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Шановні панове!

Асоціація правників України вже десятий рік поспіль має честь проводити унікальний захід для парт-
нерів юридичних фірм, керівників адвокатських контор та директорів юридичних департаментів —  
Щорічний юридичний форум «Розвиток ринку юридичних послуг в Україні».

У фокусі форуму — сучасні процеси на ринку юридичних послуг України, практичні аспекти управління 
юридичним бізнесом, організація фінансів юридичної фірми, внутрішні аспекти побудови партнерських 
відносин та можливі зміни у роботі юридичних фірм з прийняттям нових законодавчих актів.

Серед учасників та доповідачів форуму — найкращі юристи країни, партнери та управлінці юридичних 
фірм і адвокатських об’єднань, керівники юридичних департаментів провідних компаній та експерти 
з-за кордону.

Кожного року форум проходить з великим успіхом та широко висвітлюється у засобах масової інфор-
мації.

Запрошуємо Вас підтримати X Щорічний юридичний форум «Розвиток ринку юридичних послуг в Украї-
ні» у якості партнера. Ми переконані, що підтримка цього заходу принесе Вам та Вашій компанії відчутні 
переваги, а участь у заході стане корисною і цікавою.

Пропонуючи стати партнером цього заходу, ми пропонуємо Вашій компанії дещо більше, ніж звичай-
не партнерство, оскільки Щорічний юридичний форум «Розвиток ринку юридичних послуг в Україні» 
вже давно перестав бути звичайним заходом. Він — одна з найголовніших юридичних подій року як в 
Україні, так і в сусідніх країнах. Про це яскраво свідчить кількість та різноманіття учасників з усього по-
страдянського простору. 

На сьогодні Форум переріс формат звичайної конференції і став масштабною площадкою для цікавого 
спілкування, експертних думок, запальних дискусій та великих рішень. За його ходом слідкують десят-
ки авторитетних українських та міжнародних ЗМІ, а дискусії ще довгий час знаходять свої відголоски в 
різних куточках Європи. Підтримавши Форум Ви маєте чудову нагоду зарекомендувати свою фірму як 
авторитетну та соціально активну та заявити про неї на просторах ближнього зарубіжжя.

За додатковою інформацією про можливості та переваги партнерства звертайтеся, будь ласка,  
до Секретаріату Асоціації правників України.

Телефон: +380 (44) 492-88-48
E-mail: conference@uba.ua
Контактна особа — Ія Савченко
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пропозиції для партнерів  
робочих секцій форуму

Генеральний 
партнер 

50 000 Грн

партнер 
25 000 Грн

експонент 
15000 Грн

Безкоштовна участь представників партнера 2 особи 1 особа —

Логотип партнера на обкладинці друкованої 
програми  — —

Логотип партнера на всіх рекламних матеріалах 
Форуму   —

Реклами партнера в програмі Форуму 1 шпальта 1/2 шпальти —

Кращі місця для розміщення рекламних 
матеріалів партнера  

 — генеральні 
партнери та партнери 
мають право першого 

вибору

Логотип партнера на слайді, що 
демонструватиметься до початку Форуму  
та між її сесіями

 — —

Логотип партнера на головному банері Форуму   —

Лого партнера на портфелі Форуму  — —

Логотип партнера, посилання на його веб-сайт 
та коротка інформація про компанію на веб-
сторінці Форуму

100 слів 50 слів —

Надання можливості розміщення рекламного 
матеріалу партнера іміджевого характеру  
у «Віснику АПУ»

1 шпальта 1/2 шпальти —

Можливість надати подарунок з логотипом 
партнера учасникам під час реєстрації  — —

Розміщення банеру партнера у конференц-залі 
Форуму   

Вкладення рекламної інформації партнера до 
портфелю Форуму   

Згадка партнера в пост-релізах Форуму   —
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партнер 
соціальних 

заходів 
20 000 Грн

партнер прийому 
15 000 Грн

партнер обіду 
та перерв на каву 

10 000 Грн

Запрошення на участь у прийомі по завершенні 
Форуму для гостей 2 особа 1 особи —

Реклами партнера в друкованій програмі 
Форуму 1/2 шпальти — —

Логотип партнера всередині програми Форуму   
Логотип партнера, посилання на його веб-сайт  
та коротка інформація про компанію  
на веб-сторінці Форуму

50 слів 25 слів —

Можливість надати подарунок учасникам під час 
реєстрації  — —

Логотип партнера на банері, що 
розміщуватиметься на прийомі Форуму   —

Логотип партнера на банері, що 
розміщуватиметься під час обіду та перерв на 
каву

 — 

Надання можливості розміщення рекламного 
матеріалу партнера іміджевого характеру  
у «Віснику АПУ»

1/2 шпальти — —

Розміщення банеру партнера під час прийому   —

Розміщення банеру партнера під час кава-пауз  — 

Згадка партнера в пост-релізах Форуму   —

пропозиції для партнерів  
соціальних заходів форуму
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