
ОРГАНІЗАТОР

3 липня  
2020 року



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

Кількість учасників: 
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3 липня 2020 року, 18:00
Урочиста церемонія нагородження

Концертна програма

Гала-вечеря

Інформаційна підтримка

Організатор: 

Офіційні партнери

Івент- 
партнер

Ексклюзивний 
автомобільний партнер

Ексклюзивний партнер 
індивідуального пошиття
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З питань спонсорства та замовлення квитків звертайтеся до Вадима Шпачука,  
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ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ
LEGAL AWARDS 2020

ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРІВ /
СТАТУС

Генеральний партнер  
Церемонії

Ексклюзивний  
партнер

Церемонії

Офіційний партнер 
Церемонії Експонент

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 Церемонії 4 3 2 1

Розміщення лого на всіх анонсуючих матеріалах церемонії, на бренд-
воллах та квиткахгостей церемонії, а також на анкеті, яку заповнюють 
всі учасники рейтингу 

   

Розміщення статусу  
і логотипу компанії на сайті pravo.ua в розділі «Заходи», та на сайті  
yurpremia.org

   

Можливість розповсюдження рекламно-поліграфічної продукції 
партнера заходу

   

Можливість вручення 
нагороди на Церемонії  
(за погодженням  
з організатором)

   —

Розміщення банера партнера Церемонії  —  —

Згадування партнера Церемонії 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)

   —

Можливість надати подарунки для всіх гостей Церемонії (280 + 
за погодженням 
з організатором)

  — —

ВАРТІСТЬ ПАКЕТУ, ЄВРО * 4 000 3 000 2 500 1 600

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

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У ЦЕРЕМОНІЇ

ФОРМАТ УЧАСТІ до 26 КВІТНЯ
з 27 КВІТНЯ  

до 3 ЧЕРВНЯ з 4 ЧЕРВНЯ

1 учасник 10 000 грн 11 000 грн 12 000 грн

Для компаній — партнерів видавництва 
«Юридична практика» 9 500 грн 10 000 грн 11 000 грн

Столик для вашої компанії на 10 осіб 90 000 грн 95 000 грн 105 000 грн

Столик для вашої компанії на 11 осіб 99 000 грн 104 500 грн 115 500 грн

Столик для вашої компанії на 12 осіб 108 000 грн 114 000 грн 126 000 грн

З питань спонсорства та замовлення квитків звертайтеся до Вадима Шпачука,  
e-mail: anketa@yurpremia.org, моб.: (099) 290-12-44 , тел.: (044) 495-27-27


