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Місце проведення: 

КВЦ ПАРКОВИЙ, 
МАЛИЙ ЗАЛ

Як стати партнером заходу
З питань отримання статусу партнера заходу або його окремих сесій звертайтеся до редакції газети «Юридична практика»  

до ЄВГЕНІЇ РУЖЕНЦЕВОЇ, e-mail: e.ruzhentseva@pravo.ua,
або до ВЕРОНІКИ КОЛОМІЄЦЬ, (050) 849-04-33, e-mail: v.kolomiiets@pravo.ua
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ПРОПОЗИЦІЯ  ДЛЯ  ПАРТНЕРІВ
ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ: ВИХІД ІЗ ТІНІ

ПРИВІЛЕЇ ПАРТНЕРІВ / 
СТАТУС

Офіційний  
партнер

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



Участь представників компанії-партнера  
в Форумі безкоштовна 3

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

3

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 редакцією) Доповідь

Можливість розповсюдження рекламно-поліграфічної продукції 
партнера заходу 

Можливість надання канцелярії з корпоративною символікою  
(за погодженням з організатором)

Блокноти / папки / ручки  
(за погодженням з організатором)

Розміщення банера партнера Форуму 

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 стрічках  
для бейджів учасників Форуму —

ВАРТІСТЬ ПАКЕТУ, ЄВРО * 1 500

* 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 «Юридична практика»  

до ЄВГЕНІЇ РУЖЕНЦЕВОЇ, e-mail: e.ruzhentseva@pravo.ua,
або до ВЕРОНІКИ КОЛОМІЄЦЬ, (050) 849-04-33, e-mail: v.kolomiiets@pravo.ua


