
 

 

 

 

 

ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА  

LBS TAX TALKS # 1 

Шановні колеги! 

Студія права та бізнесу «Law & Business Studio» (LBS), ділова онлайн 

платформа вітає всіх та запрошує  до партнерства у першій офлайн дискусії LBS 

TAX TALKS # 1, де ми поговоримо на теми: 

1. Актуальна практика Верховного Суду з податкових спорів. 

2. Практика Європейського суду з податкових спорів. 

 Вартість партнерських пакетів: 

Генеральний партнер – 20 000 грн. 

• Вітальне слово партнера під час відкриття заходу. 
• Виступ спікер від компанії партнера. 
• Рекламне відео компанії - партнера на моніторах у перерві заходу. 
• Логотип партнера у соц. мережах, анонс на сайті ААУ з посиланням на сайт  
  компанії партнера.   
• Банер партнера у залі, де проходить захід. 
• Реклама партнера у соціальних мережах на ресурсах ААУ та LBS. 
• Лого компанії в email-розсилці новин ААУ та LBS. 
• Безкоштовна участь 2-х представників партнера у заході в форматі офлайн. 
• Безкоштовна участь 10-х представників партнера у заході в форматі онлайн. 
• Надання запису трансляції. 

 

Партнер заходу – 10 000 грн. 

• Оголошення про партнера на відкритті заходу. 
• Участь в якості експерта в залі від партнера. 
• Логотип партнера у соц. мережах, анонс на сайті ААУ з посиланням на сайт  
  партнера.   
• Банер партнера у залі, де проходить кава - брейк. 
• Реклама партнера у соціальних мережах 
• Лого компанії в email-розсилці новин ААУ. 
• Безкоштовна участь 1-го представника партнера у заході. 
• Безкоштовна участь 5-х представників партнера у заході в форматі онлайн. 



 

 

 

 

 

 

 

LBS - офіційний освітній та інноваційний партнер Асоціації адвокатів України 

(ААУ), яка дає можливість запросити представників податкової, Уряду, Верховної 

Ради, Національного Банку, Верховного Суду та бізнесу. 

LBS – це унікальний проект, слоган якого "Grow together" (Зростаємо разом), 

створений для просування бренду, продукту або компанії на аудиторію з 15 000 

представників адвокатської спільноти та бізнесу. 

 

https://www.facebook.com/lbs.uaa.org.ua/  

https://www.youtube.com/channel/UCbvbUH0rV_zolP5wDfoVI3Q/videos 
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Контактна особа - Ірина Аттрайд, 067- 329-04-08, attryde@lbs.org.ua 

 

Партнер онлайн трансляції – 8000 грн. 

• Оголошення про партнера на відкритті заходу. 
• Логотип партнера у соц. мережах, анонс на сайті ААУ.   
• Реклама партнера у соц. Мережах на ресурсах ААУ та LBS. 
• Лого компанії в email-розсилці новин ААУ. 
• Розміщення баннеру партнера в залі, де кава брейк. 
• Безкоштовна участь 1-го представника партнера у заході. 
• Безкоштовна участь 3-х представників партнера у заході в форматі онлайн. 

Партнер експонент – 5000 грн. 

• Розповсюдження рекламних матеріалів в залі.  
• Розміщення баннеру або рекламної стойки партнера в залі, де відбувається   
  кава - брейк. 
• Рекламне відео. 

https://www.facebook.com/lbs.uaa.org.ua/
https://www.youtube.com/channel/UCbvbUH0rV_zolP5wDfoVI3Q/videos

