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Biuro rachunkowe 
aniołem biznesu.



Wykłady
i prezentacje

Panele
dyskusyjne

Spotkania 
biznesowe 1:1

Poznaj nowe trendy, nowości,
zyskaj inspiracje

Wymień doświadczenia, 
zyskaj nowe kontakty, 
zwiększ efektywność 

swojej firmy

Skorzystaj z wiedzy naszych 
Prelegentów, zyskaj nowoczesne 

narzedzia do swojej pracy

#ZbudujPrzyszłość #ZdobądźWiedzę #ZwiększDoświadczenie

Targi branżowe Bankiet

Warsztaty
wyboru

Osobiste spotkania
z regulatorami 

rynku

Biuro rachunkowe aniołem biznesu – to hasło przewodnie tegorocz-
nej edycji Kongresu. Pracownicy sektora rachunkowości każdego 
dnia podpowiadają swoim klientom jak optymalizować koszty i pro-
cesy związane z kredytami, czy leasingami. Doradzają jaką formę 
działalności wybrać i jak obniżyć koszty związane z paliwem, energią 
i kartami firmowymi. Dobry księgowy jest kopalnią informacji i źródłem 
wiedzy. Dzięki fachowemu podejściu zawsze znajdzie optymalne 
rozwiązanie dla przedsiębiorcy. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby 
każdy przedstawiciel branży  był zaznajomiony z najnowszymi tren-
dami i technologiami służącymi podniesieniu jakości świadczonych 
usług. Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych właśnie temu 
służy. To w Targach Kielce, od kilku lat spotyka się branża rachunko-
wo-księgowa, by rozmawiać o przyszłości, poznawać nowoczesne 
rozwiązania systemowe i narzędzia rozwijające firmy. Rachunkowość 
jest jedną z tych dziedzin, która musi bezustannie się rozwijać, aby 
móc dostarczać swoim klientom usługi najwyższej jakości. MKBR to 
możliwość spotkania i wymiany doświadczeń, rozmów z eksperta-
mi i udziału w wartościowych prelekcjach. Udział w wydarzeniu jest 
gwarancją najnowszej wiedzy z zakresu rachunkowości i dostępu do 
innowacyjnych technologii.

Międzynarodowy Kongres Biur  
Rachunkowych – centrum  
księgowości na wyciągnięcie ręki!
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MIĘDZYNARODOWY KONGRES 
BIUR RACHUNKOWYCH

Jedno wydarzenie,
wiele możliwości.

Strefa 
Wystawiennicza

Strefa 
Kongresowa

Sieć 
Kontaktów

Poznaj nowe
trendy

Zdobądź 
nowe kontakty

Zyskaj nowe 
pomysły i inspiracje

Zapoznaj się z ciekawą ofertą firm  z branży 
prezentowaną na stoiskach promocyjnych.

Zdobądź praktyczną wiedzą i weź udział 
 w warsztatach, prezentacjach i panelach 
dyskusyjnych. Najnowsze trendy i innowa-
cje w księgowości.

Odnów swoje kontakty branżowe
i nawiąż nowe.

• Odkryj nowe produkty i usługi
• Zdobądź nowe narzędzia do pracy
• Zwiększ efektywność swojej firmy

• Eksperci na wyciągnięcie ręki
• Najlepsi prelegenci

• Spotkania w dogodnym czasie

• Cała branża w jednym miejscu
• Wymiana wiedzy i doświadczeń 

   z uczestnikami na żywo
• Dostęp do materiałów po kongresie

MIĘDZYNARODOWY KONGRES 
BIUR RACHUNKOWYCH



MKBR 2022.

Fakty i liczby.Opinie wystawców i uczestników.

To już tradycja, że spotykamy się w Tar-
gach Kielce na Międzynarodowym Kon-
gresie Biur Rachunkowych. Tym razem 
rzeczywiście jest mocno międzynarodowo. 
Większość paneli dotyczy relacji z klientem 
zagranicznym , współpraca z firmami z ka-
pitałem zagranicznym, obsługą w językach 
obcych. Widać, że Kongres ewoluuje. 
Z każdym rokiem poruszane są coraz to 
bardziej interesujące tematy. 

Cieszę się, że bardzo wiele biur rachunko-
wych pojawiło się na Kongresie ponownie. 
Atmosfera jest wyjątkowa, pełna inspiracji. 
Jest bardzo dużo różnorodnych produk-
tów. Wymiana doświadczeń pomiędzy 
właścicielami biur rachunkowych bardzo 
służy. 

Większość firm będących tutaj znam i pra-
cuję na ich systemach. Kongres daje moż-
liwość porozmawiania o możliwościach 
i przyszłości oraz wymiany doświadczeń 
z innymi uczestnikami wydarzenia.

Na wydarzeniu jest dużo nowych możli-
wości, które pozwolą nam ulepszać naszą 
pracę jako księgowych. Można zapoznać 
się z wieloma innowacyjnymi rozwiązania-
mi technologicznymi.

Wiktor Doktór
Prezes Pro Progressio, 
Moderator MKBR 2022

Anita Gołebiewska
Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych 
Biur Rachunkowych

Magdalena Mołosiejczuk
uczestniczka MKBRAnna Nowakowska-Madany

FA Partners
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Miejsce Kongresu.

Zainteresowany? 
Skontaktuj się z nami

Polub nas na:

Centrum Kongresowe Targi Kielce łączy innowacyjność i profesjonalizm. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jest gwarantem wysokiej jakości 
usług w zakresie  organizacji dużych wydarzeń jak kongresy i koncerty 
oraz mniejszych konferencji, seminariów, wystaw

Monika Hyb
Przyjmowanie zgłoszeń:
tel: 510 928 953
mail: hyb.monika@targikielce.pl

Monika Szydłowska
Przyjmowanie zgłoszeń:
tel: 518 419 170
mail: szydlowska.monika@targikielce.pl

Targi Kielce SA 
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

mkbr.targikielce.pl
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