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MIĘDZYNARODOWY KONGRES
BIUR RACHUNKOWYCH

Międzynarodowy Kongres
Biur Rachunkowych
– centrum księgowego świata
w Targach Kielce

MIĘDZYNARODOWY KONGRES
BIUR RACHUNKOWYCH

Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych w Targach
Kielce, w ciągu kilku lat stał się rozpoznawalnym i ważnym
miejscem spotkań branży rachunkowo-księgowej.
Rachunkowość jest jedną z tych branż, które muszą bezustannie się rozwijać, aby móc dostarczyć swoim klientom
usługi wysokiej jakości. Dlatego, podczas MKBR uczestnicy
mogą dowiedzieć się, co świat technologii ma do zaoferowania biurom rachunkowym, ale też jaki sposób zaimplementować te rozwiązania, zarówno ze strony samych firm
i ich pracowników, jak i z punktu widzenia klientów.
MKBR to też możliwość spotkania i wymiany doświadczeń,
także pomiędzy ekspertami. Dotyczy to zarówno tej bardziej
formalnej strony, jakimi są prelekcje, jak i w przestrzeni
wystawienniczej, a nawet podczas bankietu.

Wykłady
i prezentacje

Osobiste spotkania
z regulatorami rynku

#ZbudujPrzyszłość

#ZdobądźWiedzę

Poznaj nowe trendy, nowości,
zyskaj inspiracje

Wymień doświadczenia,
zyskaj nowe kontakty,
zwiększ efektywność swojej firmy

Panele
dyskusyjne

Spotkania
biznesowe 1:1

Targi branżowe

Warsztaty
wyboru

Bankiet

#ZwiększDoświadczenie
Skorzystaj z wiedzy naszych Prelegentów,
zyskaj nowoczesne narzedzia
do swojej pracy

+

Strefa
Wystawiennicza
Zapoznaj się z ciekawą ofertą firm
z branży prezentowaną na stoiskach
promocyjnych

Strefa Kongresowa
Zdobądź 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.

Poznaj nowe
trendy

Zdobądź
nowe kontakty

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

• Eksperci na wyciągnięcie ręki
• Najlepsi prelegenci
• Spotkania w dogodnym czasie

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

„

Echa Kongresu 2021
To już kolejna edycja Kongresu, która
pokazuje, że wydarzenie się rozwija.
Widać, że zainteresowanie, po pierwsze
nowymi przepisami prawnymi, po drugie
zachowaniem relacji pomiędzy doradcami a biurami rachunkowymi, po trzecie
element technologiczny. To są trzy wątki,
które bardzo mocno interesują uczestników tego wydarzenia
Wiktor Doktór
Prezes Pro Progressio

To bardzo dobry pomysł, żeby w jednym
miejscu zebrać biura rachunkowe, ich
właścicieli i managerów, żeby porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.
Jako firma bardzo blisko współpracujemy
z biurami rachunkowymi. Mamy ponad
2000 biur w naszej ogólnopolskiej sieci
certyfikowanych biur rachunkowych i po
prostu nie mogliśmy pominąć tego
wydarzenia
Rafał Strzelecki
Prezes CashDirector S.A.

Mamy na celu odpowiadanie na potrzeby
naszych klientów. Obecnie największą
potrzebą naszych klientów to móc
połączyć się z księgowymi. Nie ma więc
lepszego miejsca, niż MKBR, aby
opowiedzieć o naszej ofercie szerszemu
gronu zainteresowanych

MKBR 2021
liczby i fakty

300

uczestników kongresu

ponad

40

prelegentów

Ewelina Rychlik
Fakturownia

27

Tak naprawdę, żeby być w tym biznesie,
żeby świadczyć te usługi jak najdłużej,
najłatwiej i najbardziej profesjonalnie,
trzeba być na takim kongresie

prezentowanych
firm

16

wystąpień eksperckich
i paneli moderowanych

Marek Urban
księgowy, uczestnik MKBR

14 h

merytorycznych wykładów
i warsztatów

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

Polub nas na:
KSIĘGOWOŚĆ 4.0

MKBR

Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami
Monika Hyb
Przyjmowanie zgłozeń:
tel: 518 419 170
mail: hyb.monika@targikielce.pl
Targi Kielce SA
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

mkbr.targikielce.pl

