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MIĘDZYNARODOWY KONGRES
BIUR RACHUNKOWYCH

Dołącz do hybrydowej
odsłony MKBR
Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych
to spotkanie służące wymianie doświadczeń
oraz pozyskaniu profesjonalnej wiedzy. MKBR
to idealne miejsce dla profesjonalistów z branży
finansowo-księgowej oraz biur rachunkowych.

Wykłady
i prezentacje

Osobiste spotkania
z regulatorami rynku

Panele
dyskusyjne

Spotkania
biznesowe 1:1

Warsztaty wyboru
i sesje warsztatowe

Targi branżowe Uroczysta Kolacja

#ZbudujPrzyszłość

#ZdobądźZaufanie

#ZwiększZasięg

Kreuj nowe trendy,
promuj nowości,
zyskaj inspiracje

Spotkaj swoich odbiorców,
zyskaj nowych klientów,
stwórz trwałe relacje biznesowe

Skorzystaj ze skutecznych
działań promocyjnych
przed, w trakcie i po wydarzeniu

+

Strefa
Wystawiennicza

W NOWYM
WYMIARZE:

NA ŻYWO
+ONLINE

Zaprezentuj swoje produkty i usługi na
stoisku podczas kongresu oraz online
na swoim profilu wystawcy.

Strefa Kongresowa
Podziel się praktyczną wiedzą i weź udział
w warsztatach, prezentacjach i panelach
dyskusyjnych. Najnowsze trendy i innowacje
w księgowości.

+

+
Sieć Kontaktów
Odnów swoje kontakty branżowe
i nawiąż nowe dzięki narzędziu do
umawiania spotkań match-making

Bądź kreatorem
swojej marki

Zdobądź
nowe kontakty

• Zaprezentuj się na żywo i online
• Pokaż swoje produkty i usługi
• Zamieść online w portalu wystawcy
materiały reklamowe i informacyjne:
-zdjęcia, filmy, prezentacje

• Match-making - narzędzie
umawiania spotkań
• Efektywne generowanie leadów
• Spotkania w dogodnym czasie

Zyskaj nowe
pomysły i inspiracje
• Cała branża w jednym miejscu
• Wymiana wiedzy i doświadczeń
z uczestnikami na żywo
• Dostęp do wszystkich materiałów
po kongresie

MKBR 2019

MIĘDZYNARODOWY KONGRES
BIUR RACHUNKOWYCH

liczby i fakty

Echa Kongresu 2019
Podczas wydarzenia wszystko przebiegło w sposób profesjonalny, w przyjaznej
atmosferze
sprzyjającej
wymianie
doświadczeń wśród ekspertów z branży.
Podczas kongresu wystąpienie przeprowadzili specjaliści -praktycy, którzy mogli
podzielić się niezbędną wiedzą oraz
zdobytym doświadczeniem. Wartość
merytoryczna wydarzenia odpowiada
potrzebom rynku. Wszystkie wystąpienia
zostały przeprowadzone na najwyższym
poziomie, a wygłoszone prelekcje poparto licznymi praktycznymi przykładami.
Z pełnym zaufaniem rekomenduję udział
w kolejnej edycji Międzynarodowego
Kongresu Biur Rachunkowych.
Paweł Jędrzejak
Ekspert ds. Publikacji Elektronicznych
INFORLEX

Zakres tematów, który jest tu poruszany
jest bardzo interesujący dla biur rachunkowych. Na co dzień nie ma takiej
platformy do tego, żeby tyle różnych
wątków można było ująć w różnych
aspektach w wymiarze praktycznym.
Druga rzecz to wymiar spotkania się
w jednym miejscu wielu ludzi, którzy
dbają o ten sam rodzaj biznesu i usług
zgromadzonych wokół biur rachunkowych. Tutaj można się zainspirować,
otrzymać podpowiedzi, zrobić kontrdyskusję z ludźmi, którzy mają takie same
problemy.
Jadwiga Wojtas
Dyrektor Produkcji i Rozwoju
Soneta Sp. z o.o.
producent oprogramowania enova365

300

uczestników
kongresu

14

sponsorów

kilkudziesięciu
prelegentów

29

stoisk
wystawienniczych

Miejsce Kongresu
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

Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami
Monika Szydłowska
Menadżer Projektu
tel: 510 928 953
mail: szydlowska.monika@targikielce.pl
Targi Kielce SA
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

mkbr.targikielce.pl

