Шановні колеги!
Асоціація адвокатів України запрошує Вас стати Партнером ІІ Судового форуму ААУ,
який відбудеться 15 березня 2018 року в приміщенні Міжнародного виставкового центру «Український дім»!
ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ

ПРОФЕСІЙНИЙ
ПАРТНЕР
ФОРУМУ

БУТІКОВИЙ
ПАРТНЕР
ФОРУМУ
ПАКЕТНА
ПРОПОЗИЦІЯ ТА
ІНДІВІДУЛЬНІ
ВИСТУПИ*

ПАРТНЕР

ЕКСПОНЕНТ

Можливість виступити
доповідачем однієї із сесій
(за узгодженням з ААУ)







х

Можливість виступити
модератором сесії
(за узгодженням з ААУ)





х

х

Можливість виступити
експертом сесії
(за узгодженням з ААУ)





х

х

Розміщення інтерв’ю з
представником компанії в ЗМІ

х

х

х

х

Логотип компанії із
зізначенням статусу партнера
на основному банері Форуму







х

Безкоштовна участь
представників партнера
Форуму

4 особи

3 особи

2 особа

1 особа

- 15% за кожного
учасника

- 10% за кожного
учасника

- 5% за кожного
учасника

- 3% за кожного
учасника



х

х

х

1/2А4

1/3 А4

1/4 А4

х















х

Логотип із зазначенням
статусу партнера на сайті
ААУ та у ФБ







х

Логотип із зазначенням
статусу партнера на
головному банері Форуму







х

4 особи

3 особи

2 особи

1 особа

Участь представників
партнера Форуму зі знижкою

Відеоінтерв’ю з
представником партнера
Рекламний макет компаніїпартнера у виданні
«Бюлетень ААУ»
Розміщення банера партнера
в нетворкінг зоні
Логотип із зазначенням
статусу партнера в
матеріалах Форуму

Безкоштовна участь
представників партнера
Форуму

Участь представників
партнера Форуму зі знижкою

- 15% за кожного
учасника

- 10% за кожного
учасника

- 5% за кожного
учасника

- 3% за кожного
учасника















-







х







х

Отримання світлин із заходу









Презентація продукції/послуг
в окремій зоні проведення
Форуму







х

40 000 грн.

40 000 грн./
15 000 грн.

25 000 грн.

10 000 грн.

Розповсюдження промополіграфії під час проведення
Форуму
Можливість надати
канцелярію з корпоративною
символікою (за згодою з ААУ)
Згадування у релізах Форуму
з зазначенням статусу
партнера

Диплом Партнера

ВАРТІСТЬ ПАКЕТУ

З питань отримання статусу партнера заходу, будь ласка, звертайтеся до Секретаріату ААУ.
Контактна особа – Анна Аксьонова, виконавчий директор ААУ
aksenova@uaa.org.ua
УМОВИ УЧАСТІ:
Благодійний внесок для членів ААУ:
- до 01.02.2019 – 1100 грн.

- до 14.03.2019 – 2000 грн.
Благодійний внесок для інших учасників:
- до 01.02.2019 – 1500 грн.
- до 14.03.2019 – 2500 грн.
Благодійний внесок для студентів/членів КМА ААУ: - 800 грн.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ:

