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Заходи ААУ – 2019
«Асоціація адвокатів України» є неприбутковою всеукраїнською громадською організацією, яка ство-
рена на засадах професійної належності та об’єднує адвокатів для сприяння розвитку, зміцненню 
інституту адвокатури і підвищення її ролі та авторитету у суспільстві. 

Виконуючи зазначені завдання, Асоціація проводить форуми, конференції, круглі столи, — із залучен-
ням адвокатської спільноти, законників, науковців, фінансистів, представників інших юридичних про-
фесій та бізнесу. Географія проведення заходів розповсюджується на всю територію України, оскільки 
ми організовуємо як масштабні, так і регіональні зустрічі.

До кінця 2019 року Асоціацією адвокатів України заплановано проведення ще 8 масштабних заходів 
закритого типу, розрахованих на відвідування від 300 до 500 гостей. 

Щомісяця Асоціація адвокатів України організовує від 5 до 15 круглих столів, розрахованих на відві-
дування від 50 до 150 гостей. Ці заходи присвячені практичним питанням роботи адвокатів, а серед 
відвідувачів є представники як юридичної спільноти, так і бізнесу.
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План широкомасштабних 
заходів ААУ на 2019 рік

Дата Назва заходу Локація

15.05.2019 KYIV LAW & TRADE FORUM IQ Business Center, м. Київ

21.06.2019 ЛІТНІЙ ФОРУМ ААУ  З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
ТА ПРОЦЕСУ «ЗОЛОТИЙ ДЮК» м. Одеса

20.09.2019 ФОРУМ «А2В: АДВОКАТУРА ДЛЯ БІЗНЕСУ» IQ Business Center, м. Київ

04.10.2019 АДВОКАТ РОКУ - 2019 Hyatt Regency, м. Київ

LVIV CRIMINAL LAW FORUM Готель «Дністер», м. Львів

15.11.2019 ПОДАТКОВИЙ ФОРУМ TAX & BUSINESS TALKS IQ Business Center, м. Київ

06.12.2019 9-TH KYIV CRIMINAL LAW FORUM Конференц-хол «Депо», м. Київ

Організатор надає  
Інформаційному партнеру

Інформаційний партнер надає 
Організатору

Статус Інформаційного партнера Розміщення анонсу та банеру заходів на сайтах 
Партнера з активним посиланням на сторінку заходів 

Розміщення логотипу Інформаційного партнера 
із зазначенням статусу сайті ААУ

Розсилка анонсу заходів передплатникам 
Інформаційного партнера

Розміщення логотипу в друкованих матеріалах 
ААУ (Журнал «Бюллетень»), програмах форумів 
(які підтримує інформаційний партнер)

Розміщення новин стосовно заходів на ресурсах 
Інформаційного партнера (сайт, соцмережи)

Можливість поширення матеріалів 
(рекламний буклет, екземпляри видання і т.д.) 
Інформаційного партнера на заходах

Розміщення анонсів та макетів в друкованому 
виданні Інформаційного партнера

Розміщення банеру в місці проведення 
масштабних заходів

Висвітлення Заходу на інформаційних ресурсах 
Інформаційного партнера (сайт, соцмережі, телеканал)

Згадування Інформаційного партнера у пост-
релізі заходів
Акредитація представників  Інформаційного 
партнера

Пропозиція 
для інформаційних партнерів

Інформаційне 
партнерство:

Наталія Журавльова
+38 (067) 239 86 90
e-mail: pr@uaa.org.ua



4

Фото заходів ААУ


