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Hét event voor de
Nederlandse Credit
Management sector
Credit Expo is een jaarlijks terugkerend evenement voor de Nederlandse Credit Management community.
Credit Expo brengt vraag en aanbod op het gebied van Credit Management op één dag bij elkaar door
middel van een kwalitatief hoogstaand programma in combinatie met een vakbeurs waar innovatieve
dienstverleners de laatste trends en ontwikkelingen binnen de sector presenteren. Daarmee biedt
Credit Expo bezoekers een compleet overzicht van de Nederlandse markt voor Credit Management en
daaraan gerelateerde producten en diensten. De zeventiende editie vindt plaats op dinsdag 8 november
2022 en staat in het teken van het thema “High Performance”. Ben je actief in de sector en wil je op één dag
met een groot aantal prospect en klanten in contact komen? Dan is dit evenement de perfecte gelegenheid
om je producten of diensten aan de markt te tonen.

Vakbeurs
Op de beursvloer van Credit Expo worden innovatieve
producten en diensten op het gebied van Credit (Risk)
Management in de breedste zin van het woord
gepresenteerd. De volgende segmenten zijn
vertegenwoordigd:
• Credit Management software
• E-invoicing software
• Dataleveranciers B2C/B2B
• Kredietinformatiebureaus
• Mandaat serviceproviders
• Payment serviceproviders
• Kredietverzekeraars
• Financiële opleiders
• Factoringbedrijven
• Detacheringbureaus
• Deurwaarderskantoren
• Incassobureaus
• Consultancy
• Outsourcing

Presentatie
Als platinum en als gold partner heb je de mogelijkheid om
één presentatie van 45 minuten te verzorgen als onderdeel
van het doorlopende programma. Het geven van een
presentatie is een uitstekende manier om in korte tijd met
een groot aantal prospects in contact te komen. Zorg ervoor
dat je een innovatieve insteek kiest die aansluit bij het thema
‘High Performance’ waarmee je de toegevoegde waarde
van jouw producten en/of diensten inhoudelijk onder de
aandacht brengt. Ook adviseren wij om zelf actief relaties uit
te nodigen voor het bijwonen van je presentatie. Wij dragen
uiteraard bij aan de promotie van jouw presentatie door

middel van onze socials, e-zines, website en beurswijzer.
Bovendien verzorgen wij een break-out zaal voorzien van
moderne av-apparatuur.

Rondetafelsessie
Een rondetafelsessie is een interactief gesprek van
75 minuten tussen een geselecteerde groep credit
professionals. Deelnemers worden op persoonlijke titel door
ons uitgenodigd op basis van een wishlist, die in overleg
wordt opgesteld. Het rondetafelgesprek is besloten en
wordt begeleid door een moderator die vooraf de inhoud
en de doelstellingen afstemt. Een rondetafelsessie is een
perfect instrument om op basis van inhoud direct de dialoog
aan te gaan met de belangrijkste prospects uit je doelgroep.
Om de kwaliteit van de interactie te waarborgen is de
groepsgrootte beperkt tot maximaal zestien deelnemers.
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Thema: High Performance

Expertsessie
Tijdens een expertsessie worden relevante trends en
ontwikkelingen in een tijdsbestek van 45 minuten besproken
door toonaangevende experts uit het vakgebied. Denk aan
recente wijzigingen in wetgeving, ontwikkelingen als data
analytics, machine learning en kunstmatige intelligentie en
baanbrekende onderzoeksresultaten binnen het vakgebied.
De expertsessies worden georganiseerd in samenwerking
met kennispartners zoals de Vereniging voor Credit
Management en dienen als impuls ter verhoging van het
aantal bezoekers.

VVCM Credit Management Innovation
Award 2022
Wint jouw bedrijf de VVCM Credit Management Innovation
Award 2022? De VVCM Credit Management Innovation
Award is bedoeld voor organisaties die met succes een
nieuw product of nieuwe dienst hebben ontwikkeld dat
heeft geleid tot een aantoonbare positieve doorbraak in de
manier waarop Credit Management wordt toegepast.
De VVCM Credit Management Innovation Award 2022 wordt
tijdens Credit Expo uitgereikt. Je kunt je bedrijf aanmelden bij
het secretariaat van de VVCM via secretariaat@vvcm.nl

Credit Expo, hét jaarlijkse kennis- en netwerkevent voor
de Nederlandse Credit Management Community, staat
dit jaar in het teken van het thema High Performance.
Het zijn uitdagende tijden voor Credit Managers.
Corona heeft wereldwijd voor verstoringen in supply
chains gezorgd. Daarnaast zorgt de oorlog in Oekraïne
voor toenemende economische onzekerheid en
stijgende prijzen, wat bijgedragen heeft aan de huidige
hoge niveaus van geldontwaarding. Dit resulteert in
financiële onzekerheid voor brede groepen in de
samenleving. Tegelijkertijd zijn er sectoren die tijdens
de coronacrisis grote verliezen hebben geleden, die
dankzij steunmaatregelen overeind zijn gebleven.
Nu deze maatregelen worden afgebouwd heeft de
Credit Manager de uitdaging om al deze factoren te
vertalen naar zakelijke risico’s en een klantgericht
Credit Management beleid. High Performance is een
pragmatische managementmethode waarmee je
significant betere resultaten kunt behalen door slimmer te
werken. Tijdens Credit Expo 2022 gaan we op zoek naar
de kenmerken van High Performance organisaties en hoe
als je Credit Manager het allerbeste uit jezelf, je team en je
partners kunt halen om tot High Performance te komen.

Uniforme standbouw





Nieuwsbrief Creditexpo.nl
Credit Expo stuurt wekelijks een nieuwsbrief aan ongeveer
7.000 credit professionals. Het is de enige onafhankelijke
nieuwsbrief gericht op de Nederlandse Credit Management
community. Als partner kun je gedurende het jaar kosteloos
twee redactionele berichten in de nieuwsbrief plaatsen.
Het is ook mogelijk om (tegen
meerkosten) een exclusief interview
met een directielid of één van je
klanten te maken. Berichten uit de
nieuwsbrief worden regelmatig
doorgeplaatst in onze sociale
medianetwerken waaronder Twitter
(2.000 volgers) en LinkedIn (8.500
groepsleden). Bekijk onze
mediakaart voor meer informatie.

Credit Expo biedt uniforme stands in de afmetingen 18 m2,
9 m2 en 6 m2. De stands worden turnkey geleverd en zijn
voorzien van meubilair, verlichting en elektriciteit. Je kunt de
uniforme standbouw desgewenst (voor eigen rekening) zelf
in overleg met de standbouwer aanpassen op basis van
jouw specifieke wensen. Het is ook mogelijk om je eigen
stand te laten ontwerpen. Je hoeft dus geen gebruik te
maken van de uniforme standbouw. De details inzake de
standbouw en alle overige praktische details met betrekking
tot deelname als partner staan beschreven in het digitale
handboek dat eind september wordt gepubliceerd.

Toegangsbeleid
Credit Expo is gratis te bezoeken voor professionals die als
beleidsbepaler of als eindgebruiker betrokken zijn bij de
inzet en/of inkoop van oplossingen op het gebied van
credit en cash management ten behoeve van hun eigen
organisatie. Personen die werkzaam zijn voor of namens een
toeleverancier, intermediair of adviesbureau gericht op
creditmanagers behoren niet tot de bezoekersdoelgroep en
hebben geen gratis toegang. Elke partner ontvangt een
onbeperkt aantal registratiecodes om naar eigen inzicht
onder prospects en/of relaties behorend tot de doelgroep
te verspreiden. Daarnaast ontvangt elke partner een beperkt
aantal registratiecodes om relaties die niet tot
bezoekersdoelgroep behoren gratis uit te nodigen.
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Locatie
Credit Expo 2022 wordt gehouden bij 1931 Congrescentrum
’s-Hertogenbosch, één van de meest unieke locaties van
Nederland. 1931 ligt aan de rand van het historische centrum
en centraal ten opzichte van de grote steden in Nederland.
Vanuit Amsterdam en Rotterdam ben je er binnen een uur. Er
zijn bovendien meer dan voldoende (4.000) parkeerplaatsen.
Ook per openbaar vervoer is 1931 goed bereikbaar.
1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ’s-Hertogenbosch
www.1931.nl

Datum en openingstijden
Credit Expo 2022 is voor bezoekers geopend op dinsdag
8 november van 9:00 tot 18:00 uur.

Partners Credit Expo 2021
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Sponsor & Expositiemogelijkheden
Platinum

Gold

Silver

Brons

Investering (exclusief BTW)

€ 12.500

€ 7.500

€ 4.500

€ 3.500

Afmeting standaard stand

18 m2

18 m2

9 m2

6 m2

Presentatie van 45 minuten

✓

✓

€ 500

✗

Rondetafelsessie van 75 minuten

✓

✗

✗

✗

Lunchvouchers

12

6

4

2

Advertorial (interview) in nieuwsbrief

✓

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

Logo op uitnodigingskaarten

✓

✗

✗

✗

Logo op registratiebevestiging

✓

✗

✗

✗

Logo op de homepage creditexpo.nl

✓

✗

✗

✗

Logo in creditexpo.nl nieuwsbrief

✓

✗

✗

✗

Bedrijfsprofiel op creditexpo.nl

✓

✓

✓

✓

Waarom deelnemen?

Interesse in deelname?

• Je ontmoet ruim 1.000 relaties, klanten en prospects
op één dag.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden
contact op met:

• Je bedrijfsnaam loopt mee in onze marketing
campagne waarmee ruim twintigduizend finance en
credit professionals in Nederland worden bereikt.
• Credit Expo wordt sinds 2005 jaarlijks georganiseerd
en is het grootste en beste bezochte event op het
gebied van Credit Management in Nederland.
• Jaarlijks nemen ruim 40 partners deel aan Credit Expo
en waarderen het event met een 8,4.

Next Level Academy BV
Next Level Academy BV
Jan Vrijmanstraat 293
1087 MN Amsterdam
T: +31 (0)20 - 672 1371
E: info@creditexpo.nl
Serge van Groningen
Organisator
M: 06 - 290 227 91
E: serge@creditexpo.nl
Marcel Wiedenbrugge
Sales Manager
M: 06 - 459 026 01
E: marcel@creditexpo.nl
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