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Форуму

Офіційний
партнер
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Експонент

Партнер
бейджів

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















Участь представників компанії-партнера
у Форумі безкоштовна
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4

6

6

3

1

1

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

3

2

—

—

2

—

—

Розміщення логотипа компанії-партнера
в анонсі заходу















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















Участь у 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 в
пострелізах на сайті pravo.ua











—

—

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











—

—

Розміщення логотипа на шнурках
для бейджів учасників Форуму

—

—

—

—

—

—



3 000

1 500

1 500

1 000

1 000

300

300

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

ВАРТІСТЬ ПАКЕТА, ЄВРО *

* Вартість пакета буде розраховано 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»
до Вероніки Коломієць, v.kolomiiets@pravo.ua, тел.: (050) 4190049

ПрАТ «Юридична практика»
Офіс: вул. Гоголівська 10, оф. 12, м. Київ, 01054
Телефон: (044) 495 27 27
E-mail:
info@pravo.ua
Web:
www.pravo.ua

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПАРТНЕРІВ
ІІ BUSINESS & LEGAL IT FORUM
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)

ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ: HTTPS://PRAVO.UA/EVENT/IT2022

Як стати партнером заходу
З питань отримання статусу партнера заходу або його окремих сесій звертайтеся до редакції газети «Юридическая практика»
до Вероніки Коломієць, v.kolomiiets@pravo.ua, тел.: (050) 4190049

ПрАТ «Юридична практика»
Офіс: вул. Гоголівська 10, оф. 12, м. Київ, 01054
Телефон: (044) 495 27 27
E-mail:
info@pravo.ua
Web:
www.pravo.ua

