
 
 

Шановні колеги! 
Асоціація адвокатів України запрошує Вас стати Партнером І Судового форуму ААУ, який 

відбудеться 16 березня 2018 року в конференц-залі «Український дім». 
 

З питань партнерської участі звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами: 
+ 38 067 441 10 27, e-mail: aksenova@uaa.org.ua 

Контактна особа – Анна Аксьонова 

Будемо раді бачити Вас серед Партнерів Форуму! 
 
 

ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ ПАРТНЕР  ПАРТНЕР СЕСІЇ  

Надання статусу ✓ ✓ 

Можливість виступити 
спікером/модератором сесії 
(на вибір) Виступ в якості спікера 

Виступ у якості експерта 
(сесія "Перший 
процесуальний квартал") 

Логотип із зазначенням 
статусу партнера в 
матеріалах Форуму ✓ ✓ 
Розміщення банера у 

✓ ✓ 
приміщені, де відбувається 
захід 

Розповсюдження промо- 
матеріалів партнера під час 
проведення Форуму ✓ ✓ 
Участь представників 
партнера Форуму 
безкоштовно 2 особи 1 особа 

Участь представників 
партнера Форуму зі знижкою 15% 15% 
Розміщення логотипу із 
зазначенням статуса 
партнера:     
на банері заходу (бренд-
вол) ✓ х 
на сайті ААУ (сторінка 
Форуму) ✓ ✓ 

на програмі заходу ✓ ✓ 

на екранній заставці в залі, 
під час перерви х х 

на Бюлетені ААУ ✓ ✓ 

в електронній версії 
програми заходу ✓ ✓ 

на бейджах х х 
Можливість публікації 
матеріалів партнера у 
Бюлетені ААУ 1/4 шпальти 1/8 шпальти 



Згадування у релізах 
Форуму з зазначенням 
статусу партнера ✓ ✓ 

Диплом Партнера ✓ ✓ 
Отримання фотографій з 
заходу ✓ ✓ 

Надання списку делегатів 
після події х х 

ВАРТІСТЬ ПАКЕТУ 25 000 грн. 20000 грн. 
 
 
 
 
 

ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМАДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК  
Від 3 учасників - знижка 15%. 

 

Можливості Вартість 

Розміщення презентаційного 
місця в холі (промо-стенд та 
банер) + участь 2-х делегата 
у заході 

 15 000 грн. 

Розміщення презентаційного 
місця в холі (промо-стенд 
або банер)+ участь одного 
делегата у заході 

 10 000 грн. 

Розміщення рекламного 
макету в програмі заходу 

7 000 грн. 

Розміщення банеру в залі 
проведення заходу 

5 000 грн. 

Розповсюдження рекламних 
матеріалів  

5 000 грн. 

Період оплати Члени ААУ Інші учасники 

При оплаті до 01.02. 2018 р. 1500 грн. 1800 грн. 

При оплаті до 15.02. 2018 р. 1800 грн. 2200 грн. 

При оплаті до 14.03.2018 р. 2000  грн. 2500  грн. 

При оплаті на форумі 2500 грн. 3000 грн. 


