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Шановні панове!
Асоціація правників України запрошує Вас підтримати ІV Західноукраїнський юридичний  
форум АПУ, який традиційно відбудеться у місті Львові 13 червня 2014 року у приміщенні готелю 
«Дністер», вул. Матейка, 6.

Вже четвертий рік поспіль провідні правники Західної України та їхні колеги з інших регіонів збе-
руться для обговорення найважливіших та найактуальніших питань юридичного ринку та юридич-
ної практики.

Серед доповідачів — провідні юристи країни та регіону, управлінці юридичних компаній та адвокат-
ських об’єднань, представники органів виконавчої та судової влади.

Цей захід, який спочатку планувався як регіональний, вже став одним з найулюбленіших заходів 
АПУ протягом року не лише для львів’ян та їх сусідів, а й для юристів з інших регіонів країни. 

Успішність заходу полягає в поєднанні цілої низки факторів — цікава тематика презентацій, досвід-
чені експерти у якості доповідачів та приємний відпочинок у Львові з екскурсіями та традиційним 
вечірнім прийомом.

Ми переконані, що підтримка ІV Західноукраїнського юридичного форуму Асоціації правників 
України у якості партнера принесе Вам конкурентні переваги на ринку та зміцнить репутацію Ва-
шої компанії як соціально відповідальної та успішної організації.

Для того щоб отримати детальну інформацію щодо можливостей партнерства, звертайтесь, будь 
ласка, до Секретаріату АПУ за тел.: +380 (44) 492-88-48 або e-mail: conference@uba.ua. Контактна 
особа — Ія Савченко.

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ



ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ

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, блокноти, папки тощо)

 
Право першочергового 

вибору
 — —

Реклама в брошурі із зазначенням 
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
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 Конференції
АПУ із зазначенням статусу партнера    

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

   

Ексклюзивне розміщення банера 
партнера у приміщенні,  
де відбувається прийом

— — — 

Звернення з вітальним словом до 
учасників прийому — — — 

Розміщення рекламної продукції
у приміщенні, де відбувається прийом — — — 

ВАРТІСТЬ ПАКЕТА 15 000 грн 10 000 грн 5 000 грн 8 000 грн


