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МЕМОРАНДУМ
про співробітництво
між газетою «Закон і Бізнес» та СВО фахівців конкурсного процесу
Редакція газети «Закон і Бізнес» (далі за текстом - Редакція), в особі
директора - головного редактора Бобова Романа, з однієї сторони, та СВО
фахівців конкурсного процесу (далі за текстом - Організація), в особі
віце-президента Титича Віталія, з другої сторони, які разом далі іменуються
Сторонами, а кожен окремо - Сторона, уклали цей Меморандум про співробітництво
(далі за текстом - Меморандум) про таке:
1. З моменту підписання цього Меморандуму відносини між Редакцією та
Організацією вважаються партнерськими.
2. В рамках партнерських відносин, що випливають з цього Меморандуму,
Сторони - Редакція та Організація - реалізують співробітництво у таких основних
напрямках:
2.1.
підтримка діяльності Організації, шляхом висвітлення на сторінках
газети «Закон і Бізнес» (далі - Газета) та її інтернет-сайті інформації про її діяльність;
2.2.
робота з вивчення професійних потреб правничої аудиторії та
впровадження заходів, націлених на їх задоволення;
2.3.
проведення спільних заходів суспільно-правничої направленості;
2.4.
донесення інформації про співробітництво до суспільства через власні
інформаційні канали.
3.
Для цілей реалізації цього Меморандуму Сторони по відношенню одна до
одної:
3.1. Редакція надає Організації такі можливості:
3.1.1. інформаційну підтримку заходам, що проводить Організація,
використовуючи засоби Газети (публікація анонсів, пост-релізів, розміщення макетів
реклами заходів тощо) та її інтернет-сайту (розміщення анонсів, банерів заходів,
новин тощо);
3.1.2.
висвітлення діяльності Організації на сторінках Газети та її Інтериет
сайту (статті, інтерв'ю, аналітичні довідки тощо);

річна передплата членам Організації за спеціальною ціною на Газету, за
умови її оформлення через Редакцію, на тих самих умовах, що і для суддів та
прокурорів;
3.1.4.
за погодженням, спільне проведення тематичних досліджень
професійної правничої аудиторії України (фахівців у галузі права), у тому числі
студентів-правників;
3.1.5.
за погодженням, співорганізація конкурсів, олімпіад та інших
соціальних заходів для правничої молоді.
3.2. Організація надає Газеті такі можливості:
3.2.1. інформувати суспільство через засоби масової інформації (ЗМ1 - партнери
Організації) та власні інформаційні канали Організації про заходи, що реалізуються
спільно з Газетою, а також інші заходи Газети, якщо така інформація не суперечить
редакційній політиці видань та формату діяльності Організації;
3.2.2. надає Газеті статус «Медіа партнер 2013»;
3.2.3.
розміщення логотипу Газети на сайті Організації та в усіх виходах
реклами заходів Організації із зазначенням статусу;
3.2.3.
здійснення розсилки інформації іміджевого характеру про Газету по базі
членів Організації 1 раз на місяць;
3.2.4. за погодженням, спільне проведення тематичних досліджень професійної
правничої аудиторії України (фахівців у галузі права), у тому числі
студентів-правників;
3.2.5. за
погодженням, спільне проведення роботи з майбутніми
фахівцями-правниками, а саме реалізація спільних заходів щодо розвитку нових
технологій у юридичній професії, зацікавленості у розвитку професії «правник»,
розбудові правової системи країни тощо;
3.2.6. включення рекламних (іміджевих) матеріалів Газети до роздаткових
матеріалів усіх тематичних заходів Організації;
3.2.7. залучення кореспондентів Газети до участі у заходах, що проводить
Організація (в тому числі в регіонах України);
3.2.8. інформування членів Організації про можливість передплатити Газету на
пільгових умовах.
4.
Реалізація намірів Сторін, висловлених у цьому Меморандумі,
здійснюється на підставі окремих домовленостей.
5. Строк дій Меморандуму з 25 квітня 2013 року по 24 квітня 2014 року.
6. Даний Меморандум складений українською мовою, у 2-х оригінальних
примірниках, по одному для кожної зі Сторін.
7. Відповідальні за співпрацю та організаційні заходи представники
Сторін:
7.1. Від СВО фахівців конкурсного процесу - віце-президент Андрій
Потьомкін;
7.2. Від Редакції газети «Закон і Бізнес» - головний редактор Роман Бобов.
3.1.3.

