
 

 

 

 

 

 

 

 

Партнерська програма онлайн-марафону "Бізнес в умовах воєнного стану". 

Шановні партнери! 

Запрошуємо вас приєднатися до громадської діяльності; поділитися своїм досвідом та знаннями стосовно 

головних правових змін, пов'язаних з воєнним станом, адже багато громадян та представників бізнесу 

стикнулися з інформаційним вакуумом і безліч юридичних питань потребують роз'яснень. 

Пропонуємо вам взяти участь в онлайн-марафоні "Бізнес в умовах воєнного стану". 

ЦА: представники бізнесу, банків, фінансових установ, податківці, митники, ріелтори, екологи, судді, 

адвокати, корпоративні юристи та ін. 

Час заходу: 2,5 години, місце – онлайн. 

Привілеї зазначені в партнерській програмі. Розклад заходів додається. 

  Привілеї для партнерів Генеральний партнер  Партнер 

Вартість партнерського внеску в грн. (на 

підтримку діяльності ААУ під час воєнного 

стану): 

5000 1500 

Можливості виступу   

Модерування  ✓ x 

Виступ в якості спікера дискусії ✓ ✓ 

   PR-можливості для компанії    

Новина про доповідача на сайті ААУ та у 

соцмережах 
✓ ✓ 

Новина про компанію на сайті ААУ та у 

соцмережах 
✓ ✓ 

Зазначення партнера у прес- та пост-релізах 

(на сайті ААУ, в ЗМІ) 
✓ ✓ 

Лого на макетах заходу ✓ X 



 
 

 Розклад Onlіne-марафону «БІЗНЕС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ» 
 

 
 
Контактна особа –  Журавльова Наталія, керівник проєктів ААУ 
З питань партнерської участі звертайтесь, будь ласка, за наступними контактами: + 38067 239 86 90, 
zhuravleva@uaa.org.ua 
Будемо раді бачити Вас серед Партнерів Форуму!  
**** Затверджує виступ/тему та доповідача Оргкомітет заходу.  
Оргкомітет заходу залишає за собою можливість змінювати програму, дату та час заходу. 

 
 

Лого на сторінці заходу з активним 

посиланням на сайт компанії-партнера 
✓ ✓ 

Можливості участі для співробітників 

компанії 
✓ ✓ 

Безкоштовна участь  онлайн у заході  

 
Без обмежень Без обмежень 

Тема заходу Дата Місце, час 

Податкові зміни  
 

08 червня 2022 року Онлайн, 11:00-13:30 

Зміни фінансово-банківської системи 
 

22 червня 2022 року Онлайн, 11:00-13:30 

ЗЕД та митне регулювання: головні зміни, 
послаблення, обмеження 
 

06 липня 2022 року Онлайн, 11:00-13:30 

Трансформація рітейлу. Проблеми та шляхи 
їх вирішення 
 

20 липня 2022 року Онлайн, 11:00-13:30 

Ринок нерухомості: нові реалії, виклики та 
відродження 
 

03 серпня 2022 року Онлайн, 11:00-13:30 

Агробізнес: головні законодавчі зміни  
 

17 серпня 2022 року Онлайн, 11:00-13:30 

Екологічні злочини та потенціальні загрози 
 

31 серпня 2022 року Онлайн, 11:00-13:30 

Головні зміни ринку онлайн-платежів 
 

14 вересня 2022 року Онлайн, 11:00-13:30 

Особливості судового провадження та 
виконання рішень 
 

28 вересня 2022 року Онлайн, 11:00-13:30 

White-Collar Crime під час війни 
 

12 жовтня 2022 року Онлайн, 11:00-13:30 
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