
OFERTA PARTNERSKA
PARTNERZY
Współpraca z FP_UE_PW pozwala naszym partnerom dołączyć do grupy 
nowoczesnych i otwartych firm, które wyznaczają trendy, wpływają na wektory 
rozwoju i przyczyniają się do dyskusji na temat wyzwań związanych z biznesem 
prawnym w okresie kryzysów gospodarczych, sankcji i barier w Europie i krajach 
Partnerstwa Wschodniego.

CELE
Konsolidacja rynku prawniczego Europy Środkowej i Wschodniej w celu stworzenia 
unikalnej platformy dialogowej, która w pełni wykorzysta synergię menedżerów 
wiodących firm prawniczych, kierowników wewnętrznych działów prawnych, 
ekspertów i doradców w celu ułatwienia procesów i maksymalizacji rozwoju biznesu 
prawnego, a także pomyślna integracja firm prawniczych w procesy globalne.

UCZESTNICY 
Partnerzy, doradcy i prawnicy przodujących firm prawniczych, kierownicy wewnętrz-
nych działów prawnych, odnoszący sukcesy prawnicy i inhausowie, specjaliści ds. 
public relations i marketingu, konsultanci rozwoju biznesu prawnego, eksperci  
finansowi i rankingowi, trenerzy biznesowi i inni liderzy w swoich dziedzinach.

KOMUNIKACJA
Szczegóły na stronie forum: www.legalforum.eu 

Osoba do kontaktu: 
Olena Vakulik: info@legalforum.eu
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Opcje Pakiet 
Premium

Pakiet 
Złoty

Pakiet
Srebrny

Pakiet
Brąż

Odpowiedni status partnerstwa

Wspomnienie Państwa firmy jako partnera podczas 
wydarzenia

Umieszczenie logo firmy (z aktywnym linkiem do 
strony internetowej) na stronie organizatorów

Umieszczenie logo Państwa firmy w materiałach 
drukowanych dotyczących forum (w programie, na 
Brand Wall)

Umieszczenie logo partnera na wygaszaczach 
elektronicznych forum 

Publikacja informacji o partnerze na stronach 
wydarzenia w mediach społecznościowych 
(facebook, linkedin)

Wyświetlanie filmu promocyjnego podczas przerw 
na forum

Losowanie Państwa usług, produktów, certyfikatów 
podczas wydarzenia

Instalacja strefy promocyjnej partnera

Dystrybucja produktów promocyjnych partnerów 
podczas wydarzenia

Umieszczenie banera (roll-up) podczas wydarzenia

Możliwość udziału przedstawicieli firmy w dwóch 
dniach wydarzenia (liczba do ustalenia w zależności 
od partnerstwa)

5 3 2 1

Obecność przedstawicieli partnerów na wieczornym 
przyjęciu (liczba zależy od pakietu partnerskiego) 4 1

Obecność przedstawicieli partnerów na uroczystej 
kolacji (liczba zależy od pakietu partnerskiego) 3 2 1

Prezentacja usług, towarów, degustacja produktów 
partnera podczas uroczystej kolacji lub wieczornego 
przyjęcia (10-15 min)

Zorganizowanie spotkania indywidualnego z 
potencjalnymi klientami i prezentacja (30 min)

PACKAGE RATE 8000 EUR 5000 EUR 3000 EUR 2000 EUR

* Podane Ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT.
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