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Event Partnerships

Tickets

Stand

Promotie

Verslag

Congres

Stand / Roll ups in networking ruimte tijdens het Behavioral Risk Congres.

Gratis entree tickets, ter waarde van € 245,- per kaart voor 
eigen gebruik en / of voor uw relaties.

€ 50,- korting op extra toegangskaarten. (195 euro in plaats van 245 euro)

Full color A5 advertentie in ons congresboekje.

Een exclusieve tafel tijdens het networking diner met 

Professorendebat.

Redactioneel verslag op onze websites met foto’s.

Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Profile Company Profile (maximaal 150 woorden), uw adres en logo vermeld 
in ons congresboekje en website (met link naar eigen website).

Brochure en/of gadget in de goodie bag.

Gold Silver Bronze

  

  

  

  

 





 

 

6 3

€ 4.950,- € 2.950,- € 950,-
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Het Behavioral Risk Congres is een nieuw initiatief van het Risk & Compliance 
Platform Europe. Waarom dit Congres? Uit onderzoek blijkt dat als binnen 
organisaties (zowel bij financials als ook bij corporates)  er meer aandacht 
vanuit de top besteed wordt aan goed gedrag en cultuur er aanzienlijk 
minder issues spelen rond risico en compliance en dat het bedrijfsresultaat 
als gevolg daarvan toeneemt.

Dat klinkt natuurlijk mooi, maar blijft enigszins vaag. Hoe meet je immers 
die “soft controls”? 

Welaan, op het komende Behavioral Risk Congres 2016 worden voor het 
eerst concrete tools aangereikt om het ècht meetbaar te maken.

Het Congres begint om 15.15 uur en wordt afgesloten met een networking 
diner met als hoofdgerecht het Professorendebat over de meetbaarheid van 
“soft controls”.   

Schrijf u daarom nu online in en wij verwelkomen u graag op 6 december 
aanstaande op het Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn.

Behavioral Risk Congres 2016


