
 

 

 

 



ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА ААУ – 2022 

 

Генеральний партнер Асоціації адвокатів України – 2022 

Переваги та опції Строк дії  

Примітка щодо дії та 

особливостей 

Можливість використання офіційної символіки та бренду 

«Асоціація адвокатів України» для маркетингових цілей компанії, за 

погодженням у письмовій формі з керівництвом ААУ з обов'язковим 

вказанням статусу «Генеральний партнер ААУ - 2022» при використанні 

Впродовж  року  

Лого компанії на всіх сторінках сайту ААУ в розділі «Генеральні партнери» 

з активним посиланням на сайт компанії 

Впродовж року 

Лого компанії на бренд-волі ААУ, який розміщується на широкомасштабних 

конференціях та форумах ААУ 

Впродовж року 

Лого компанії в email-розсилці новин ААУ (90 000 контактів) Впродовж року 

Лого компанії із зазначенням статусу «Генеральний партнер» у офіційному 

виданні «Бюлетень ААУ» 

У кожному випуску журналу, 

орієнтовно 11 випусків на рік 

Банер та прес-реліз про компанію у Бюлетені ААУ Один раз впродовж року 

Пріоритетне розміщення інтерв'ю представника компанії у Бюлетені ААУ Один раз на рік 

Лого компанії на PR матеріалах ААУ (за можливості розміщення) Впродовж року 

Новини про компанію на офіційному сайті ААУ у розділі «Новини 

партнерів» 

Впродовж року 

Новини про компанію у соціальних мережах ААУ Без обмежень 

Пріоритетне сприяння розміщенню інтерв'ю представника компанії у 

одному з провідних ЗМІ — партнері ААУ* (для членів Правління ААУ) 

Один раз на рік 

Безкоштовний вступ та членство в ААУ 3-х представників компанії Впродовж року 

Безкоштовна участь 3-х представників компанії у будь-якому форумі чи 

конференції ААУ  

Впродовж року 

Рекламний банер компанії у зоні кава-брейків на будь-якому форумі чи 

конференції ААУ (за умови надання банеру на рік)  

Впродовж року 

Вкладення PR-матеріалів у пакет учасника на усіх форумах чи 

конференціях ААУ (за умови самостійного надання матеріалів до заходу  

та вивозу матеріалів після заходу)  

Впродовж року 

Промо-майданчик у зоні нетворкінгу на на усіх форумах чи конференціях 

ААУ (за умови самостійного вивозу матеріалів) 

Впродовж року 

Поширення брендованої продукції на усіх форумах чи конференціях ААУ 

(за умови самостійного завозу/вивозу матеріалів) 

Впродовж року 

Підтримка проєктів компанії на інформаційних ресурсах ААУ Впродовж  року 

Залучення медіа та інформаційних партнерів ААУ до підтримки проєктів 

компанії 

Впродовж року 



Участь одного представника компанії в одній з робочих груп чи 

громадських рад при органах влади (за умови підготовки пакету документів 

та погодження кандидатури Правлінням ААУ) 

Впродовж року 

Офіційна нагорода дипломом – «Генеральний партнер ААУ – 2022»  

  



Партнер Асоціації адвокатів України - 2022 

Переваги та опції Строк дії  

Примітка щодо дії та 

особливостей 

Можливість використання офіційної символіки та бренду 

«Асоціація адвокатів України» для маркетингових цілей компанії, за 

погодженням у письмовій формі з керівництвом Асоціації та з обов'язковим 

вказанням статусу «Партнер ААУ» при використанні 

Впродовж року  

Лого на сайті Асоціації в розділі «Партнери» з активним посиланням на сайт 

компанії 

Впродовж року 

Лого на бренд-волі, що встановлюється на конференціях та форумах 

Асоціації 

Впродовж року 

Лого компанії в email-розсилці новин Асоціації (90 000 контактів) Впродовж року 

Лого компанії із зазначенням статусу «Партнер» у Бюлетені ААУ Впродовж року в кожному 

випуску 

Лого на PR матеріалах Асоціації (за можливості розміщення) Впродовж року 

Новини про компанію на сайті Асоціації у розділі «Новини 

партнерів» 

Без обмежень 

Новини про компанію у соціальних мережах Асоціації Один раз на місяць 

впродовж року 

Безкоштовний вступ та членство в Асоціації адвокатів України 2-х 

представників компанії 

Впродовж року 

Безкоштовна участь одного представника компанії на будь-якому форумі чи 

конференції 

Впродовж року 

Знижка 25% на участь представників компанії у будь-якому форумі чи 

конференції 

Впродовж року 

Рекламний банер компанії у зоні кава-брейків на будь-якому форумі чи 

конференції (за умови надання банеру на рік) 

Впродовж року 

Вкладення PR-матеріалів у пакет учасника на будь-якому форумі чи 

конференції  (за умови самостійного надання матеріалів до заходу  та 

вивозу матеріалів після заходу) 

 

Впродовж року 

Можливість електронної розсилки новин компанії по базі ААУ (90 000 

контактів) 

1 раз на місяць  

Офіційна нагорода дипломом – «Партнер ААУ – 2022»  

 

 

 

 

 



 

Партнер комітету Асоціації адвокатів України - 2022 

 

Переваги та опції Строк дії  

Примітка щодо дії та 

особливостей 

Проведення заходів на платформі Law & Business Studio (LBS) 1 раз на квартал 

 

Розміщення у розділі «Новини партнерів» на офіційному веб-сайті ААУ 

новин Партнера комітету ААУ та у соціальних мережах (за умов 

направлення до Секретаріату ААУ відповідної інформації) 

Впродовж року 

Розміщення логотипу компанії Партнера комітету ААУ на сторінці 

офіційного веб-сайту ААУ із зазначенням статусу, та з посиланням на 

його персональний сайт 

Впродовж року 

Розміщення логотипу компанії Партнера комітету ААУ із зазначенням 

статусу на сторінці Комітету на офіційному веб-сайті ААУ, з посиланням 

на його персональний сайт 

Впродовж року 

Розміщення банеру Партнера комітету ААУ під час проведення заходів 

відповідного комітету ААУ (науково-практичних конференцій, круглих 

столів, семінарів) 

Впродовж року 

Розповсюдження промо-матеріалів Партнера комітету ААУ під час 

проведення заходів відповідного комітету ААУ 

Впродовж року 

Участь представників Партнера комітету ААУ зі знижкою у всіх заходах 

ААУ 

10%, протягом участі у 

програмі 

Безкоштовний вступ та членство в Асоціації адвокатів України 2-х 

представників компанії 

Впродовж року 

Офіційна нагорода дипломом – «Партнер комітету ААУ – 2022»  



Пакет наповнення “Регіональний партнер ААУ - 2022” 

 

Переваги та опції Строк дії  

Примітка щодо дії та 

особливостей 

Розміщення логотипу компанії Регіонального партнера на сторінці офіційного 

веб-сайту ААУ із зазначенням статусу Регіонального партнера та з 

посиланням на його персональний сайт 

Впродовж  року 

Розміщення банеру та розповсюдження промо-матеріалів компанії 

Регіонального партнеру ААУ під час проведення ААУ заходів (Форуму, 

науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів) у своєму регіоні 

Впродовж  року 

Можливість представника Регіонального партнера ААУ бути модератором 

або експертом конференцій чи круглих столів в рамках регіональних заходів 

ААУ 

Впродовж  року 

Використання в маркетингових цілях символіки ААУ із згадуванням статусу 

«Регіональний партнер ААУ - 2022» 

Впродовж  року 

Можливість розміщення у друкованих виданнях ААУ «Бюлетень ААУ» 

матеріалів про Регіонального партнера (профіль, інтерв’ю, прес-реліз, 

реклама, стаття). 

1/5 шпальта (сторінка)  

1 раз на рік  

Розміщення у розділі «Новини партнерів» на офіційному веб-сайті ААУ новин 

Регіонального партнера (при попередньому наданні Секретаріату відповідної 

інформації) 

1 раз на місяць 

Участь представників Регіонального партнера зі знижкою у всіх заходах ААУ  30% 

Розміщення логотипу Регіонального партнера в розсилці анонсів заходів 

Регіону 

Впродовж  року 

Безкоштовний вступ та членство на рік для 2-х представників Регіонального 

партнера 

Впродовж  року 

Розміщення логотипу Регіонального партнера в Бюлетені ААУ За узгодженням з 

редакцією 

Офіційна нагорода дипломом – «Регіональний партнер ААУ – 2022»  

 

  



Пакет “Партнер Клубу майбутніх адвокатів ААУ – 2022” 

Привілеї та заходи Строк дії 

 Примітка щодо дії та 

особливостей 

Статус компанії партнера Клубу майбутніх адвокатів ААУ – 2022 Впродовж  року 

Можливість представника Партнера КМА ААУ виступати з ініціативами 

щодо заходів та проєктів КМА ААУ 

Впродовж  року 

Можливість організації презентації компанії партнера під час заходів КМА 

ААУ 

Впродовж  року 

Розміщення інформації про вакансії компанії партнера на інформаційних 

ресурсах ААУ 

Впродовж  року 

Можливість започаткування іменного конкурсу компанії партнера КМА ААУ 

для студентів (за узгодженням з Правління ААУ) 

Впродовж  року 

Розміщення логотипу компанії Партнера КМА ААУ  на сторінці офіційного 

веб- сайту ААУ із зазначенням статусу та з посиланням на його 

персональний сайт 

Впродовж  року 

Розміщення банеру та розповсюдження промо-матеріалів компанії 

Партнеру КМА ААУ під час проведення ААУ заходів КМА ААУ (науково-

практичних конференцій, круглих столів, семінарів). 

Впродовж  року 

Можливість представника Партнера КМА ААУ бути модератором та 

спікером конференцій чи круглих столів в рамках заходів Клубу майбутніх 

адвокатів ААУ 

Впродовж  року 

Використання в маркетингових цілях символіки ААУ із згадуванням статусу 

«Партнер КМА ААУ - 2022» 

Впродовж  року 

Можливість розміщення у друкованих виданнях ААУ «Бюлетень ААУ» 

матеріалів про Партнера КМА ААУ (профіль, інтерв’ю, прес-реліз, реклама, 

стаття). 1/6 шпальта (сторінка)  

Розміщення логотипу Партнера КМА ААУ в Бюлетені ААУ Впродовж  року 

Можливість електронної розсилки по базі ААУ (90 000 контактів) Впродовж  року 

Розміщення у розділі «Новини партнерів» на офіційному веб-сайті ААУ 

новин Партнера КМА ААУ  

Впродовж  року 

Розміщення логотипу Партнера КМА ААУ в розсилці анонсів заходів КМА 

ААУ 

Впродовж  року 

Безкоштовний вступ та членство на рік для 2-х представників Партнера 

КМА ААУ 

Впродовж  року 

Офіційна нагорода дипломом – «Партнер Клубу майбутніх адвокатів ААУ – 

2022» 

 

 

  



Пакет “Партнер Жіночого клубу ААУ - 2022” 

 

Привілеї та заходи Строк дії  

Примітка щодо дії та 

особливостей 

Статус компанії партнера проєкту «Жіночий клуб ААУ-2022»  Впродовж  року 

Можливість представника Партнера Жіночого клубу виступати з ініціативами 

щодо заходів та проєктів Клубу 

Впродовж  року 

Розміщення логотипу компанії Партнера Жіночого клубу ААУ на сторінці 

сайту ААУ із зазначенням статусу та з посиланням на його персональний 

сайт 

Впродовж  року 

Розміщення банеру та розповсюдження промо-матеріалів компанії Партнеру 

під час проведення заходів Клубу (конференцій, бізнес- ранки, -зустрічі, 

ділові ігри). 

Впродовж  року 

Можливість представника компанії бути модератором та спікером в рамках 

заходів Клубу  

Впродовж  року 

Використання в маркетингових цілях символіки ААУ із згадуванням статусу 

«Партнер Жіночого клубу ААУ - 2022» 

Впродовж  року 

Можливість розміщення у друкованих виданнях ААУ «Бюлетень ААУ» 

матеріалів про Партнера (профіль, інтерв’ю, прес-реліз, реклама, стаття). 1/6 шпальта (сторінка)  

Розміщення логотипу Партнера Жіночого клубу в Бюлетені ААУ За узгодженням з 

редакцією. 1 раз в рік 

Можливість електронної розсилки по базі ААУ (90 000 контактів) новин 

компанії партнера 

Впродовж  року 

Розміщення новин компанії у розділі «Новини партнерів» на офіційному веб-

сайті ААУ  

Впродовж  року 

Розміщення логотипу Партнера Клубу в розсилці анонсів заходів  Впродовж  року 

Офіційна нагорода дипломом – «Партнер Жіночого клубу ААУ - 2022»  

 

 

 

 

 

  



 

Пакет «Партнер видання журналу «Бюлетень ААУ - 2022» 

 

Привілеї  Строк дії  

Примітка щодо дії та 

особливостей 

Обкладинка журналу + 4 шпальти всередині видання «Бюлетень ААУ»  1 номер журналу 

Інтерв’ю з представником компанії  або стаття  1 номер журналу 

Розміщення логотипу компанії на сторінці журналу 1 номер журналу 

Розміщення обкладинки журналу на сайту ААУ 1 номер журналу 

Розсилка журналу в електронному вигляді на 90 000 контактів   1 номер журналу 

Новина про обкладинку на сайті ААУ та на всіх інформаційних ресурсах 

ААУ 

1 випуск журналу 

Отримання 50 шт. примирників журналу  1 випуск журналу 

Стаття 3-х співробітників компанії на шпальтах номеру  1 випуск журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пакет «Партнер проєкту «Клуб партнерів-лідерів ААУ- 2022»  

 

Привілеї та заходи Строк дії  

Примітка щодо дії та 

особливостей 

Статус компанії партнера проєкту «Клуб партнерів-лідерів ААУ - 2022»  Впродовж  року 

Можливість представника Партнера Клубу партнерів-лідерів ААУ 

виступати з ініціативами щодо заходів та проектів Клубу 

Впродовж  року 

Розміщення логотипу компанії Партнера Клубу на сторінці сайту ААУ із 

зазначенням статусу та з посиланням на його персональний сайт 

Впродовж  року 

Розміщення банеру та розповсюдження промо-матеріалів компанії під час 

проведення заходів Клубу (закриті зустрічі, бізнес- ранки, -зустрічі). 

Впродовж  року 

Можливість представника Партнера бути модератором та спікером 

заходів, конференцій чи круглих столів в рамках заходів Клубу  

Впродовж  року 

Використання в маркетингових цілях символіки ААУ із згадуванням статусу 

«Партнер Клубу партнерів-лідерів ААУ - 2022» 

Впродовж  року 

Можливість розміщення у друкованих виданнях ААУ «Бюлетень ААУ» 

матеріалів про Партнера (профіль, прес-реліз, реклама, стаття). 1/6 шпальта (сторінка)  

Розміщення логотипу Партнера Клубу партнерів-лідерів ААУ в Бюлетені 

ААУ 

За узгодженням з 

редакцією. 1 раз в рік 

Можливість електронної розсилки по базі ААУ (90 000 контактів) Впродовж  року 

Розміщення у розділі «Новини партнерів» на офіційному веб-сайті ААУ 

новин компанії 

Впродовж  року 

Розміщення логотипу Партнера в розсилці анонсів заходів Клубу Впродовж  року 

Офіційна нагорода дипломом – «Партнер Клубу партнерів-лідерів ААУ – 

2022» 

 

 





Перелік комітетів ААУ 

 

1. Комітет ААУ з аграрного права  
2. Комітет ААУ з адміністративного права та процесу  
3. Комітет ААУ з валютного регулювання та інвестування 
4. Комітет ААУ з венчурного капіталу та віртуальних активів  
5. Комітет ААУ з виконання судових рішень 
6. Комітет ААУ з господарського права та процесу 
7. Комітет ААУ з грального бізнесу 
8. Комітет ААУ з екологічного права та енергетики 
9. Комітет ААУ з земельного права  
10. Комітет ААУ з ІT  
11. Комітет ААУ з інтелектуальної власності 
12. Комітет ААУ з корпоративного права 
13. Комітет ААУ з кримінального права та процесу 
14. Комітет ААУ з маркетингу та розвитку бізнесу 
15. Комітет ААУ з медичного права 
16. Комітет ААУ з медіа-права та захисту честі, гідності та ділової репутації 
17. Комітет ААУ з медіації  
18. Комітет ААУ з митного права 
19. Комітет ААУ з міжнародного арбітражу  
20. Комітет ААУ з міжнародного оподаткування 
21. Комітет ААУ з морського права  
22. Комітет ААУ з нерухомості та будівництва 
23. Комітет ААУ з питань банкрутства 
24. Комітет ААУ з питань захисту бізнесу, активів та прав інвесторів 
25. Комітет ААУ з податкового права 
26. Комітет ААУ з проєктного інвестування та M&A 
27. Комітет ААУ з протидії корупції та комплаєнсу  
28. Комітет ААУ з протидії рейдерству 
29. Комітет ААУ з сімейного права  
30. Комітет ААУ з судової практики 
31. Комітет ААУ з транспортного права та інфраструктури  
32. Комітет ААУ з трудового права 
33. Комітет ААУ з управління приватним капіталом 
34. Комітет ААУ зі систематизації та управління юридичним бізнесом 
35. Комітет ААУ зі страхового права 
36. Підкомітет ААУ із захисту в кримінальних провадженнях  
37. Підкомітет міжнародного співробітництва Комітету ААУ з кримінального права та процесу 

 

 

 

 


