
Асоціація правників України (АПУ) запрошує Вас стати партнером унікального заходу 
Асоціації — ІІ Судового форуму, який відбудеться 4 жовтня 2013 року у Президент Готелі,  
м. Київ.

Даний захід, перш за все, розрахований на юристів, робота яких пов’язана із щоденним за-
хистом інтересів клієнтів у суді. 

Як показав досвід минулорічного Першого Судового форуму, цей захід є вкрай актуальним 
для України з огляду на реформу процесуального законодавства та судову реформу. Чи не 
вперше вдалося зібрати під одним дахом таку велику кількість суддів та юристів одночасно.

Метою проведення Форуму є обмін досвідом між фахівцями судового процесу, обговорення 
нагальних проблем, що виникають у роботі правників під час здійснення захисту у цивіль-
них, господарських, адміністративних, кримінальних справах, вчинення виконавчих дій.

Під час роботи форуму планується в першу чергу ознайомити учасників заходу з основни-
ми тенденціями судочинства, як то актуальні питання адвокатури (статус адвоката, адвокат-
ський запит), проведення судових засідань у формі відео конференцій тощо. Не вдасться й 
цього року оминути увагою практику застосування нового Кримінального процесуального 
кодексу. Кримінальному процесу буде присвячена друга сесія форуму, серед доповідачів 
якої — судді, працівники прокуратури, практикуючі адвокати.

Вперше в цьому році окрема сесія форуму буде присвячені питанням банкрутства у зв’язку 
із значними змінами в національному законодавстві, що регулює ліквідацію суб’єктів госпо-
дарювання та цілою низкою проблемних питань, які вони викликали.

Велика кількість невиконаних судових рішень та постійні затягування процесу через пробі-
ли у законодавстві — це те, з чим зіштовхуються усі стягувачі після закінчення судового про-
цесу. Нагальні проблеми здійснення виконавчого провадження в Україні — тема останньої 
четвертої сесії форуму, під час якої учасники дізнаються як домогтися фактичної реалізації 
правосуддя, зокрема, за допомогою примусового виконання судового рішення органами 
державної виконавчої служби.

Серед доповідачів та учасників форуму — провідні юристи, що практикують у відповідних 
галузях права, представники спеціалізованих судів та судів загальної юрисдикції, вітчизняні 
науковці.

Підтримавши ІІ Судовий форум АПУ, Ваша компанія не лише зарекомендує себе як ак-
тивного учасника ринку, але й отримає ряд переваг, які в сучасному світі цінуються най-
більше — відкриття Вас та Вашої компанії для провідних компаній країни, нові ділові кон-
такти та знайомства, а також велика кількість корисної та цікавої інформації, яка може 
стати в нагоді Вам та Вашим колегам.

Більш детальну інформацію про захід Ви можете отримати у Секретаріаті Асоціації правників 
України за тел.: (044) 492–88–48, e-mail: conference@uba.ua. Контактна особа — Ія Савченко.
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ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ
ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРА / 
СТАТУС ПАРТНЕРА

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

ПАРТНЕР
ПАРТНЕР ПАРТНЕР СЕСІЇ

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

Логотип на обкладинці брошури форума   —

Логотип на фірмовому банері  
із зазначенням статусу партнера   

Розміщення банера у конференц-залі 
форума  — —

Логотип із зазначенням статусу партнера  
у рекламних матеріалах форума   

Участь партнера форума безкоштовно 2 особи 1 особа —

Участь представників партнера форума  
зі знижкою 20% 15% 20% для  

3-х представників
Розміщення іміджевого матеріалу  
у «Віснику АПУ» 1 шпальта 1/2 шпальти 1/4 шпальти

Вкладення промо-матеріалів партнера до 
роздаткових матеріалів участників   —

Згадування у пост-релізах форума АПУ 
із зазначенням статусу партнера   

Розсилки рекламної інформації по списку 
учасників форума 2 розсилки — —

Логотип із зазначенням статусу партнера 
на сайті АПУ (сторінка форума)   

Диплом із зазначенням статусу партнера   

ВАРТІСТЬ ПАКЕТА 30 000 грн 15 000 грн 12 000 грн

ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРА /  
СТАТУС ПАРТНЕРА

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ПАРТНЕР  

КАВА-БРЕЙКУ

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ПАРТНЕР ОБІДУ

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ПАРТНЕР БЕНКЕТУ

Ексклюзивне розміщення банера у 
приміщенні, де відбувається захід   

Логотип на фірмовому банері  
із зазначенням статусу «Пригощає»   

Звернення з вітальним словом 
до учасників бенкету — — 

Розміщення рекламної продукції у 
приміщенні, де відбувається захід   

Згадування у пост-релізах форума АПУ  
із зазначенням статусу партнера   

Логотип із зазначенням статусу партнера 
на сайті АПУ (сторінка форума)   

ВАРТІСТЬ ПАКЕТА 3 000 грн 5 000 грн 10 000 грн
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