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Event Partnerships

Tickets

Stand

Promotie

Verslag

Stand t i jdens het Accountancy Event 2021 in de netwerkruimte.

Gratis entreetickets,  ter waarde van € 495,-  per stuk voor eigen 
gebruik en/of voor uw relat ies.

€ 50,-  kort ing op extra toegangskaarten

Ful l  color advertentie en company profi le (maximaal 150 woorden) 
met adresgegevens en logo in ons congresboekje (formaat A5).

Logo en company profi le op onze speciale congreswebsite met l ink

RiskComplianceTV opname met branding van uw organisatie 
gedurende maximaal 4 minuten. Het interview wordt geplaatst  op     
Gold r iskcompliance.nl  en mag ook door u vri j  worden verspreid.

Profile Company Profi le (maximaal 150 woorden),  uw adres en logo 
vermeld in ons congresboekje en op onze website.
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€ 4.950,- ex. BTW € 1.950,- ex. BTW 



Lokaal BestuurLokaal Bestuur

Redactioneel  verslag op onze website.    

WWW.ACCOUNTANCYEVENT.NL

Dinsdag 2 november 2021 - Van der Valk Hotel A1, Amersfoort 

Waarom organiseren we dit  Accountancy Event?  

Het Accountancy Event is een in i t iat ief  van het Risk & Compl iance 

Plat form Europe en Publ ic Values en wordt di t  jaar georganiseerd in het 

Van der Valk Hotel  Amersfoort-A1 .

Het Accountancy Event 2021 staat in het teken van cont inuï te i t  en 

sof tware en is bestemd voor accountants en registercontrol lers.  Welke 

r is ico’s lopen zi j ,  hoe ver loopt het toezicht  en welke moderne tools 

kunnen gebruikt  worden. Het Accountancy Event is bi j  u i tstek interact ief . 

We starten exact om 14.30 uur met plenaire programma en na de 

netwerkborrel  bent u van harte welkom bi j  het  d iner met onze speciale 

gastspreker.

Voordelen Event Partnership Accountancy Event   

Als Event Partner van het Accountancy Event bent u ui tstekend 

geposi t ioneerd bi j  veel  besl issers en inf luencers ui t  de accountancy 

sector,  corporates en de overheidssector.

U bent als Event Partner op de dag zel f  z ichtbaar als organisat ie / 

onderneming maar ook daarvoor in aanloop naar het Event en daarna.

Het Accountancy Event is bi j  u i tstek interact ief  en er is veel  ru imte 

voor networking. Er is voldoende gelegenheid om te netwerken 

met inachtneming van de geldende maatregelen rond COVID-19. 

De congreslocat ie,  Van der Valk Hotel  Amersfoort-A1 voldoet wat 

betref t  vent i lat ie en recirculat ie ruimschoots aan de r icht l i jnen vanui t 

bouwbeslui t ,  ARBO en de meest recente adviezen van het RIVM. In de 

zaal  en in de foyers v indt  automat ische gestuurde luchtverversing plaats 

op basis van ingestelde CO2-waardes.


