
Event Partnerships

Tickets

Stand

Promotie

Verslag

Stand in de networking ruimte gedurende het Congres.

Gratis entreetickets,  ter waarde van € 295,-  exclusief  BTW per 
kaart voor eigen gebruik en /  of  voor uw relat ies.

€ 50,-  kort ing op extra toegangskaarten d.m.v.  genummerde vouchers

Ful l  color advertentie in ons congresboekje (formaat A5).

Redactioneel  verslag op onze website met foto’s.

Interview met RiskCompliance TV ter plaatse in “De Groene 
Afslag” met branding van uw organisatie gedurende maximaal 4 
minuten. De gehele opname wordt door onze organisatie bewerkt, 
gemonteerd en wordt na uw goedkeuring geplaatst  op R&C TV op 
YouTube en www.riskcompliance.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.

Gold Silver
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€ 2.950,- ex. BTW € 1.950,- ex. BTW 

Kwaliteit van de presentaties

Presentatievaardigheden van de sprekers

Organisatie van het RiskCongres PublicValues

Locatie, het Meeting Center New Babylon in Den Haag

Culinaire verzorging tijdens ons Congres

    

    

    

    

    
200 

Bezoekers

92% 
Goed t/m uitstekend

Aanwezig

Tevredenheid 90%
beveelt het Congres 
bij een collega aan 

Evaluatie RiskCongres PublicValues, 6 april 2017 en 5 april 2018 op basis van 125 respondenten

WWW.RISKCONGRESPUBLICVALUES.NL

20
19

Uw contactpersoon is drs.  Michel  Klompmaker.  Hi j  helpt  u graag verder bi j  uw keuze en staat te uwer beschikking voor bi jkomende informat ie. 

U kunt hem bereiken via 06 – 815 14 205 en /  of  v ia e mai l  k lompmaker@riskcompl iance.nl 

CONTACT ADRES:  Wisselweg 33 - NL-1314 CB  ALMEREHET RISKCONGRES PUBLICVALUES IS EEN INITIATIEF VAN: Risk & Compliance Platform Europe  en IJM



Dinsdag 12 november 2019 - “De Groene Afslag” te Laren 

Congres Slavernij  en risico’s 
ketenaansprakeli jkheid

Internat ional  Just ice Mission heeft  z ich tot  doel  gesteld om 

wereldwi jd een einde te maken aan slaverni j .  Naar schatt ing 

leven wereldwi jd nog meer dan 40 mi l joen mensen in s laverni j , 

waaronder veel  k inderen in ontwikkel ingslanden. Daar l igt  nu 

de focus op, vandaar di t  Congres op dinsdag 12 november 

aanstaande in “De Groene Afslag” in Laren, want ook 

Westerse bedr i jven spelen een rol  b i j  het  in stand houden van 

kinderslaverni j .  Ketenaansprakel i jkheid komt steeds hoger op de 

agenda te staan en vormt een ser ieus r is ico voor internat ionaal 

opererende ondernemingen. Hoe daarmee om te gaan hoort  u op 

dinsdag 12 november aanstaande in “De Groene Afslag” in Laren. 

Aanvang programma om 14.00 uur.  

Internat ional  Just ice Mission en het Risk & Compl iance Plat form Europe 

hebben namel i jk  de handen ineen geslagen en organiseren di t  b i jzondere 

congres in de namiddag over de ketenaansprakel i jkheid van bedr i jven in 

relat ie tot  s laverni j .  Deskundigen vanui t  het  bedr i j fs leven komen aan het 

woord en delen met u hun eigen ervar ingen. Al les 

komt aan bod, het waarom, de r is ico’s ( f inancieel 

en reputat ie) ,  verslaggeving, wetgeving en last 

but  not least  de jur id ische consequent ies van 

niet-naleving van bestaande wetgeving. 

Als congreslocat ie hebben we bewust gekozen 

voor “De Groene Afslag” in Laren. U kunt als 

Event Partner prof i teren van deze bi jzondere 

namiddag door een keuze te maken ui t  één van de 

twee hiernavolgende pakketten. Don Ceder
Dagvoorzi t ter


