
Сучасний стан України та світу вимагає від бізнесу бути в тренді, швидко адап-
туватися до зовнішніх та внутрішніх викликів, бути готовими запропонувати нові пе-
 реваги серед конкурентів на ринку. Вміти ефективно використовувати бізнес-інстру-
 менти, користуватися можливостями та захищати свої права, інтереси та надбання

Мета форуму - створити необхідний майданчик для спілкування бізнесу, адвокатури, 
представників суддівського корпусу, правоохоронних органів, державних установ

Доповідачі - провідні адвокати, юристи, in-house lawyers, представники бізнесу, 
представники органів державної влади та суддівського корпусу

RКількість учасників: 
150 - 180

Поговоримо про:
• антирейдерську практику в аграрному секторі;
• корпоративний конфлікт як елемент 
рейдерства;
• захист прав власності на нерухомість;
• інтелектуальну власність – одну з найбільш 
    цікавих цілей рейдерів;
• судову практику в розгляді податкових спорів;
• як захистити клієнта від незаконних дій право-
    охоронних органів;
• банкрутство як елемент захисту

Захід відбудеться 20 вересня 2019 року у м. Києві, IQ Business Center, 
вул. Болсуновська, 13-15. Час проведення: 09:00 – 17:30

Асоціація адвокатів України запрошує до партнерства у Форумі ААУ  “А2В: 
АДВОКАТУРА ДЛЯ БІЗНЕСУ”. Співпраця з нами надасть Вам можливість 

стати експертом у різних галузях права та отримати 
якісний піар своєї діяльності.

Висловлюємо щиру вдячність за співпрацю у Форумах 2018 всім 
партнерам,  доповідачам, учасникам та медіа-партнерам ААУ.
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Попередній план заходів ААУ на 2021 рік
Дата Назва заходу Локація

1. 12.02 Ярмарка проєктів ААУ Оnline

2. 25, 26.03 IV СУДОВИЙ ФОРУМ ААУ Hyatt Regency Kiev + Оnline

3. 16.04 BANKING & COMPLIANCE Hyatt Regency Kiev + Оnline
4. червень Святкування 15 років ААУ! Київ
5. 28.05 BUSINESS PROTECTION IQ Business Center + Оnline

6. 25.06 Одеський кримінальний форум «Золотий Дюк» Одеса + Оnline

7. 09.09 Адвокатура. Формула успіху IQ Business Center + Оnline

8. 24.09 LAW & TRADE IQ Business Center + Оnline

9. 08.10 Адвокат року-2021 Hyatt Regency Kiev

10. 22.10 Львівський кримінальний форум  (Львів) Львів

11. 05.11 Зїзд ААУ Київ

12. 19.11 Податковий форум Tax & business talks IQ Business Center + Оnline

13. 10.12 XI Кримінальний  форум ААУ IQ Business Center + Оnline

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


