13 december 2018
MeetingDistrict Nieuwegein
PARTNERSHIPS & EXPOSEREN
Op donderdag 13 december 2018 organiseert de vereniging Novak de
tweede editie van de Dag van de mkb-accountant.
Een dagvullend programma met topsprekers dat in het teken staat
van ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling en vaktechniek. En
bovendien een mooie gelegenheid voor mkb-accountants om elkaar
en leveranciers te ontmoeten.
We verwachten wederom meer dan 400 mkb-accountants van kleine
en middelgrote kantoren. Hun interessegebied is breed; van
Ludi Bavius
AA, gericht op de (mkb-)praktijk en actuele
vaktechnische
informatie
NAHV
Accountants, in
Alphen
aan den Rijn,
ontwikkelingen
het accountantsberoep
tot aan accountancy
Novak-lid sinds 1999
gerelateerde
onderwerpen als ICT, belastingen en pensioenen.
Als relatie van Novak bieden wij u de mogelijkheid om partner van
dit evenement te worden of als exposant deel te nemen.

De Dag van de mkb-accountant sluit aan op de kernwoorden van Novak:
dynamisch, inhoudelijk-professioneel en gericht op de mkb-praktijk,
waar doorpakken, betrokkenheid en efficiency zwaar worden gewogen.
Het evenement wordt gehouden in het MeetingDistrict
RichardNieuwegein.
den Hertog,
Den Hertog Boomkwekerij,
Voor het programma verwijzen we u graag naar
Benthuizen
www.dagvandemkbaccountant.nl.
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Event partner 2018

Exposant

• Naam van uw organisatie verbonden aan de Dag van de
mkb-accountant 2018

• Standruimte 6m2 (3mx2m) in de centrale ontvangstruimte, waar
ook de cateringpunten aanwezig zijn

• Vermelding van uw logo op alle uitingen behorende bij het
evenement

• Tafel van 2m lang

GROEIEN

• Mogelijkheid om de naam van uw organisatie te verbinden
aan een programma-onderdeel
(“mede mogelijk gemaakt door + logo”)
• Artikel in het Novak Accountants Magazine gerelateerd
aan het evenement

DOE JE SAMEN

• 1 statafel + 2 krukken
• Stroomvoorziening en wifi
• Mogelijkheid tot het plaatsen van een zelf meegebrachte
achterwand en/of roll-up banners
• Logo vermelding op de website van het evenement

• Informatiestand tijdens het evenement

• Toegang en lunch voor 2 personen die de stand bemannen

• 10 relaties uitnodigen voor het evenement

€Als
6.000,excl. btw (eenmalig)
€ 1.650,- excl. btw
mkb-accountant
staat u dichtbij uw klanten. U begrijpt waar ondernemers

mee zitten en voorziet hen van advies op maat. Samen werkt u aan een optimaal

Word ook lid
Kijk op novak.nl

Heeft u interesse in een partnership of wilt u exposant worden tijdens de Dag van de mkb-accountant op 13 december 2018?
resultaat.
Dat doen
wijGuus
bij Novak
ook. Met u.ofWij
denken
graag(06-30475951).
met u mee,
Neem
dan contact
op met
Ham (06-51186741)
Martijn
Kampshoff

ondersteunen u in uw werk en behartigen uw belangen.
.

Novak. Voor de mkb-accountant.
Voor de mkb-accountant.
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STANDRUIMTE / PLATTEGROND

Richard den Hertog,
Den Hertog Boomkwekerij,
Benthuizen
Ludi Bavius AA,
NAHV Accountants, Alphen aan den Rijn,
Novak-lid sinds 1999
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