
VIIIЩОРIЧНИЙ ФОРУМ
З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

«ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ», М. КИЇВ 24 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ

ПАРТНЕРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ



Шановні колеги!
Асоціація правників України (АПУ) запрошує вас підтримати в якості партнера VІІІ Щорічний 
форум з корпоративного права, який відбудеться 24 жовтня 2014 року в конференц-холі 
готелю «Прем’єр Палас» (м. Київ, Україна).

Цього року програма заходу буде традиційно включати сесії, присвячені правовому регулюван-
ню акціонерних товариств та практиці розгляду судових спорів. У форматі панельної дискусії 
буде представлено та обговорено Концепцію реформування корпоративного законодавства 
Асоціації правників України. У світлі нещодавнього підписання Угоди про Асоціацію між Украї-
ною та ЄС, окрему сесію буде присвячено гармонізації українського законодавства з правом 
ЄС. На форумі також будуть розглянуті правові проблеми роботи компаній в Криму та шляхи їх 
вирішення. 

Сім років поспіль учасниками форуму ставали провідні юристи, науковці, представники ор-
ганів законодавчої, виконавчої та судової влади, банкіри, страховики, зацікавлені суб’єкти 
господарювання.

Асоціація правників України пропонує вам ознайомитися з партнерською пропозицією заходу. 
Переконані, що підтримка VІІІ Щорічного форуму з корпоративного права стане ваго-
мою 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 офіцій-
ному сайті АПУ www.uba.ua.
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ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ
ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРА / 
СТАТУС ПАРТНЕРА

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

ПАРТНЕР
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР  
СЕСІЇ

ПАРТНЕР 
ПРИЙомУ

Відкриття Форуму представником 
компанії × × ×
Участь представника компанії  
в організаційному комітеті 
Форуму

× × ×
Розміщення банера біля трибуни × × ×
Стаття за результатами заходу 
у «Віснику АПУ», брендована 
логотипом компанії

× × ×
Розповсюдження брендованої 
сувенірної продукції серед 
учасників (флешки, ручки тощо)

× × ×
Реклама в брошурі із зазначен-
ням статусу партнера 1 шпальта 1/2 шпальти 1/4 шпальти ×
Логотип на обкладинці брошури 
Форуму × ×
Логотип на фірмовому банері  
із зазначенням статусу партнера
Логотип із зазначенням статусу 
партнера у рекламних матеріалах 
Форуму
Участь представників партнера 
безкоштовно 2 особи 1 особа × ×
Участь представників партнера 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 учасників

× ×
Згадування у пост-релізах Форуму 
АПУ із зазначенням статусу 
партнера
Логотип із зазначенням статусу 
партнера на сайті АПУ (сторінка 
Форуму)
Ексклюзивне розміщення банера  
у приміщенні, де відбувається 
прийом

× × ×
Звернення з вітальним словом  
до учасників прийому × × ×
Розміщення рекламної продукції  
у приміщенні, де відбувається 
прийом

× × ×

35 000 грн 20 000 грн 17 000 грн 15 000 грн
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