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ПАРТНЕРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ



Шановні панове!
Запрошуємо Вас підтримати Круглий стіл з нерухомості та будівництва, який проводить Асоціація 
правників України спільно з Державною реєстраційною службою України. Захід відбудеться 21 березня 
2014 року у м. Києві. 

Цей круглий стіл є унікальним заходом у сфері нерухомості та будівництва. Захід планує зібрати юристів, 
суддів, представників профільних державних органів, керівників та менеджерів компаній, діяльність яких 
пов’язана з ринком нерухомості та будівництва, для обміну досвідом, знаннями та ідеями, налагодження 
продуктивного діалогу між нормотворцями та тими, хто застосовує законодавство у своїй щоденній 
роботі, а також між ключовими гравцями ринку. 

Зі сторінок цієї брошури Ви зможете дізнатися про види та можливості партнерства Круглого стілу з не-
рухомості та будівництва, які розроблені з урахуванням найкращої міжнародної практики.

Ми переконані, що підтримка Круглого столу з нерухомості та будівництва стане для Вас та Вашої 
компанії вдалим рішенням та принесе корисну інформацію і контакти з провідними фахівцями та 
представниками профільних державних органів.

За детальнішою інформацією щодо заходу та можливостей партнерства звертайтесь, будь ласка,  
до Секретаріату Асоціації правників України за тел.: +380 (44) 492-88-48 або електронною адресою 
events@uba.ua. Контактна особа — Марія Гавриленко.
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пРИвіЛеЇ ДЛЯ паРТнеРів

ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРА /
СТАТУС ПАРТНЕРА

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ

ПАРТНЕР
ПАРТНЕР ПАРТНЕР СЕСІЇ

Відкриття круглого столу представником 
компанії  — —

Участь представника компанії  
в організаційному комітеті круглого столу  — —

Розміщення банера біля трибуни  — —

Стаття за результатами заходу у «Віснику 
АПУ», брендована логотипом компанії  — —

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

 — —

Логотип на обкладинці брошури круглого 
столу   —

Логотип на фірмовому банері
із зазначенням статусу партнера   

Розміщення банера у конференц-залі 
круглого столу  — —

Логотип із зазначенням статусу партнера
у рекламних матеріалах круглого столу   

Участь партнера круглого столу 
безкоштовно 2 особи 1 особа —

Участь представників партнера круглого 
столу 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 круглого столу 
АПУ із зазначенням статусу партнера   

Логотип із зазначенням статусу партнера
на сайті АПУ (сторінка круглого столу)   

Диплом із зазначенням статусу партнера   

ВАРТІСТЬ ПАКЕТА 7 000 грн 5 000 грн 2 500 грн
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