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Pierwsze w Polsce spotkanie całej branży
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Konferencje tematyczne
Dedykowane panele dyskusyjne
Szkolenia
Spotkania biznesowe 1:1
Warsztaty podatkowe i technologiczne
Osobiste spotkania z regulatorami rynku
Targi branżowe
Kilkuset uczestników
Wieczorna Gala z programem artystycznym i bankietem

Pierwszy krok do przyszłości Twojej firmy zaczyna się tam,
gdzie inni boją się go zrobić...
Początki są trudne. Początki są pełne obaw, potknięć i prób. Ty jesteś
już krok dalej. Pewnie stoisz na nogach, ale wciąż czegoś Ci brakuje.
Mamy dla Ciebie wydarzenie, jakiego brakowało w branży finansowej.
Wydarzenie, które pozwoli Ci na nowo zdefiniować cele i kierunek rozwoju
Twojej firmy – I OGÓLNOPOLSKI KONGRES BIUR RACHUNKOWYCH.
Dwa dni, jedno miejsce, setki ludzi z branży, wyśmienita kadra prelegentów
i rozwiązania, które popchną Cię na właściwą ścieżkę. Pamiętaj - aby być
pierwszym, trzeba czasem zrobić coś po raz pierwszy.

Jak rozwijać swój biznes?
Podczas Kongresu uzyskasz odpowiedzi na wiele nurtujących Cię
pytań, m.in.
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Jak minimalizować koszty obsługi MŚP?
Jak automatyzować procesy w biurze księgowym, aby rozwijać swój
biznes?
Jak zarządzać relacjami z Klientami SMP, czyli oczekiwania klientów
kontra rzeczywistość?
Jak wykorzystać swój autorytet do rekomendacji rozwiązań
ułatwiających działalność SME?
Zobacz, jak robią to duzi gracze na rynku i zostań liderem zmiany.
Co sieć może dać zrzeszonym w niej biurom rachunkowym?
Jak budować wzrost wartości biura rachunkowego
przez pryzmat wzrostu wartości kapitału?

Jakie tematy będziemy poruszać?
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Pozyskanie nowego klienta biura rachunkowego.
RODO - nowe wyzwania dla biur rachunkowych.
Jak korzystać z nowych technologii, aby zautymatyzować procesy.
Zwiększenie zakresu działaności klienta, a lokalność biura.
Bezpieczeństwo danych.
Zarządzanie ryzykiem błędu ludzkiego poprzez standaryzację
i automatyzację procesów.
Ryzyka prowadzenia działaności przez biura rachunkowe,
a polisy ubezpieczeniowe.
Wiarygodność finansowa wobec klientów.
Standaryzacja procesu handlowego i operacyjnego.
Problemy dokumentacyjne biur rachunkowych, a obowiązki
wynikające z ustawy o rachunkowości.

Wybitni Goście i Prelegenci
podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a wśród nich:
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Tadeusz Kościński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości
i Technologii
Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości
i Technologii
Prof. dr hab. Witold Modzelewski - najbardziej znany specjalista
w dziedzinie podatków i prawa podatkowego w Polsce
Jerzy Koniecki - Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce, Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie
Wiktor Doktór - Prezes Fundacji Pro Progressio
Kancelarie Prawne
Wiodące instytucje sektora finansowego
Firmy technologiczne
Firmy doradcze

Weź udział w wyjątkowym, pierwszym w Polsce Kongresie
Biur Rachunkowych - platformie wymiany wiedzy, doświadczeń
i usług. Poznaj narzędzia obliczone na Twój sukces...
Na co możesz liczyć?
- wybitna kadra prelegentów
- atrakcyjne warunki uczestnictwa
- praktyczna i aktualna wiedza
- rozwiązania skalibrowane do potrzeb Twojej firmy
- okazja do branżowego networkingu

Już dziś dołącz do wydarzenia
po niesamowitą porcję wiedzy i kontaktów.
Zadzwoń lub napisz, aby dołączyć do
I OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU BIUR RACHUNKOWYCH
Specjalista ds. organizacji kongresu
Katarzyna Wójcik
tel. 660 053 206, 41 / 365 13 19
wojcik.katarzyna@targikielce.pl
EPSA BPO S.A.
ul. Stawki 2,
00-964 Warszawa
www.okbr.pl

TARGI KIELCE S.A.
ul. Zakładowa 1,
25-672 KIELCE
www.okbr.targikielce.pl

Zarejestruj się!
www.okbr.targikielce.pl
okbr@targikielce.pl
EPSA BPO S.A.
Innowacyjny integrator niezależnych podmiotów współpracujących
ze sobą w obsłudze klientów z sektora SME w Polsce. Dziś EPSA BPO
S.A. jest siecią niezależnych firm członkowskich, które mają w sumie
ponad 10 biur, 25 partnerów i 250 pracowników dbających o interesy
klientów wywodzących się przeważnie z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw.
TARGI KIELCE S.A.
jeden z dwóch wiodących liderów targowych w Polsce. Targi Kielce
to rocznie ponad 248 000 zwiedzających i gości z blisko 60 krajów,
7 600 firm oraz 255 000 m2 wynajętej powierzchni wystawienniczej.
W kalendarzu Targów Kielce jest ponad 70 wydarzeń - targów,
wystaw i 700 konferencji rocznie.
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