ONLINE-ПРОДУКТИ

ПАРТНЕРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ
(онлайн-формати)

Сьогодні всі підприємства масово перейшли на віддалений
режим роботи, а стратегії ведення комунікації з клієнтами та
ринком переглядаються та переводяться в онлайн-режим.

LHS DISCUSSION
ОРГАНІЗАЦІЯ
HUB У РАМКАХ ТА ПРОСУВАННЯ
КАРАНТИННОГО
ВЕБІНАРІВ
ON-LAW
«ПІД КЛЮЧ» НА
МАРАФОНУ З «ЮП» ЗАМОВЛЕННЯ

Переваги
Експертна розробка контенту будь-якого рівня складності
Запуск авторських заходів «під ключ» для вашої компанії
Відеопродакшн «під ключ», який розробить відеопродукт
обраного вами формату
Налаштований процес онлайн-стрімінгу на digital платформах
Стовідсотковий вихід на цільову аудиторію в межах потрібної
правової спеціалізації або сфери бізнесу
Досвідчена команда, яка співпрацює з ТОП-100 юридичних фірм
України

Репости: 15
Перегляди: 3,1 тис.

ОПЕРАТИВНА
ПІДГОТОВКА
ТА ПРОСУВАННЯ
КОРОТКОГО
ВІДЕОКОМЕНТАРЯ

Тривалість:
1,5–3 год.

Тривалість:
40–90 хв.

Тривалість:
Тривалість:
3–5 днів по 1,5–2 год. (15–30 хв.)

Співмодерування
з представником
LHS та/або виступ

Підготовка
програми
Просування в
соцмережах
Охоплення
аудиторії LHS та
«ЮП»

Під просування
конкретної послуги
(партнера/
практики)

На базі освітньої платформи Legal High School з самого початку
заснування проєкту ключовим напрямом є відеоформат.
Тому ми пропонуємо вашій компанії заручитись нашою
підтримкою у веденні зовнішніх та внутрішніх комунікацій
компанії.

ОРГАНІЗАЦІЯ
ТА ПРОСУВАННЯ
АВТОРСЬКИХ
ОНЛАЙН-КУРСІВ
НА ЗАМОВЛЕННЯ

За актуальними
змінами у
законодавстві

ПАРТНЕРСЬКІ ONLINE-ПАКЕТИ
(кожен із пакетів розраховано на один місяць з можливістю продовження)

АБОНПЛАТА
300 ДОЛ./МІС.
Один відкритий
відеокоментар з
актуального питання
(Facebook сторінка LHS
та «ЮП»)
Один виступ (з лекцією
або один виступ у
рамках LHS Discussion
Hub Online)
Доступ до всіх онлайнівентів LHS у рамках
даного місяця

АБОНПЛАТА
500 ДОЛ./МІС.

АВТОРСЬКИЙ ОНЛАЙН-КУРС
500 ДОЛ.

Один відкритий
відеокоментар з
актуального питання
(Facebook сторінка LHS
та «ЮП»)
Один навчальний
вебінар
Один виступ (з лекцією
або один виступ у
рамках LHS Discussion
Hub Online)
Доступ до всіх онлайнівентів LHS у рамках
даного місяця

Підготовка програми
Просування курсу в
соцмережах з
ефективним
охопленням обраної
аудиторії
Онлайн-стрімінги
лекцій представників
компанії
Професійне висвітлення
заходу в газеті
«Юридическая
практика»

Генеральний річний партнер

Виступи та навчальний процес

Виступи та навчальний процес
Виступи у заходах LHS
Розробка спецкурсу, майстер-класу або LHS Discussion Hub
Участь у спецкурсах для корпоративних юристів
Участь в Експертній раді LHS
Можливість спільного виступу з представниками бізнесу або
державного сектору
Безоплатне навчання 10 представників компанії-партнера

ВІДЕОКОНТЕНТ
Зйомка відеоанонсу заняття або флеш-інтерв’ю
Безоплатна онлайн-трансляція лекцій у соцмережах LHS
та «ЮП»
Відеокоментар щодо підписання меморандуму з
державним органом/університетом тощо
Рекламна заставка компанії-партнера перед початком, у
перервах і наприкінці занять (відеоролик на 10 сек.)

ПРОМО
Проведення прес-конференцій (не частіше, ніж один раз на
три місяці)
Розміщення статусу і логотипа партнера на сайті LHS, в
анонсах, а також на брендволі
Згадування компанії у відповідних новинах, релізах на сайті,
на сторінках LHS у соцмережах
Можливість розповсюдження рекламно-поліграфічної
продукції
Можливість надання канцелярського приладдя з
корпоративною символікою
Вартість на місяць (за умови оплати помісячно)/
рік (за умови повної попередньої оплати на рік)

Експертний / Професійний партнер

2 000 ДОЛ./МІС.
18 000 ДОЛ.

Виступи у заходах LHS
Розробка спецкурсу, майстер-класу або LHS Discussion Hub
Участь у спецкурсах для корпоративних юристів
Участь в Експертній раді LHS
Можливість спільного виступу з представниками бізнесу або
державного сектору
Безоплатне навчання 7 представників компанії-партнера

ВІДЕОКОНТЕНТ
Зйомка відеоанонсу заняття або флеш-інтерв’ю
Безоплатна онлайн-трансляція лекцій у соцмережах LHS
та «ЮП»
Рекламна заставка компанії-партнера перед початком, у
перервах і наприкінці занять (відеоролик на 10 сек.)

ПРОМО
Знижка на проведення прес-конференцій
Розміщення статусу і логотипа партнера на сайті LHS, в анонсах,
а також на брендволі
Згадування компанії у відповідних новинах, релізах на сайті, на
сторінках LHS у соцмережах
Можливість розповсюдження рекламно-поліграфічної продукції
Можливість надання канцелярського приладдя з корпоративною
символікою

Вартість на місяць (за умови оплати помісячно)/
рік (за умови повної попередньої оплати на рік)

1 000 ДОЛ./МІС.
10 000 ДОЛ.

