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Доброго дня! 
 
До свого 9-річчя Експертно-правова група «Незалежний інститут судових експертиз» 
(НІСЕ) запрошує Вашу компанію витупити у якості Генерального партнера або 
Партнера грандіозної події року в сфері юриспруденції – Ексклюзивного семінару 
для адвокатів та юристів «ПРАВИЛА АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ ЯК ЗВІД ЕТИЧНИХ 
ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ».  
 

 Місце проведення – м. Київ, вул. вул. Мате Залки, 5, конференц-зал кінотеатру 

«Братислава». 

 Час проведення –  9 червня 2016 року з 09:30 до 14:00.  

З нагоди 9-го дня народження НІСЕ ми вирішили вперше відійти від тематики 
експертизи та на багаточисленні прохання від адвокатів та юристів присвятити наш 
ювілейний  семінар-практикум темі адвокатської етики.  Ця тема є надзвичайно 

актуальною та цікавою  для обговорення особливо в нинішніх умовах, в яких 
працюють адвокати та юристи в Україні сьогодні.  
 
Семінар пройшов сертифікацію у відповідності до порядку, затвердженого Радою 
адвокатів, та отримав  відповідну акредитацію як заходу з  підвищення кваліфікації 
адвокатів. Тому всі учасники нашого заходу отримають не лише корисну та цікаву 
інформацію, але і ексклюзивний сертифікат, який зараховується Радою адвокатів. 
 
Цільова аудиторія заходу включає юристів, адвокатів, експертів, підприємців та 
студентів. 
Запланована кількість учасників – 100. 
 

Запрошуємо Вашу компанію доєднатися до проведення  
ексклюзивного семінару для адвокатів та юристів  

«ПРАВИЛА АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ ЯК ЗВІД ЕТИЧНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ 
АДВОКАТУРИ» у якості Генерального партнера або Партнера заходу! 

 
Партнерство включає: 

 присвоєння статусу «Генеральний партнер» або «Партнер» заходу; 

 розміщення промо-матеріалів під час заходу (надається партнером); 

 1 промо-стійка (Х-банер,  roll-up – надається партнером, стіл для рекламних 
матеріалів – надається Організатором); 

 розміщення логотипу Генерального Партнера або Партнера на запрошеннях 
семінару; 
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 включення інформаційних матеріалів Генерального Партнера або Партнера в 
офіційну папку учасника семінару,  яка вручається учасникам заходу та 
журналістам; 

 інформація про Генерального Партнера  або Партнера у прес-релізі та усіх 
пост-матеріалах. 

 
 
 
Підтримка Вашою компанією заходу у якості Генерального Партнера або 
Партнера дасть Вам можливість: 
 

 популяризувати свою компанію в пресі (інтернет); 

 бути в курсі міжнародних тенденцій, заходів, подій в сфері Вашої 
спеціалізації; 

 розширити і налагодити контакти з потенційними партнерами, клієнтами, 
представниками провідних юридичних компаній України. 

 
Відповідно до своїх можливостей Ви можете  

обрати найбільш оптимальний пакет для Вашої компанії 
 
 
 

 
 
 
 

Рекламні можливості 

 
ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРА 
Статус Генерального 
партнера з правом згадки 
статусу у всіх ЗМІ при всіх 
pr-проявах на період 4 
травня - 17  червня 2016 
року. 
 

 
ПАКЕТ  ПАРТНЕРА 

 
Статус партнера з 
правом згадки статусу у 
всіх ЗМІ при всіх pr-
проявах на період 4 
травня - 17  червня 
2016 року. 

1. Згадка в прес-релізах (... за 

підтримки ...)  

 
15 ресурсів 

 
5 ресурсів 

2. Вітальне слово учасникам та 

презентація компанії (5 хвилин) 
 

+ 
 
- 

3. Участь в семінарі  представників від 

компанії 

 
2 особи 

 
1 особа 

4. Освітлення компанії в пост-релізах 

(... за підтримки ...)  

 
15 ресурсів 

 
5 ресурсів 

5. Розміщення лого компанії в 

рекламних матеріалах заходу 
 

+ 
 

+ 
6. Розміщення лого компанії, досьє 

компанії в рекламних матеріалах для 

ЗМІ (... за підтримки ...) 

 
+ 

 
+ 



 

 

 
7. Розміщення рекламної продукції 

компанії в пакетах учасників 

семінару 

 
+ 

 
+ 

8. Розміщення лого / банера компанії 

на інтернет-ресурсах (сайт 

організатора, портали, блоги, 

форуми, соц.мережі, інформаційні 

ресурси)  

 
+ 

 
+ 

9. Розміщення банера компанії та столу 

для рекламної продукції (надається 

партнером) в залі під час проведення 

семінару 

 
+ 

 
+ 

 

Вартість пакету 

 
5000 гривень 

 
1000 гривень 

 
 

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до Секретаріату НІСЕ  
за телефонами: 044 581 30 80, 050 360 16 82, 067 5555 222 

або поштою: office@nise.com.ua 
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