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Шановні колеги!

Асоціація правників України спільно з Громадською радою при Державній податковій службі 
України проводить І Податковий форум.

Податкове право залишається однією з найактуальніших тем сьогодення, зокрема і в першу 
чергу, завдяки вступу в силу Податкового кодексу України та формуванню першої практики 
його застосування. 

Щоб отримати інформацію «з перших рук» до участі у Форумі запрошене керівництво та 
представники податкових служб України. Міжнародним досвідом поділяться очільники 
аналогічних відомств Польщі та Грузії.

Для максимально повного та усестороннього аналізу діючого податкового законодавства та 
актуальної судової практики у якості доповідачів форуму виступлять аудитори, адвокати, судді, 
та, безперечно, власне податківці.   

Тематика І Податкового форуму буде зосереджена навколо таких питань: адміністрування 
податків, податкові спори, відносини з нерезидентами та подвійне оподаткування. 

Запрошуємо Вас підтримати І Податковий форум у якості партнера. Ми переконані, що 
підтримка даного заходу принесе відчутні переваги Вам та Вашій компанії, а участь у Форумі 
стане корисною та цікавою.

За додатковою інформацією щодо можливостей та переваг партнерства звертайтесь, будь 
ласка, до Секретаріату АПУ за тел.: +380 (44) 492-88-48, e-mail: events@uba.ua. Контактна  
особа — Марія Гавриленко.
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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 Форуму   —

Логотип на фірмовому банері  
із зазначенням статусу партнера   

Розміщення банера у конференц-залі Форуму  — —

Логотип із зазначенням статусу партнера  
у рекламних матеріалах Форуму   

Участь 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

Вкладення промо-матеріалів партнера до 
роздаткових матеріалів участників   —

Згадування у пост-релізах Форуму АПУ із 
зазначенням статусу партнера   

Розсилки рекламної інформації по списку 
учасників Форуму 2 розсилки — —

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

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 Форуму АПУ із 
зазначенням статусу партнера   

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

ВАРТІСТЬ ПАКЕТА 3 000 грн 5 000 грн 15 000 грн
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