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ONTMOET DE TOP IN PRIVATE EQUITY
Het Private Equity Summit is het event voor priva-
te equity managers in Nederland. Het event brengt 
jaarlijks Private Equity Managers en Limited Part-
ners van grote (inter)nationale investeerders bijeen. 
Het Private Equity Summit biedt alles wat een in-
vesteerder kan verwachten van een topevenement: 
inspiratie, kennis, netwerken met 300 vakgenoten 
en een hoog niveau aan hospitality. We bespreken 
de belangrijkste trends en ontwikkelingen en met 
toonaangevende keynote sprekers, waardevolle 
sessies en besloten discussies worden de bezoe-
kers voorzien van strategische kennis en knowhow.

TOON UW WAARDE
Word partner van het Private Equity Summit 2016. 
Bouw aan bekendheid, een sterk netwerk en zakelij-
ke relaties op 8 juni 2016 in het Rosarium in Amster-
dam. Dé perfecte gelegenheid voor u om in contact 
te komen met PE investeerders die ondernemen 
serieus nemen. Neem als partner van het congres 
actief deel aan de discussies en ontmoet honderden 
zakelijke relaties. U ontvangt kaarten voor uw relaties 
en voor uw medewerkers zodat u in korte tijd uw 
netwerk kunt versterken en uitbreiden.

GEEF KENNIS, NETWERK EN INSPIRATIE
Om in gesprek te komen met de bezoekers heeft 
u als partner de mogelijkheid om samen met Alex 
van Groningen een breakoutsessie te organiseren. 
De open én besloten sessies bieden u de gelegen-
heid om uw kennis onder de aandacht te brengen. 
Tientallen bedrijven gingen u voor. Wij bieden u een 
perfect podium om in gesprek te gaan met de pri-
vate equity investeerders, uw zakelijke netwerk te 
versterken en uw waarde te tonen. In de periode 
voorafgaand aan het event bieden wij u uitgebreide 
mogelijkheden om uw boodschap en visie te delen 
via MenA.nl, CFO.nl en in M&A Magazine. 

KOM IN GESPREK MET PRIVATE EQUITY
Het thema van het Private Equity Summit biedt u 
vele invalshoeken, gezichtspunten en stellingen om 
met de investeerders van gedachten te wisselen.

Graag helpen wij u mee om uw visie uit te dragen en 
uw waarde te tonen aan de private equity investeer-
ders. Uw doelstellingen zijn voor ons het vertrekpunt 
om van uw partnership een zakelijk succes te ma-
ken. Laat ons uw boodschap verspreiden en de in-
troductie met de private equity managers verzorgen.

Helpt u PE managers meer uit de markt en de bedrijven  
te halen? Toon nu uw waarde en deel uw expertise.

‘Breed en afwisselend 
programma met 

voldoende keuze-
mogelijkheden. Ruimte 

voor netwerken met 
vakgenoten.’



Word partner 
van het   
Private Equity 
Summit

‘Fantastische 
inhoud, opkomst, 

network opportunity 
en food for thought.’

PESummit.nl

DUE OR DIE: HOE MAAKT PRIVATE  
EQUITY DE BV NEDERLAND STERKER?
Door de crisis is het Nederlandse bedrijfsleven 
erg voorzichtig geworden. Opstapelende regel-
geving, hoge risico-aversie en een mentaliteit 
van flat is the new up blokkeren de weg naar 
groei. Ondertussen zien Aziatische en Angel-
saksische partijen door de lage euro hun kans 
schoon om Nederlandse partijen op te kopen. 
Dat moet veranderen.

 Private equity is een belangrijk onderdeel in het 
Nederlandse bedrijfsleven. Uit cijfers van de 
NVP blijkt dat maar liefst 1600 ondernemingen 
een investeringsmaatschappij als eigenaar heb-
ben. Gezien de  toenemende bankfinanciering 
aan private equity heeft private equity alle mo-
gelijkheden om haar rol in het Nederlandse be-
drijfsleven in de toekomst groter te maken.
Wat doet private equity om het Nederlandse be-
drijfsleven ambitieus en sterk te maken? Doen 
zij dat überhaupt wel voldoende? Vindt er een 
uitverkoop aan het buitenland plaats? En wat 
is de invloed van toezichthouders en de media 

Bent u de kennispartner die private equity  
investeerders helpt bij hun vraagstukken?

Profiteer als partner van vele privileges:
• Profilering op gebied van private equity
• Hoge naamsbekendheid
• Sterker en groter zakelijk netwerk
• Actieve kennisuitwisseling
• Zakelijke leads en contacten

op private equity? Maken zij investeerders niet 
tam met hun afstraffende attitude?  Hoe gaan 
investeerders om met het spanningsveld tussen 
de return case naar de limited partners, waarde 
creatie en de maatschappelijke discussie rond-
om private equity? 

Op het congres gaan wij het gesprek aan met 
private equity investeerders, family offices, pri-
vate equity owned companies, toezichthouders, 
bankiers en juristen om een antwoord op deze 
vragen te krijgen. Ook is er aandacht voor tijd-
loze onderwerpen zoals deal sourcing, manage-
ment buy outs en financieringsvormen.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op: 
Ezri Joy Blaauw | M&A Community Manager 

020 578 8913 | 06 4638 4782 | eblaauw@alexvangroningen.nl



KOM IN BEELD BENUT MOGELIJKHEDEN BEHAAL UW DOELSTELLINGEN KOM IN CONTACT

4
Roundtable 
sessies

12 
Keynotes, 
workshops en  
presentaties 

150 
Private equity  
managers

8
uur netwerken

‘Goed 
georganiseerd. 
Je kan zien dat 
de meerjarige 
ervaring haar 

vruchten 
afwerpt.’

INFORMATIE PARTNERSHIP PRIVATE EQUITY SUMMIT 2016

*  Uw relatiekaarten zijn uitsluitend bestemd voor private equity managers, CEO’s, CFO’s, en M&A Directors.
** Partners van de M&A Community zijn reeds in het bezit van kaarten voor eigen medewerkers. Daarom 
komen de kaarten in deze  propositie te vervallen voor partners van de M&A Community. 

INVESTERING PLATINUM GOLD SILVER

Promotie-uitingen voor, tijdens en 

na event (online & print)
100% 50% 25%

Advertentie M&A  Magazine 1 Nee Nee

Artikel/advertorial MenA.nl 2 1 € 1.000

CONGRES

Kaarten voor uw relaties* 16 8 4

Kaarten voor eigen medewerkers** Max. 6 Max. 4 Max. 2

Deelnemerslijst (geen tel/email) Ja Ja Ja

Breakout sessies 1 1 Nee

Journalist bij sessie Optie € 3.000 Nee

TOTAAL PAKKET PLATINUM GOLD SILVER

Investering € 12.500 € 8.500 € 6.000

Investering partners

M&A Community
€ 10.000 € 7.000 € 5.000

ONTMOET DE TOP IN PRIVATE EQUITY

Het Private Equity Summit biedt u perfecte 
mogelijkheden om u te profileren als de 
kennispartner voor ambitieuze finance 
professionals:

✓��    Toon uw waarde en deel uw expertise

✓��     Kom in gesprek met 150 leaders in  
private equity

✓  Vergroot direct uw zichtbaarheid en    
    versterk uw marktpositie

WILT U BETROKKEN ZIJN ALS PARTNER?

Graag verneem ik jullie doelstellingen 
en kijken we samen naar een passende 
samenwerking. Neem gerust contact op:

Ezri Joy Blaauw
M&A Community Manager
Alex van Groningen BV
eblaauw@alexvangroningen.nl
020 578 8913 | 06 4638 4782 


