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Doelgroep exposanten 
Op Credit Expo presenteren de toonaangevende bedrijven 
uit de sector hun innovatieve producten en diensten op 
het gebied van creditmanagement in de breedste zin van 
het woord.
• Creditmanagement software
• E-invoicing software – elektronisch factureren
• Mandaat payment service providers
• Dataleveranciers B2C en B2B
• Handelsinformatie - kredietinformatie
• Software voor big data analyses
• Kredietverzekeraars
• Factoringbedrijven
• Opleidingsinstituten
• Detacheringbureaus
• Deurwaarderskantoren
• Incassobureaus
• Consultancy
• Outsourcing

Uniforme standbouw
Credit Expo biedt uniforme stands in de afmetingen 18 m² 
en 9 m². De stands worden turn-key geleverd en zijn 
voorzien van meubilair, verlichting en elektriciteit. U kunt 
de uniforme standbouw desgewenst voor eigen rekening en 
in direct overleg met de standenbouwer laten aanpassen op 
basis van uw specifieke wensen. Het is ook mogelijk om uw 
eigen stand te laten ontwerpen en dus geen gebruik te 
maken van de uniforme standbouw. De details inzake de 
standbouw en alle overige logistieke zaken staan beschreven 
in het digitale deelnemershandboek dat in september 2019 
via e-mail aan alle exposanten wordt verzonden.

Netwerken & business
Credit Expo brengt vraag en aanbod in één dag bij elkaar in 
een inspirerende omgeving door middel van een vakbeurs 
in combinatie met een kwalitatief hoogwaardig 
seminarieprogramma en netwerking. Daarmee biedt Credit 
Expo de bezoekers een compleet overzicht van de 
Belgische markt voor creditmanagement en daaraan 
gerelateerde producten en diensten.

5de editie
Credit Expo wordt sinds 2015 jaarlijks georganiseerd door 
Next Level Academy BV uit Amsterdam (specialist in 
creditmanagement evenementen en trainingen) in 
samenwerking met het Belgische Instituut voor 
Kredietmanagement (IvKM). De vorige 4 edities vonden 
plaats in Flanders Expo Gent, Brabanthal Leuven en 
Docks Dome Brussel, en werden bezocht door gemiddeld 
500 creditmanagers, debiteurenbeheerders en andere 
professionals. Van de eerste lustrumeditie wil de organisatie 
iets speciaals maken. En dat willen we graag in partnership 
met de exposanten doen. Credit Expo wil dé jaarlijkse 
afspraak voor relatiemarketing zijn.

Meer dan een vakbeurs
Credit Expo is dus meer dan een vakbeurs. Het 
vakinhoudelijke seminarieprogramma (gratis voor de 
bezoekers) zal nog verder uitgebouwd worden. In deze 
seminaries, infosessies, productpresentaties, expertsessies, 
workshops… komen alle aspecten van het moderne 
creditmanagement aan bod. Verder zet de organisatie volop 
in op het faciliteren van netwerking, o.a. met de uitreiking 
van de 2de IvKM Credit Management Innovation Award 
tijdens het afsluitende happy hour.
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Presentaties door de exposanten
Als exposant heeft u de mogelijkheid om maximaal één 
presentatie van 45 minuten te verzorgen in een volledig 
ingerichte zaal voorzien van moderne AV-apparatuur. 
Het geven van een seminarie, lezing, infosessie, product-
presentatie of workshop is een uitstekende methode om in 
korte tijd op een interactieve manier met een groot aantal 
prospecten in contact te komen. Van belang is dat u een 
actueel onderwerp behandelt waarmee de toegevoegde 
waarde van producten en/of diensten inhoudelijk onder 
de aandacht wordt gebracht. Nodig zelf proactief uw 
relaties uit voor het bijwonen van uw presentatie. 
Platinum en Gold partners hebben reeds een presentatie in 
het sponsorpakket zitten.

Expertsessies
Om het lezingenprogramma voor de bezoekers nog 
aantrekkelijker te maken, zorgt de organisatie voor extra 
sessies door experten. Denk daarbij aan relevante trends en 
ontwikkelingen, wijzigingen in zowel nationale als Europese 
wet- en regelgeving, technologische innovaties of 
spraakmakende onderzoeksresultaten. De expertsessies 
worden georganiseerd in samenwerking met kennispartners 
waaronder het Instituut voor Kredietmanagement (IvKM). 
Vanzelfsprekend kunt u als exposant ook zelf een expert uw 
eigen sessie laten verzorgen.

Thema: digitale transformatie
Ook creditmanagers hebben dagelijks te maken met de 
impact en kansen van digitalisering en de disruptie door 
nieuwe technologieën (artificiële intelligentie, business 
intelligence, big data, data analytics, blockchain, bitcoin, 
software, cybersecurity…). Hoe gaan ze hier mee om en hoe 
benutten ze de ongekende mogelijkheden? Tijdens de 
lezingen op Credit Expo 2019 kunnen ze deze nieuwe 
innovatieve ideeën omtrent digitale transformatie ontdekken 
en inspiratie opdoen. Als exposant kunt u uw expertise ter 
zake niet alleen presenteren op uw stand, maar ook tijdens 
een lezing of workshop.

Doelgroep bezoekers
Controller, Credit analyst, Credit controller, Credit manager, 
Credit risk manager, CFO, Financieel directeur, Financieel 
manager, Hoofd debiteurenbeheer, ICT manager, 
Inkoopmanager, Manager collections, Medewerker 
debiteurenbeheer, Risk manager, Treasury manager… 
De organisatie legt de nadruk op de kwaliteit van de 
bezoekers, niet op kwantiteit.

Beurscatalogus Credit Expo 

Voorafgaand aan Credit Expo 
wordt een beurscatalogus (in de 
vorm van een A4 magazine) 
gemaakt. In de catalogus 
wordt het volledige lezingen-
programma opgenomen 
evenals de bedrijfsprofielen van 
de deelnemers en een 
plattegrond van de beursvloer. 
Daarnaast worden er een aantal 
redactionele artikelen 
geplaatst. De beurscatalogus 
wordt tijdens Credit Expo 
verspreid onder alle 
bezoekers. Platinum Partners 
hebben reeds een 1/1 pagina 
in full colour (geen voorkeurspositie) in het 
pakket zitten. Overige exposanten kunnen in de catalogus 
adverteren tegen de volgende tarieven.

Full Colour Tarief

Cover 4 (achterpagina, 1/1 pagina) € 1.000

Cover 2 of 3 (1/1 pagina) € 800

1/1 pagina naast beursplattegrond € 800

1/1 pagina (binnenwerk) € 600

Donderdag 18 oktober 2018, Docks Dome, BrusselJeudi 18 octobre 2018, Docks Dome, Bruxelles

BeurscatalogusCatalogue du salon

VAKBEURS VOOR CREDIT MANAGEMENT | SALON DU CREDIT MANAGEMENT

BEURSPLATTEGRONDPLAN DU SALON
SEMINARIE-PROGRAMMAPROGRAMME DES SÉMINAIRES

EXPOSANTENOVERZICHT LISTE DES EXPOSANTS

www.creditexpo.be

IvKMInstituut voor Kredietmanagement vzw

CREDIT EXPO 2018
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Strikt toegangsbeleid
Credit Expo is uitsluitend gratis te bezoeken voor 
professionals die als beleidsbepaler of als eindgebruiker 
betrokken zijn bij de inzet van oplossingen op het gebied van 
creditmanagement binnen hun eigen organisatie. Personen 
die werkzaam zijn voor of namens een leverancier, inter-
mediair of adviesbureau gericht op creditmanagers hebben 
geen gratis toegang. Elke exposant ontvangt een beperkt 
aantal uitnodigingskaarten om naar eigen inzicht onder 
relaties behorend tot de doelgroep te verspreiden (een must 
voor het succes van uw beursdeelname). De organisatie 
behoudt zich het recht voor om aanmeldingen af te wijzen 
indien blijkt dat deze niet tot de doelgroep behoren. 

E nieuwsbrief Creditexpo.be
Credit Expo verzendt periodiek een digitale nieuwsbrief aan 
2.000 finance en credit professionals. De aan Credit Expo 
deelnemende bedrijven kunnen gratis persberichten in de 
e-nieuwsbrief plaatsen. Het is ook mogelijk om een 
advertorial te laten maken bijvoorbeeld door middel van een 
interview met een directielid of één van uw klanten. 
Berichten uit de e-nieuwsbrief worden regelmatig 
doorgeplaatst in de LinkedIn-groepen van Credit Expo.

IvKM Credit Management Innovation 
Award 2019 (2de editie)
De IvKM Credit Management Innovation Award is 
bedoeld voor mensen en/of organisaties die met succes 
een innovatieproject hebben afgerond dat heeft geleid 
tot een aantoonbare positieve doorbraak in de manier 
waarop creditmanagement plaats vindt. ‘Met deze Award 

willen we iedereen die in het vak 
werkzaam is stimuleren om innovatieve 
ideeën met de hele markt te delen,’ 
legt Prof. Ludo Theunissen (voorzitter 
IvKM) uit. Alle aanmeldingen worden 
beoordeeld door een onafhankelijke 
jury van het IvKM, die 3 nominaties zal 
toekennen. De uiteindelijke winnaar 
wordt aangewezen door de jury.  
De 2de editie van deze Award zal uitgereikt worden 
tijdens het afsluitende happy hour van Credit Expo 2019. 
Het deelnameformulier voor de Innovation Award kunt u 
downloaden op www.creditexpo.be

2019

Waarom deelnemen als exposant?

• U ontmoet honderden klanten en prospects op 
één dag. Credit Expo is een relatie- en 
netwerkevenement.

• U kunt de toegevoegde waarde van uw 
producten en/of diensten extra tonen in het 
vakinhoudelijke lezingenprogramma (meer dan 
20 sessies).

• Credit Expo is sinds 2015 het grootste en 
meest succesvolle event in België op het 
gebied van creditmanagement.

• Jaarlijks exposeren tientallen toonaangevende 
bedrijven op Credit Expo.

• Uw bedrijfsnaam loopt mee in de uitgebreide 
online marketingcampagne naar de finance en 
creditmanagement community in België.
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Interesse in 
deelname als 
exposant?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen  
met het projectteam:

Next Level Academy BV
Projectteam Credit Expo
Jan Vrijmanstraat 293
NL-1087 MN Amsterdam
T: +31 (0)20 – 672 1371
E: info@creditexpo.be

Serge van Groningen  
M: +31 (0)6 - 290 22 791, E: serge@creditexpo.be

Bart Spiessens (voor bvba de Marketeer)  
M: +32 (0)473 894 220, E: bart@creditexpo.be

Opnieuw in de Brabanthal te Leuven
Net als bij de 2de editie in 2016 zal ook de 5de editie van 
Credit Expo plaats vinden in de Brabanthal te Leuven. 
Centraal gelegen, ook goed bereikbaar voor Waalse 
bezoekers, gratis ruime parking voor bezoekers, makkelijke 
aanvoer van standmaterialen voor exposanten, aparte 
uitgeruste zalen voor de lezingen…

Brabanthal
Brabantlaan 1
3001 Leuven (België) 
www.brabanthal.be

Deelnemen als exposant | sponsor- & expositiemogelijkheden | www.creditexpo.be

mailto:info%40creditexpo.nl?subject=Informatie%20Credit%20Expo


GROOTSTE KENNIS & BUSINESS EVENEMENT VOOR DE CREDITMANAGEMENTSECTOR IN BELGIË
Donderdag 21 november 2019 – Brabanthal, Leuven

Partners Credit Expo 
2015 | 2016 | 2017 | 2018 

CASH & CREDIT
COLLECTORS
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Platinum Gold Silver

Investering (exclusief BTW) € 8.500 € 6.000 € 3.500

Uniforme standbouw 18 m2 18 m2 9 m2

1 presentatie van 45 minuten ✓ ✓ € 500 

Uitnodigingskaarten Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Lunchvouchers 12 6 3

1/1 FC advertentie in de beurscatalogus ✓ € 600 € 600

Logo op voorkant beurscatalogus ✓ ✗ ✗

Logo op uitnodigingskaarten ✓ ✗ ✗

Logo op registratiebevestiging ✓ ✗ ✗

Logo op de homepage creditexpo.be ✓ ✗ ✗

Bedrijfsprofiel op creditexpo.be ✓ ✓ ✓

Bedrijfsprofiel in de beurscatalogus ✓ ✓ ✓

Advertorial in e-nieuwsbrief creditexpo.be ✓ € 1.000 € 1.000

Logo in de e-nieuwsbrief creditexpo.be ✓ ✗ ✗

Sponsoring koffie/thee (logo op bekers) € 3.000 € 3.000 € 3.000

Sponsoring catering Te bespreken met de organisatie.

Sponsor & Expositie mogelijkheden

 

Next Level
Next Level, opgericht in 2005, is gespecialiseerd in de 
organisatie van vakbeurzen, congressen en seminars in 
B2B markten. Next Level onderscheidt zich door een 
creatieve visie, ruim vijftien jaar praktijkervaring en een 
sterke focus op financieel-economische doelgroepen 
en thema’s.

Contact
IvKM vzw
Vorsenkwaak 13
BE-2960 Brecht
T: +32 (0)486 175 214
info@ivkm.be

Next Level Academy BV
Jan Vrijmanstraat 293
NL-1087 MN Amsterdam
T: +31 (0)20 – 672 1371
info@creditexpo.be

Organisatie

IvKM vzw
Het Instituut voor Kredietmanagement (IvKM) is een 
neutrale ledenvereniging van kredietmanagers los van 
commerciële bindingen. Onze missie hebben we als 
volgt geformuleerd: “Bijdragen tot de professionalisering 
en de emancipatie van het kredietmanagement in de 
ondernemingen. Dit doen we door het aanbieden van 
verschillende vormings- en netwerkingsactiviteiten.”
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