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Rozwój
Biznesu
Księgowego

Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych
to spotkanie służące wymianie doświadczeń
i usług, na którym obecni będą wszyscy liczący
się gracze branży finansowej oraz rachunkowej.
Zapraszamy właścicieli biur rachunkowych, księgowych
i dostawców usług finansowych do Targów Kielce. MKBR to
szansa, aby pogłębić relacje i wspólnie debatować nad przyszłością sektora małych i średnich firm. Profesjonalna obsługa
firm w zakresie księgowości to odpowiedzialna i pełna wyzwań
praca, która wymaga nieustannej aktualizacji wiedzy i poszerzania kompetencji.
Uczestnicy wezmą udział w warsztatach oraz panelach
dyskusyjnych. Prelegenci podejmą tematy zarządzania kosztami, sposobów sprzedaży usług, zmian w przepisach oraz
doboru klientów, w celu zwiększenia przychodów, digitalizacji
i automatyzacji w pracy księgowych.
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Rundy stolikowe

• Jak sprzedawać w biurze, aby zarabiać uzyskując jak
najwyższe ceny?
• Jak zarządzać ludźmi, aby uzyskiwać jak najwyższe marże?
• Dokumentacja papierowa, zdygitalizowana oraz elektroniczna
• Jak zapisywać, jak udostępniać dokumenty pracownikom?
• Jak archiwizować dokumenty?
• Automatyzacja procesów w biurze księgowym

Wykłady i prelekcje
tematyczne

Panele eksperckie
Spotkania
biznesowe 1:1
Sesje warsztatowe

Spotkanie
całej branży

Osobiste spotkania
z regulatorami rynku

Warsztaty tematyczne
do wyboru

Jakie tematy
będziemy poruszać?

Na co możesz liczyć?
• Wybitną kadrę prelegentów
• Atrakcyjne warunki uczestnictwa
• Praktyczną i aktualną wiedzę
• Rozwiązania skalibrowane do potrzeb Twojej firmy
• Branżowy networking

Kogo spotkasz
na Kongresie?

Wieczorna Gala z programem
artystycznym i bankietem
Wystawa branżowa

Kilkuset uczestników
Lunche i przerwy kawowe
w cenie udziału

• Właścicieli i osoby zarządzające biurami rachunkowymi
• Regulatorów rynku
• Ustawodawców i władze lokalne
• Dostawców usług
• Specjalistów w dziedzinie rachunkowości i finansów

Już dziś dołącz
do wydarzenia
po niesamowitą porcję
wiedzy i kontaktów

Zadzwoń lub napisz:
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

