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Waar credit managers
elkaar ontmoeten

Credit Management Circle
Waar credit management professionals
elkaar ontmoeten en ideeën groeien ...
Je worstelt met een credit management vraagstuk? Je bent benieuwd hoe
anderen hun credit management in de praktijk invulling geven? Dan vind je
in de Credit Management Circle de antwoorden die je zoekt.
De Credit Management Circle is een credit management community waar
kennis en expertise gedeeld wordt. Een community waar best practices en
de laatste ontwikkelingen binnen credit management aan bod komen.
Via online sessies en live events laten we experten en
ervaringsdeskundigen aan het woord en leer je onze community kennen.

Experience Days
Tijdens de Credit Management Experience Days maak je kennis met onze community
en bouw je een sterk netwerk op. Elke experience day heeft een eigen thema en
invalshoek. Praktijkgetuigenissen en casestudies maken van de Experience Days
interactieve sessies, waar jij als credit management professional niet op mag
ontbreken.

Online sessies
Het hele jaar door bieden we diverse online sessies aan in samenwerking met onze
partners. Verwacht je aan actuele thema's, trends in software, online panelgesprekken,
workshops en nog veel meer ...

Netwerk events
Ontmoet credit professionals tijdens onze netwerk events in 2022. Deel ervaringen, tips
... in een informele setting.

Programma 2022
Live events
17 maart 2022

28 april 2022

19 mei 2022

Experience day

Netwerk event

Experience day

360° view on risk
analysis

Spring drink

Digitalise your
Credit Management

9 juni 2022

16 september 2022

20 oktober 2022

Experience day

Netwerk event

Experience Day

Dag van de Credit
Manager

Credit Management lunch

Maximize your
Working capital

3 februari 2022

24 februari 2022

24 maart 2022

Bureau van Dijk

Collenda

TCM Belgium

ESG the basic
principles

Working capital
performance management

Debt collection in France

5 mei 2022

23 juni

29 september

Eurofactor

Nextfactor

CRiON

International
factoring

Easy and efficient
collections

Credit Insurance panel

6 oktober

17 november 2022

SOA People

AIG

SAP User Community

Excess of loss
readiness

8 december 2022
Netwerk event
End of the year
celebration

Online sessies

Inschrijven voor de
Credit Management Circle 2022?
Ons aanbod voor € 550/excl. BTW
Deelname aan de Experience Days
waaronder de Dag van de Credit Manager
Deelname aan de online sessies
Deelname aan de netwerk events
waaronder de Credit Management Lunch en End of the Year
Celebration

Nieuwe deelnemer
Stuur een mail naar events@crion.com en vermeld onderstaande gegevens:
Naam + voornaam
Bedrijf (+ondernemingsnummer) + functie
E-mailadres + telefoonnummer

partners van de
Credit Management Circle 2022

