Генеральний партнер

Спеціалізований партнер

Експертний партнер

Організатор

Професійний партнер

За підтримки

Генеральний партнер:

Спеціалізований партнер:

Організатор:

Експертний партнер:

Професійний партнер:

За підтримки:

Офіційний партнер

Івентпартнер:

Освітній
партнер:

Інформаційна підтримка:

Місце проведення:

(бул. Т. Шевченко/вул. Пушкинська, 5-7/29, м. Київ)

Робочі мови:
російська / українська
Кількість учасників:
250 чол.

ПрАТ «Юридична практика»
Офіс: вул. Дегтярівська, 25А, корпус «Л», м. Київ, 04119
Телефон: (044) 495 27 27 (багатоканальний)
Телефакс: (044) 495 27 77
E-mail:
info@pravo.ua
Web:
www.pravo.ua

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ
ІІ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ФОРУМА
Генеральний
партнер
Форуму

Експертний
партнер
Форуму

Професіональний
партнер
Форуму

Спеціалізований
партнер
Форуму

Офіційний
партнер
Форуму

Експонент

Партнер
бейджів

Розміщення статусу і логотипу партнера
на брендволі заходу, в анонсах в газеті
«Юридическая практика», а також
в виданнях медіапартнерів заходу















Участь представників компанії-партнера
в Форумі безкоштовна

5

4

6

4

3

1

1

Участь клієнтів компанії-партнера
(CEO, CFO, CMO, директорів юридичних
департаментів) у Форумі безкоштовна

3

2

—

3

2

—

—

Розміщення логотипу компанії-партнера
в анонсі заходу















Розміщення статусу і логотипу компанії
на сайті pravo.ua в розділі «Заходи»
в анонсі Форуму















Участь в розробці програми Форуму









—

—

—

Можливість виступу на Форумі
(за погодженням з організатором)









Доповідь/
модерування
(загальна сесія)

—

—

Можливість розповсюдження рекламнополіграфічної продукції партнера заходу















Пакети

За погодженням

За погодженням

За погодженням

За погодженням

—

—


(пріоритетне
розміщення)













Згадування партнера заходу
у пострелізах на сайті pravo.ua











—

—

Згадування партнера заходу у репортажі
газети «Юридическая практика»
(фотографія чи згадування в тексті)











—

—

Організація фотозйомки заходу
і передача комплекту фотографій
на електронному носії (тільки
для приватного користування)











—

—

Розміщення логотипу на шнурках
для бейджів учасників Форуму

—

—

—

—

—

—



ВАРТІСТЬ ПАКЕТУ, ЄВРО *

3 000

2 500

2 500

2 500

1 500

960

500

ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРІВ /
СТАТУС

Можливість надання канцелярії
з корпоративною символікою
(за погодженням з організатором)
Розміщення банера партнера Форуму

* Вартість пакету буде розрахована в гривні за комерційним курсом на день оплати

Як стати партнером заходу
З питань отримання статусу партнера заходу або його окремих сесій звертайтеся до редакції газети «Юридическая практика»
звертайтеся до Дар’ї Сваткової, d.svatkova@pravo.ua, тел.: (050) 419-00-49

ПрАТ «Юридична практика»
Офіс: вул. Дегтярівська, 25А, корпус «Л», м. Київ, 04119
Телефон: (044) 495 27 27 (багатоканальний)
Телефакс: (044) 495 27 77
E-mail:
info@pravo.ua
Web:
www.pravo.ua

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПАРТНЕРІВ
ІІ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ФОРУМА
ПАКЕТ ПОСЛУГ ЗІ СТОРОНИ ОРГАНІЗАТОРА ЗАХОДУ:
— Надання статусу Інформаційного партнера
— Розміщення логотипа у рекламних макетах у ЗМІ —
інформаційних партнерах заходу (за умови можливості внесення
змін до макета в тому чи іншому виданні на час досягнення
відповідної домовленості)

ПАКЕТ ПОСЛУГ ЗІ СТОРОНИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАРТНЕРА:
— Розміщення у друкованій версії видання повнокольорових
рекламних макетів з анонсом заходу відповідно
до затвердженого Сторонами медіа-плану
— Розміщення банера заходу на сайті Інформаційного партнера
з посиланням на офіційний сайт заходу

— Розміщення логотипа з активним посиланням Інформаційного
партнера на сайті Організатора (pravo.ua) на сторінці заходу з
часу досягнення відповідних домовленостей (або підписання
договору/меморандуму)

— Розсилання анонса заходу по базах передплатників
Інформаційного партнера

— Можливість розповсюдження (розкладки) рекламних матеріалів
(рекламний буклет, екземпляри видання тощо) Інформаційного
партнера під час заходу

— Анонсування заходу на сторінках Інформаційного партнера
у соціальних мережах

— Розміщення матеріалів за підсумками проведення заходу

— Розміщення рекламного банера Інформаційного партнера під
час заходу
— Акредитація на заході представника Інформаційного партнера
(одна особа)

УМОВИ УЧАСТІ
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У ФОРУМІ
ЦФОРМАТ УЧАСТІ

Один учасник
Для компаній – партнерів видавництва і передплатників
газети «Юридическая практика» (при наданні документа,
що підтверджує передплату) — знижка 10 %
3 і більше учасників — знижка 15 %
Для представників бізнесу (знижка не поширюється
на представників компанії, що надають юридичні
та консалтингові послуги) — знижка 50%
Для студентів юридичних факультетів
(перша освіта, денна форма навчання)

ДО 30 КВІТНЯ
2020 РОКУ

З 1 ПО 31 ТРАВНЯ
2020 РОКУ

З 1 ЧЕРВНЯ
2020 РОКУ

4 000 грн

5 000 грн

6 000 грн

3 600 грн

4 500 грн

5 400 грн

3 400 грн

4 250 грн

5 100 грн

2 000 грн

2 500 грн

3 000 грн

1 500 грн

2 000 грн

2 500 грн

ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ: PRAVO.UA/EVENT/CRIME2020

Як стати партнером заходу
З питань отримання статусу партнера заходу або його окремих сесій звертайтеся до редакції газети «Юридическая практика»
звертайтеся до Дар’ї Сваткової, d.svatkova@pravo.ua, тел.: (050) 419-00-49

ПрАТ «Юридична практика»
Офіс: вул. Дегтярівська, 25А, корпус «Л», м. Київ, 04119
Телефон: (044) 495 27 27 (багатоканальний)
Телефакс: (044) 495 27 77
E-mail:
info@pravo.ua
Web:
www.pravo.ua

