Konkurs

Główny księgowy roku
zaproszenie do współpracy
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Szanowni Państwo,
GORĄCO ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W NASZĄ INICJATYWĘ. GŁÓWNY
KSIĘGOWY ROKU TO KONKURS OGÓLNOPOLSKI, ORGANIZOWANY PRZEZ
RUSSELL BEDFORD POLAND I RB AKADEMIĘ – FIRMĘ DOSTARCZAJĄCĄ
NA POLSKI RYNEK SZKOLENIA MIĘDZY INNYMI DLA KSIĘGOWOŚCI.
W konkursie wybieramy trzy księgowe, wyróżniające się wiedzą, doświadczeniem i pasją do swojej pracy. Pod tym
kątem stworzyliśmy portal, na którym księgowe będą wypełniać specjalny test, pozwalający nam wybrać kilkadziesiąt
z nich.
Jury wybierze trzy księgowe, które otrzymają pakiet nagród. Specjalną nagrodę otrzyma także w kategorii dodatkowej
– księgowy blog roku.

PR WOKÓŁ KONKURSU
•

mailingi do bazy 7 tys. głównych księgowych oraz do bazy 200 tys. kontaktów biznesowych
– dyrektorów, prezesów firm,

•

bannery reklamowe na stronach patronów i na blogach tematycznych,

•

informacja telefoniczna podczas sprzedaży szkoleń,

•

reklamy w radiu (RMF) i w prasie oraz na portalach tematycznych, a także na portalach
opiniotwórczych, jak Forbes, Wprost.

Gala konkursu odbędzie się 07 kwietnia 2020 roku, podczas gali odbędzie się losowanie nagród: biżuteria, zegarki,
bony zakupowe.
Korzyści z dołączenia do partnerów, sponsorów lub patronów inicjatywy to dla wszystkich współtworzących z nami
Głównego Księgowego Roku potężne narzędzie promocyjne. Państwa logo znajdzie się w gronie najznamienitszych
organizacji i firm, docierających do klienta z górnej półki. Nazwa firmy pojawi się w informacjach prasowych, spotach
reklamowych i na bannerach promocyjnych. Konkurs nie będzie jednorazową inicjatywą. Zapewniamy długofalową
współpracę przynoszącą Państwa firmie/organizacji wymierne korzyści płynące z solidnego PR marketingu.
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Kapituła konkursu

dr Andrzej Dmowski

dr hab. Marcin Jamroży

PRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Doktor nauk prawnych,
Adwokat,
doradca podatkowy,
certyfikowany księgowy,
doradca restrukturyzacyjny.

Doktor habilitowany nauk
ekonomicznych,
Doktor nauk prawnych,
Profesor nadzwyczajny
w Instytucie Finansów SGH.

Grzegorz Błaszkowski

Grażyna zaremba

Biegły rewident,
ACCA.

Doradca podatkowy,
Certyfikowany księgowy.
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Sławomir Halbryt
Prezes Regionalnej Izby
Gospodarczej Pomorza
Prezesa Bałtyckiego Centrum
Transferu Technologii

Patron honorowy

Nagrody w konkursie
KAŻDA Z UCZESTNIKÓW BĘDĄCYCH
W konkursie wybieramy trzy księgowe, wyróżniające się wiedzą, doświadczeniem i pasją do swojej pracy. Pod tym
kątem stworzyliśmy portal, na którym księgowe będą wypełniać specjalny test, pozwalający nam wybrać kilkadziesiąt
z nich.
Jury wybierze trzy księgowe, które otrzymają pakiet nagród. Specjalną nagrodę otrzyma także w kategorii dodatkowej
– księgowy blog roku.

NAGRODY W KONKURSIE
•

oprogramowanie PDWA ERP do przeprowadzenia procesów sprzedażowych i prowadzenia
projektów,

•

pobyt w hotelu, z pakietem spa,

•

nagrody rzeczowe

•

dostęp do publikacji Dziennika Gazety Prawnej,

•

darmowe szkolenia RB Akademii

Kontakt
KATARZYNA KOŁBUŚ
PR Manager
email: katarzyna.kolbus@
russellbedford.pl
tel: 531 522 925
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