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Партнерські програми UNBA NEXT GEN 
 

 

 

 
 
 
 

 Партнер UNBA NEXT GEN 
 

 Партнер заходу UNBA NEXT GEN 
 
 
 
 
 
 

 Партнер UNBA NEXT GEN 
 
- Використання логотипу, символіки та статусу «Партнер UNBA NEXT GEN» в маркетингових, рек-
ламних та інформативних цілях; 

- Участь, без виключення, у всіх заходах UNBA NEXT GEN у якості запрошених осіб (квота); 
- Повна інформаційна підтримка з боку UNBA NEXT GEN щодо заходів, івентів, розміщення рек-
ламної продукції, публікацій, статей та ін.; 

- Представники компанії Партнера отримують квоту на безкоштовне відвідування семінарів, прак-
тикумів, заходів підвищення кваліфікації та нарахування балів; 

- Посилення репутації, пізнаваності бренду компанії Партнера на ринку юридичних послуг та се-
ред молодого покоління адвокатів, а також студентської молоді; 

- Отримання позитивного «фідбеку» з поширення інформації про бренд компанії Партнера в кон-
тексті залучення потенційних клієнтів через інтернет портали та офіційні сторінка у соціальних 
мережах (LinkedIn, Facebook та ні.). 

 
 
 
 
 
 

 Партнер заходу UNBA NEXT GEN 
- Завдяки індивідуальному підходу та гнучкій системі партнерства даний пакет надає можливість 
розміщення рекламної продукції та інформації про компанію Партнера заходу, що організовуєть-
ся та проводиться UNBA NEXT GEN місцевого та міжнародного рівнів, підвищення пізнаваності 
бренду компанії Партнера заходу на ринку юридичних послуг, серед потенційних клієнтів, а та-
кож молоді, як потенційних працівників та стажерів. 
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Партнер UNBA NEXT GEN 
 
(сума щомісячного благодійного внеску — 40,000 грн.) 
 

1 
Участь 5-ти представників компанії Партнера без виключення, у всіх заходах 

UNBA NEXT GEN у якості запрошених осіб  
Протягом 2018 року  

2 
Використання логотипу, символіки та статусу «Партнер UNBA NEXT GEN» в 

маркетингових, рекламних та інформативних цілях 
Протягом 2018 року  

3 
Отримання знижки на участь більше 5-ти представників компанії Партнера 
без виключення, у всіх заходах UNBA NEXT GEN у якості запрошених осіб 

50 % відсотків 

4 Знижки на рекламні площі у виданнях та інтернет порталах UNBA NEXT GEN 50 % відсотків 

5  езкоштовне підвищення кваліфікації до 5 співробітників Партнера  Протягом 2018 року  

6 
Розміщення банера Партнера на всіх заходах UNBA NEXT GEN  

(за умови надання Партнером такого банера) 
Протягом 2018 року  

7 
Вкладення промо-матеріалів Партнера у пакети учасників на ключових захо-

дах UNBA NEXT GEN  
Протягом 2018 року  

8 Логотип Партнера на фірмовому банері UNBA NEXT GEN Протягом 2018 року  

9 
Логотип, коротка інформація та посилання на веб-сайт Партнера на веб-сайті 

UNBA NEXT GEN в розділі «Партнери»  
Протягом 2018 року  

10 Логотип Партнера у новинах та дописах UNBA NEXT GEN  Протягом 2018 року  

11 
Пріоритетність та спеціальні умови щодо партнерства та підтримки заходів 

UNBA NEXT GEN  
Протягом 2018 року  

12 Офіційна нагорода «Партнер UNBA NEXT GEN — 2018»  за 2018 рік 

13 
 оментар представника Партнера та публікація інформації про компанію із 
зазначенням статусу партнерства у відповідних соц. мережах(LinkedIn, 

Facebook та ні.) 
Протягом 2018 року  

14 
Переважне сповіщення представників Партнера про проведення заходів за-

критого формату та зустрічей задля нетворкінгу  
Протягом 2018 року  

15 
Переважне сповіщення представників Партнера про ініціативи та проекти, 

участь в яких може стати цікавою/корисною для представників Генерального 
партнера 

Протягом 2018 року  

16 Право інформувати про себе як про партнера UNBA NEXT GEN за певний рік  ез обмежень 
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2. Партнер заходу UNBA NEXT GEN 
 
(сума благодійного внеску — від 25,000 грн.) 
 

 

1 
Участь 5-ти представників компанії Партнера заходу без виключення, у всіх 

заходах UNBA NEXT GEN у якості запрошених осіб  
Протягом заходу 

2 
Використання логотипу, символіки та статусу «Партнер заходу UNBA NEXT 

GEN» в маркетингових, рекламних та інформативних цілях 
Протягом заходу 

3 
Отримання знижки на участь більше 5-ти представників компанії Партнера 
без виключення, у всіх заходах UNBA NEXT GEN у якості запрошених осіб 

25 % відсотків 

4 
Розміщення банера Партнера заходу UNBA NEXT GEN  

(за умови надання Партнером такого банера) 
Протягом заходу 

5 
Розміщення логотипа Партнера заходу на фірмовому банері UNBA NEXT 

GEN 
Протягом заходу 

6 
Відведення часу для промови, презентації, докладу (та ін.) представника 

Партнера заходу UNBA NEXT GEN 
Протягом заходу 

7 Право інформувати про себе як про партнера заходу UNBA NEXT GEN  ез обмежень 

 


