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Шановні колеги!

Асоціація правників України (АПУ) запрошує Вас стати партнером унікального заходу АПУ —  
IІІ Судового форуму, який відбудеться 3 жовтня 2014 року у Готелі Radisson BLU, м. Київ.

Цей захід, перш за все, розрахований на юристів, робота яких пов’язана із щоденним захистом 
інтересів клієнтів у суді.

Метою проведення форуму є обмін досвідом між фахівцями судового процесу, обговорення на-
гальних проблем, що виникають у роботі правників під час здійснення захисту у цивільних, госпо-
дарських, адміністративних, кримінальних справах, вчинення виконавчих дій.

Кожного року форум не втрачає своєї актуальності, адже приводів для розмови завжди вистачає. 
Однак якщо раніше основним постачальником тем для обговорення ставав законодавець, то за-
раз суспільно–політичні процеси в країні стають визначальним фактором для всіх гілок влади, в 
тому числі і законодавчої та судової. 

Саме тому до програми форуму увійдуть лише найактуальніші питання та найгостріші пробле-
ми — від люстраційних процесів до реформи судової влади, від новітньої судової практики до 
найважливіших змін у законодавстві. 

Безумовно, такі питання, як провадження у кримінальних справах, оскарження результатів подат-
кових перевірок, захист прав людини та професійних прав адвокатів знайдуть своє місце у про-
грамі форуму. 

Більш того, на час проведення форуму юристи вже, напевне, матимуть у своєму арсеналі достат-
ньо досвіду та практичних справ, пов’язаних із ситуацією в Криму, що, безперечно, стане однією 
з центральних тем форуму.   

Серед доповідачів та учасників форуму — провідні юристи, які практикують у відповідних галузях 
права, представники спеціалізованих судів та судів загальної юрисдикції, вітчизняні науковці.

Підтримавши ІІI Судовий форум АПУ, Ваша компанія не лише зарекомендує себе як активного 
учасника ринку, але й отримає низку переваг, які в сучасному світі цінуються найбільше — від-
криття Вас та Вашої компанії для провідних компаній країни, нові ділові контакти та знайомства, 
а також велика кількість корисної та цікавої інформації, яка може стати в нагоді Вам та Вашим 
колегам.

Більш детальну інформацію про захід Ви можете отримати у Секретаріаті Асоціації правників Укра-
їни за тел.: (044) 492–88–48, e-mail: conference@uba.ua. Контактна особа — Ія Савченко.
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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 у конференц-
залі біля трибуни × × ×
Розміщення банера у конференц-
залі × × ×
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


